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Taustaa

 Kuntatalous tiukkaa eivätkä resurssit riitä 

 Harrastajamäärien kasvu edellyttää lisää 

suorituspaikkoja

 Rakennusprojektien myötä seurojen toiminta 

piristyy

 Toiminta lisääntyvästi ympärivuotista

 Yhteistyö kuntien kanssa paranee



Keski-Uusimaan olosuhdekehitystä 

 Kerava; lämmitettävä tekonurmi 2002

 Järvenpää; harjoitushalli 2001, tekonurmi 2006

 Tuusula; 90-luvun kuplahalliin tekonurmi 2006, 

lämmitettävä tekonurmi 2006

 Porvoo; lämmitettävä tekonurmi 2007

 Nurmijärvi; lämmitettävä tekonurmi 2005

 Hyvinkää; lämmitettävä tekonurmi 2005

 Mäntsälä; tekonurmi 2006, lämmitys ei vielä 

käytössä



Järvenpää, (Hannu Hakkarainen, 0400-501 875)

Fortum-halli (72 x 37), 2002

 Osakeyhtiö, jossa osakkaina JäPS, KP-75, KelA ja Järvenpään kaupunki, 
hallituksessa kaupungin edustus

 Kaupungin vuokratontti, kaupungin takaus yhtiön lainalle

 Hankkeen johtoryhmässä (yhtiön hallitus) osakasseuroista jäseniä, joilla 
sopivasti eri alojen ammattiosaamista 

 Kaupungin koulut erittäin merkittävä päiväkäyttäjä

Lukion tekonurmi (65 x 95), 2006

 2004 JäPSin ehdotus hiekkakentän muuttamisesta tekonurmikentäksi; 
hankesuunnitelma

 Hattrick-hakemus seuralta; avustus myönnettiin

 Seuran ”masinoimat” runsaat yhteydenotot valtuutettuihin

 JäPSin ehdotus; seura lainaa kaupungille hankkeeseen tarvittavat rahat, 
kaupunki takaa lainan, takaisinmaksu kenttävuoromaksujen avulla

 Kentän toteutus kaupungin hankkeena, seuralle myönnetty Hattrick-
avustus siirrettiin kaupungille



Järvenpää, (Hannu Hakkarainen, 0400-501 875)

Ainola, harjoitusnurmialue, 1999-2000

 Kaupunki rakensi jalkapalloilijoita varten 
harjoitusnurmialueen

 JäPS hankki harjoitusalueelle huoltorakennuksen ja 
lahjoitti sen kaupungille, joka vastaa rakennuksen 
ylläpidosta

Lepolan tekonurmi ja katsomo (Järvenpään stadion), 2006-

 2006 JäPSin ehdotus kaupungille siitä, että Lepolan 
alueen kaavoituksessa ja jatkosuunnittelussa tehdään 
tilavaraus lämmitettävän tekonurmikentän ja 
katsomon mahdollistamiseksi



Tuusula, (Mika Mäki-Kuhna, 040-546 6935) 

Kuplahalli (n. 40 x 80), 1990-luku

 Kuplahalli hiekkapohjalla seura-aktiivien perustaman yhtiön voimin

 2006 syksyllä halliyhtiö hankki ”halvan” tekonurmimaton, joka 
asennettiin talkoovoimin

Tuusulan lämmitettävä tekonurmi (68 x 105), 2006

 Kevät 2005 kunta teetti konsultilla hankesuunnitelman ja 
kustannusarvion, mutta totesi mahdollisuutensa rajallisiksi

 Syksy 2005 TuPS etsi mahdollisuuksia hankkeen toteuttamiseksi; 
työryhmä, johon SPL mukaan

 Lääniin avustushakemus ja kuntaan lainatakaushakemus

 Hankkeen esittely valtuustoinfossa, lobbausta

 Kunta mukaan yhtiöön (kunta 51 %, TuPS 49 %)

 Kunnan ja TuPSin välillä yhteistyösopimus; kunta vastaa kentän 
hoidosta ja ylläpidosta, TuPS hallinnoinnista vuorojakoineen



Kerava, (Raine Nieminen, 040-551 7556)

Harjoitushalli (24 x 84), 1994

 Vanhaan teollisuushalliin hiekkapohjalla seura-aktiivien voimin 
harjoitustila

 1999 hankesuunnitelma harjoitushallista; kaupungille esitys 
vuokratontista ja lainatakauksesta, vastaanotto positiivinen

 Kaupungin päätöksen pitkityttyä mukaan Järvenpään hallihankkeeseen

Kalevan lämmitettävä tekonurmi (68 x 105), 2002

 Syksy 2001 uudistunut valtuusto piti sisällään ”urheilupuolueen” yli 
puoluerajojen (mm. KP-75:n pj ja vpj); innostusta lisäsi käynti 
Paimion kenttään tutustuminen

 Suunnitteluryhmässä mukana seurojen edustus ja jalkapalloilijoiden 
toiveet hyvin huomioon

 Toteutuksessa vaiheittain tekonurmi ja yleisurheilukenttä nurmineen

 Kenttä kaupungin, mutta vuorojaosta käytännössä vastaa KP-75; 
kaupunki tarkistaa aina ”vapaiden” vuorojen tilanteen seuralta

 Tekonurmen uusintaa selvitetään yhdessä seuran ja kaupungin kesken; 
kuvio on vielä avoin



Mäntsälä, (Mika Ristimäki, 0400-148 842) 

Tekonurmikenttä (61 x 102), 2006
 2002 MU:n jp-jaosto selvitti vaihtoehtoja apunaan tekninen avustaja (halli, 

tekonurmi); yleisseuran hallituksessa vastustusta

 2004 esitys kunnan investointibudjettiin; MU vuokraa kunnalta maa-alueen ja 
rakennuttaa lämmitettävän tekonurmen, osakeyhtiö, jonka vuokralaisena MU. 
Hyväksyttiin budjettiraamiin.

 Neuvotteluja kunnan omistaman (51 %) jäähalliyhtiön kanssa kariutuivat

 Suunnan muutos; kenttä kunnan, rakentamiskustannukset puoliksi, MU 
vuokralaiseksi

 Keväällä 2005 hankkeen esittely valtuustolle (mukana SPL:n edustaja)

 11/2005 hyväksyntä valtuustossa; kunnan ja MU:n yhteisrahoitus

 Seikkaperäinen vuokrasopimus kunnan kanssa (apua SPL:n juristilta)

 MU:n suunnittelu-, asiantuntijatyö ja rakentamisen valvonta talkootyönä

 Joukkueilla avaimet kentälle ja pukutiloihin

 kunnan kentänhoitajan toimisto kentän yhteydessä

 Kentän käyttöoikeus (MU/kunta) rakentamisen kustannusjaon mukaan

 Yhteistyö seuran ja kunnan välillä erinomaista



Hyvinkää, (Hannu Kokkinen, 040-583 5274) 

Tekonurmikenttä (68 x 105), 2005

 1987 ensimmäinen aloite HyPSiltä lämmitettävän kentän rakentamisesta 
kaupungin hankkeena; hiljaiseloa

 2004 kaupunki lämpeni pitkän lobbauksen (HyPS Concarit) jälkeen ja 
perusti suunnitteluryhmän; ei seurojen edustusta, mutta kylläkin SPL:n

 Villa Park Oy (kaupunki 50 %, HyPS 20 %, HyPS Concarit 20 %, 
yksityishenkilöt 10 %)

 Kaupunki lainan takaajana, kaupunki antaa vuosittain yhtiölle 
liikuntapaikka-avustusta lainalyhennystä vastaavan määrän

 HyPS huolehtii vuorojaosta ja laskutuksesta; yhtiö maksaa 
kuukausikorvauksen

 Kentän hoito tukityöllistetyn voimin kaupungin kalustolla

 Lämmityksen ja valojen säätö ja ohjaus talkoovoimin seuran toimesta

 Kaupungin koulukäyttö veloituksetta

 Kaupungin toimesta katsomon suunnittelu on käynnissä ja seuran 
pyrkimyksenä on integroida hankkeeseen toimisto- ja kokoontumistilat 
seuran hankkeena



Porvoo, (Markku Wörlin, 040-579 2428) 

Tekonurmikenttä (68 x 105), 2007

 Kolmannen sukupolven tekonurmi lähtökohtana 
jäädytettävyys talvisin

 Edellyttää yhteistyötä eri lajien välillä (jalkapallo, 
jääpallo, amerikkalainen jalkapallo)

 Edellyttää yhteistyötä myös lajiliittojen kesken; 
Porvoolta toiveita liittojen aktiivisemmasta roolista

 Seuran osuutta itse rakentamisessa ei ollut, mutta 
aktiivisten nuorisotyötä tekevien seurojen näyttöjä 
tarvitaan osoittamaan päättäjille tarpeet



Muistettavaa

 Jatkuva kontakti kuntaan (liikunta, tekniikka)

 Yhteistyö yli lajirajojen ja kuntarajojen

 Hankekortisto, toteutuneet hankkeet, 
kontaktitiedot, vierailut

 Seuran jäsenistön osaamisen hyväksikäyttö 
(rakentajat, laki- ja talousasiantuntijat), 
useimmiten tekijöitä löytyy omasta takaa

 SPL:n ja piirien apu rohkeasti käyttöön; 
jäsenmaksulle katetta!



Emme kai halua näitä?



Vaan näitä!



Muista myös pienet asiat!


