
Laajasalon	liikuntapuiston	kehi0äminen	
osana	muu0uvaa	Laajasaloa	



Laajasalon ominaispiirteitä ja asukasmäärän kasvu 
tulevina vuosina 

•  Laajasalo	on	saari,	siltayhteyden	päässä	mantereesta	

•  Alueen	asukkaiden	yhteisöllisyys	on	ollut	vahva	”kylä	kasva0aa”	

•  Luonto,	metsärei;t	ja	vapaa	ulkoilu	asukkaille	tärkeitä	

•  Alueelle	on	tulossa	yli	20	000	uu0a	asukasta	seuraavan	10	vuoden	aikana.	Näistä	
9000-11000	tulee	Kruunuvuorenrannan	alueelle	ja	Koirasaaren;en	varteen,	9000-11000	
asukasta	Yliskylään	kaupunkibulevardin	ympärille	sekä	Reposalmen;en	varteen	ja	loput	
täydennysrakentamisen	myötä	muille	alueille.	Asukasmäärä	vähintään	kaksinkertaistuu,	joka	
tarkoi0aa	myös	sitä	e0ä	ulkoilualueita	ja	liikuntamahdollisuuksia	tulee	kehi0ää	samassa	
suhteessa.	Lisäksi	Reposalmen;en	rakentamissuunnitelmat	tulevat	vähentämään	ns.	vapaan	
liikunnan	alue0a	Yliskylässä,	joka	lisää	käy0öpaine0a	rakennetuille	olosuhteille.	

•  Kaupunkibulevardin	myötä	Laajasalon;en	nopeusrajoitukset	madaltuu	ja	kasvava	
asukasmäärä	tuo	ruuhkaa	saaren	ainoalla	pääväylälle.	Lasten	kulje0aminen	harrastuksiin	tai	
aikuisten	omat	harrastukset	ovat	varmas;	yksi	merki0ävä	liikenteen	lisääjä	ilta-aikoina	ja	
viikonloppuisin.	

•  Ekologises;	järkevää	kehi0ää	kasvavaa	alue0a	niin,	e0ei	asukkaiden	tarvitse	matkustaa	pois	
saarelta	arkipäivän	harrastuksiin.	Kuin	myös,	e0ä	saaren	sisällä	harrastusmatkat	ovat	järkeviä	
ja	turvallisia	pyörällä	tai	julkisilla	kulkuvälineillä	kulkien.	



Liikuntapuiston alueen potentiaali 
•  Olemme huomanneet konkreettisesti miten paljon kohentuneet liikuntaolosuhteet ovat 

lisänneet lasten ja aikuisten omaehtoista liikkumista. Tämän koemme Laajasalon 
palloseurassa, alueen suurimpana urheiluseurana tärkeäksi asiaksi. 

•  Liikuntapuisto sijaitsee saarella hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tämä vähentää 
harjoitus- / pelimatkoihin kuluvaa aikaa ja lisää lasten ja nuorten turvallisuutta. 
Nuoretkin pelaajamme voivat ajaa pyörällä harjoituksiin, koska Laajasalon ja 
Herttoniemenrannan alueella on hyvät ja turvalliset pyörätiet. Autokyytien tarve 
vähenee eikä vanhempien tarvitse istua ruuhkissa ajamassa. Kaikki Herttoniemestä 
Laajasaloon eri alueille ja Laajasalon eri alueilta Herttoniemeen kulkevat bussit sekä 
jatkossa Kruunuvuorenrannasta Yliskylään ja takaisin kulkeva raitiovaunu pysähtyy 
urheilupuiston läheisyydessä. Alueen suurin koulu, Laajasalon peruskoulu, sijaitsee 
200 metrin päässä. 

•  Alueen	kehi0ämisen	ja	ylläpitämisen	kustannustehokkuus		
–  kenIen	pohjat	olemassa	ja	kaavoituksessa	alue	vara0u	tähän	käy0öön	

–  kaupungin	työntekijöiden	resurssien	tehokas	käy0ö	ja	alueiden	valvonta;	kaikki	lajit	
samassa	paikassa.	Työntekijöiden	ja	työvälineiden	keski0äminen.	

–  Seurojen	ja	Helsingin	kaupungin	kumppanuuksien	kehi0äminen.	LPS	on	jo	luote0ava	ja	
luonteva	yhteistyökumppani	kaupungille	ja	arvostamme	kaupunkia	kumppanina.		



Hyödyt asukkaille -nykyisille ja tuleville, hyödyt Helsingin 
kaupungille - kenttien potentiaalin kasvu ja käyttöasteet 

•  Tavoitteena terve hyvinvoiva ja stressitön kuntalainen (KKI).  

•  Liikkuminen muodostuu elämäntavaksi parhaiten, kun lapsesta saakka innostuu 
liikkumisesta ylipäätään ja saa kokeilla omien mieltymysten mukaan eri lajeja, joko 
vapaasti vanhempien /kavereiden kanssa puuhaillen tai liittymällä jonkun järjestävän 
tahon toimintaan mukaan. Houkuttelevat olosuhteet ja hyvät välineet lisäävät halua 
liikkumiseen. 

•  Liikuntapalveluiden keskittäminen yhteen paikkaan lisää alueen asukkaiden 
tyytyväisyyttä ja hyvää arkea –”tuo kaikki lapsesi kerralla treeneihin” tai ”harrasta itse 
samalla kun lapsesi harrastaa”. Keskitetty liikuntapaikkarakentaminen mahdollistaa 
monen eri lajin tai toimijan järjestämän harjoittelun samaan aikaan ja samassa paikassa. 

•  Yhteistyöpinnat Helsingin kaupungin henkilökunnan kanssa; hyvin alkaneen 
kumppanuuden kehittäminen –kenttien ylläpito; huolto, kunnostus, läheinen yhteistyö. 
Hyödyt paljon muutakin kuin rahallista hyötyä. 

•  Nykyisten kenttien entistä tehokkaampi käyttöaste saadaan kun urheilupuiston nurmet 
muutetaan nykyaikaisiksi tekonurmiksi. Lisäksi puiston alueelle tulisi saada katettu 
harjoitusolosuhde talvikuukausien harjoittelulle (kuplahalli tai vastaava). Katetun 
jalkapallo-olosuhteen voisi toteuttaa yhteistyössä seurojen kanssa. 



Koripallo/	
Lähiliikunta/	
leikki	 Ken0ä	2:	

Jalkapallo	

Tennis/	kiekko	

Ken0ä	3:	Jalkapallo,	
talvella	juniorikupla	

Ken0ä	1:	
Jalkapallo	/luistelu	

Yleisurheilu/	
kesäfu;s	

Huolto-/toimisto;lat/	
monitoimi;lat	tms.	

Tennis	/	koripallo	/	voimistelu	/	
kuntosali/	lentopallo	/	futsal	

Kunto-
lai0eet	



Liikuntapuiston kohentaminen ja käyttökapasiteetin 
tehostaminen 

Alueen	tehokkaampi	käy0ö:		Jalkapallo	–	luistelu	
•  ;lanne	nyt		=	käy0ötunnit	puiston	jalkapalloken;llä	yhteensä	4280	h	/vuosi	
•  Iso	nurmiken0ä	käytössä	ajalla	15.5.-15.9.	(18	vkoa)	yhteensä	360	käy0ötun;a	
•  Her0a	areena	(iso	tekonurmi)	yritetään	jäädy0ää	ajalla	15.12.-15.3.	vuosi0ain.	Viime	talvina	todellinen	

;lanne	on	ollut	se,	e0ä	ken0ä	on	2-3	viikkoa	luistelukunnossa,	muutoin	kentälle	meno	on	ollut	kielle0y.	
Käy0ökapasiteeI	täydellä	teholla	on	jalkapallo	3626	tun;a	ja	luistelu	294	tun;a	=	3920	tun;a	vuodessa.	

Jos	ehdotuksemme	mukaiset	parannukset	tehtäisiin,	olisi	käy0ökapasiteeI	huoma0avas;	korkeampi	=	13916	
käy0ötun;a	vuodessa.	Lisäys	nykyiseen	jopa	9636	h	/vuodessa.	

•  Ken0ä	1:	Tekojää	isolla	kentällä	olisi	käytössä	ajalla	marraskuu	–	maaliskuuta	(17	vkoa),	yhteensä		1666	
käy0ötun;a.	Jalkapallon	käy0ötunnit	muina	aikoina	huh;	-	lokakuu		(29	vkoa)	2842	käy0ötun;a.	Nämä	
yhteensä	tekevät	4508	käy0ötun;a.	

•  Ken0ä	2:	Iso	tekonurmi	ympäri	vuoden	(kylmä	hoide0ava	ken0ä)	4704	käy0ötun;a	/	vuosi	
•  Ken0ä	3:	Kesällä	junioriken0ä		ja	talvella	päälle	juniorikupla,	4704	käy0ötun;a	/	vuosi	

Tarvi0avat	muutostyöt:	
•  Toiselle	isolle	kentälle	valaistus	
•  Nurmikentän/-kenIen	pohjatyöt,	putket	alle	ja	tekonurmet	pintaan,	varaus	pikkukentän	kuplahallin	

kiinnikkeille	
•  TenniskenIen	alla	kaukaloa	varten	on	jo	laite0u	putket,	jäähdy;nlai0eet	toiminnassa	tammikuusta	2019	

(arvioitu	valmistumisaika).	Lai0eiston	avulla	voitaisiin	jäädy0ää	molemmat	luistelualueet	talvikuukausina.	
•  Uusi	huoltorakennus	kaupungin	henkilökunnalle	suunni0eilla	(heidän	toiveena).	Jos	alueen	

liikuntatoimijat	olisivat	keskite0ynä	samaan	paikkaan,	lisäisi	se	paljon	eri	seurojen	keskinäistä		
								yhteistyötä	sekä	yhteistyötä	kaupungin	kanssa.	Resurssien	järkevä	käy0ö.		



Hyödyt muille lajeille ja alueen asukkaille 

•  Nämä muutokset vapauttaisivat alueen koulujen salivuoroja jalkapallon käytöstä muille 
lajeille. Mm. koripallo, lentopallo, tanssi ja voimistelu, aikuiskuntoliikunta (jooga + jumppa), 
Easysport –liikunta, eläkeläisliikunta. 

•  Jokaisella näistä jalkapallokentistä koululaiset, päiväkoti-ikäiset, palvelukotien asukkaat 
kuin tietysti kaikki muutkin voivat liikkua arkisin päiväaikaan vapaasti. Kentät soveltuvat 
hyvin myös muiden lajien harjoittelualustaksi. Kentillä voidaan pelata normaalien vuorojen 
lisäksi Palloliiton /piirin pelejä. Lisäksi vuoroja itsenäiseen harjoitteluun tai 
”höntsäpelaamiseen” olisi tarjolla entistä paremmin. 

•  Yleisurheilupaikan kunnostaminen toisi lisää käyttäjiä ja antaisi kouluille, päiväkodeille ja 
yleisurheiluseuroille runsaasti lisää käyttömahdollisuuksia. Kunnostus kohentaisi alueen 
viihtyisyyttä ja parantaisi käyttötarkoitusta.  

•  Vapaasti käytettävät kuntoliikuntavälineet voisi sijoittaa yleisurheilupaikan yhteyteen, 
koska ne ovat jäämässä Reposalmentien uuden kaavan alle. Myös alueelle ja 
helsinkiläisille tärkeät rantalentopallokentät voisi tarvittaessa siirtää yleisurheilupaikan 
päätyyn lähemmäs uimarantaa, mikäli jäävät Reposalmentien kaavan alle. 



•  Meille	tärkeää,	e0ä	jalkapallon	harjoi0elu-	ja	peliolosuhteiden	määrä	ja	laatu	
saadaan	pide0yä	hyvällä	tasolla	väestö-	ja	harrastajamäärän	kasvaessa.	Erityises;	
talvikuukausien	ajalle	toivomme	jalkapallon	harrastajien	harjoitusolosuhteiden	
kehi0ämistä	Kaakkoisessa	Helsingissä,	Laajasalossa.	

•  Yleises;	alueen	suunni0elussa	ja	kehi0ämisessä	toivomme,	e0ä	

1)  Alue0a	kehitetään	kokonaisuutena	o0aen	huomioon	monipuoliset	mahdollisuudet	
liikuntaolosuhteiden	ja	liikuntapalveluiden	kehi0ämiseen.	

2)  Alueen	kehi0äminen	tehdään	kestävää	kehitystä	ja	ympäristöarvoja	kunnioi0aen.	

3)  Alueen	kehi0äminen	tehdään	perusinfrastuktuuria	kunnioi0aen.	Nykyisen	
liikuntapuiston	alue	antaa	mahtavat	ja	kustannustehokkaat	mahdollisuudet	
kehi0ämiselle.	

4)  Alueen	asukkaita	ja	eri	toimijoita	kuullaan	ja	ennakkoon	informoidaan	suunni0elun	
etenemisestä.	

5)  Liikuntamahdollisuuksia	ylipäätään	ei	ainakaan	vähennetä	alueen	väestömäärän	
kaksinkertaistuessa.	

Yhteenveto 


