
Lisätietoa ÅIFK:n kenttä hankkeesta Teräsrautelaan

1) Teräsrautelan nykyisen kaupungin hallinnoiman hiekkatekonurmikentän tilalle kaavailtua 
ÅIFK:n keinonurmi hanketa on perusteltu sen tuomalla parannuksella Turun jalkapallo 
olosuhteisiin. Tosiasiassa kenttä parantaa ainoastaan ÅIFK:n olosuhteita ja heikentää 
muiden turkulaisten seurojen saamien vuorojen määrää sekä olosuhteita. Teräsrautelan 
kentän poistuessa vuorojaosta muilla seuroilla olisi käytössään yksi kohtuulliset 
olosuhteet tarjonnut hiekkatekonurmikenttä vähemmän ja siellä olleet vuorot 
joudutaan sijoittamaan jäljellä jääville kentille, mikä tulee väistämättä vähentämään 
kaikkien muiden seurojen saamien vuorojen määrää – tätä asiaa Pallopiirikään ei 
kiellä. Liikuntapalvelukeskus ei myöskään ole tätä suurimmalle osalle seuroista tulevaa 
olosuhteiden heikentymistä pystynyt kieltämään, vaikka hanketta pyritään perustelemaan 
olosuhteiden paranemisella. 

TPS:n miesten jalkapallojoukkueen siirtyminen pelaamaan Urheilupuiston yläkentälle tulee 
lisäksi vähentämään jatkossa jaossa olevien vuorojen määrää entisestään, joten yhdessä 
näiden kahden hankkeen vaikutus tulisi olemaan merkittävästi haitallinen entuudestaan 
kipurajoilla olevalle seurojen vuorotilanteelle.

2) Teräsrautelan puistoon tehtiin vuonna 2008 yli 400.000e maksanut remontti ja 
tällöin rakennetun ainutlaatuisen liikuntapuiston konseptiin ei kuulunut, että jokin 
seura hallitsisi yhtä kenttää.  Rakennus kustannuksista yli 150.000e on kohdistunut 
jalkapallokenttään: alustaan, valaistuksen, päädyn aitaan ja hiekkatekonurmen 
siirtämiseen. Tästä ei ollut mitään mainintaa virkamiesten valmistelemassa alkuperäisessä 
esityksessä, joten joko tätä ei ole haluttu tai osattu kertoa. Toivon vilpittömästi, että kyse oli 
jälkimmäisestä.

3) Liikuntapalvelukeskuksen tekemässä 
vertailussa Teräsrautelan kenttää oli laatu 
pisteytykseltään ylivoimainen verrattuna 
muihin ÅIFK:n hankkeelle kaavailtuihin 
kenttiin. Vertaillussa mukana olleet muut 
kentät olivat erittäin vähäisellä käytöllä 
olleita tai täysin käyttämättöminä olleita 
hiekkakenttiä, joista luopuminen ei 
vaikuttaisi merkittävästi seurojen tai 
Liikuntapalvelukeskuksen toimintaan. On 
luonnollista, että ÅIFK haluaan 
hankkeelleen parhaan kaavailuista 
kentistä. Päinvastaisesti lautakunnalle 
tehdyssä esityksessä annetaan ymmärtää, että Teräsrautelan kenttä olisi vähällä käytöllä 
ja huonokuntoinen. Käyttötuntien osalta esityksessä ei kuitenkaa ole haluttu verrata 
Teräsrautelaa muihin hankkeelle kaavailtuihin kenttiin tai tuoda ilmi Teräsrautelan 
käyttötunteja, koska Teräsrautelan käyttötuntien määrä olisi verrattuihin hiekkakenttiin 
nähden moninkertainen.



Näistä lähtökohdista on yllättävää, että liikuntalautakunnalle tehdyssä esityksessä 
yhtenä keskeisenä perusteena Teräsrautelan kentästä luopumiselle nähdään 
Teräsrautelan kentän valmiiksi korkea rakentamisen aste, joka tekee ÅIFK:n 
investoinnit mataliksi. Kenen hyöty tämä on - ei ainakaan Turun kaupungin.

4) ÅIFK:n esittämän suunnitelman mukaan kenttä tullaan 
aitaamaan matalimmillaan 1,5m korkealla teräs aidalla. 
Minkälaisen kuvan Turku liikuntakaupunkina haluaa  
itsestään jättää, kun näkyvällä paikalla keskellä  
Teräsrautelan liikuntapuistoa, jossa on mm. kaupungin  
ainoa esteetön juoksulenkki, olisi aidattu yksityiskenttä,  
jonka käyttö olisi kaupunkilaisilta kielletty silloinkin, kun  
kenttä olisi vapaana ja käyttämättömänä. Tarvitaanko 
Turkuun enää yhtäkään kenttää, jonka portilla kerrotaan ”käyttö 
kielletty”.

Helsingin kaupunki on edellyttänyt vastaavissa yksityisissä 
hankkeissa, joissa se toimii osarahoittajana, että kunnostetut 
kentät tulee olla kaupunkilaisten vapaassa käytössä aina niinä 
aikoina, kun kentillä ei ole varattuja vuoroja.

Tämän sijaan turkulaiset Teräsrautelan puistossa liikkujat ja liikuntapaikkojen käyttäjät 
saisivat varmuudella ÅIFK:n hankkeen toteutuessa katseltavikseen mainokset, joita 
tultaisiin kiinnittämään kenttää ympäröivään aitaan. Nämä mainokset eivät kuitenkaan toisi 
euroakaan lisätuloja kaupungille. 

On lisäksi selvää, että uusi kenttä, joka sijoittuisi hyvälle, näkyvälle paikalle ja jossa 
aiemmin on ollut vapaassa käytössä ollut sekä suosittu hiekkatekonurmi, tulisi keräämään 
kiinnostuneita vapaa-ajan potkijoita lapsista ja nuorista. Putoaminen 1,5m korkean aidan 
päältä on harvemmin kohtalokasta, mutta voi aiheuttaa mm. luun murtumia. Tällaistako jo 
ulkotiloiltaankin suljettua kaupunkia 
haluamme rakentaa?   

5) Kaksi vuotta sitten Nappulaliigan 
tiedustellessa mahdollisuutta saada 
Teräsrautelan kenttä omalle keinonurmi  
hankkeelle oli Liikuntapalvelukeskus 
pitänyt Teräsrautelan kenttää aivan liian  
hyvänä annettavaksi tämänkaltaiseen 
yksityiseen hankkeeseen. Tämä siitä 
huolimatta, että sekä Pohjolan että 
Hepokullan Nappulaliiga-alueet ovat 
merkittäviä Teräsrautelan kentän käyttäjiä. 
Teräsrautelan kenttä on harvoja kaupungin kenttiä, johon kaksi nappulaliiga kenttää 
mahtuu yhtaikaa vieretysten ja siksi suosittu lasten turnausten järjestämispaikka. 
Nappulaliiga päätyi tämän jälkeen rakentamaan keinonurmi kenttänsä Peltolan 
hiekkakentän tilalle, joka oli paljon vähemmän käytetty ja rakentamisen asteeltaan 
heikompi. Mikä siis on muuttunut kahdessa vuodessa, ainoa ero on hakijaseura ja sen 
takana olevat ihmiset.



6) Esityksessä hankkeen 
hyvänä puolena on nähty sen 
saama ”positiivinen” 
vastaanottoa alueen kouluissa 
ja päiväkodeissa, jotka 
pääsisivät käyttämään kenttä 
päiväsaikaan. Tosiasiassa 
kouluille ja päiväkodeille ei  
oltu kerrottu, että opppilaat ja  
lapset eivät pääse kentälle  
minään muuna aikana esim.  
viikonloppuisin tai muutoin 
vapaa-aikanaan. Tämä kävi ilmi 
kun vanhemmat alkoivat 
ihmetellä koulujen ja päiväkotien 
muka antamia ”myöteisiä” 
lausuntoja ÅIFK:n kenttä hankkeesta. 

Aidatun kentän myötä Länsi-Turun alueen aktiivinen paikalistoiminta olisi vaarassa, koska 
kenttä ei olisi enää vapaassa kaupunkilaisten käytössä, kuten se tähän asti on ollut.

7) Alueen asukkaat, asukasyhdistykset sekä muut paikallistoimijat ovat asettuneet 
vastustamaan Liikuntapalvelukeskuksen suunnitelmaa luopua aktiivisessa käytössä 
olevasta Teräsrautelan kentästä. Valmistelu vaiheessa Liikuntapalvelukeskus ei katsonut 
tarpeelliseksi kuulla heitä, vaikka samaiset Liikuntapalvelukeskuksen työntekijät ovat olleet 
valmistelemassa liikuntalautakunnankin hyväksymää kaupunki strategiaa, joka velvoittaa 
asukkaiden kuulemiseen heidän elinympäristöään koskevissa päätöksissä. 

Asukkaiden kuulematta jättämistä ei edes pyritty perustelemaan, vaan vasta lautakunnan 
edessä housut nilkoissa kiinni jäämisen jälkeen on herätty edes vähäisessä määrin 
keräämään asukkaiden ja paikkallistoimijoiden mielipiteitä heidän suhtautumisesta 
hankkeeseen. Omituiselta tuntuu, että silti jo alkuperäiseen esitykseen on voitu 
kirjata, että ÅIFK kenttä hanke Teräsrautelaan parantaisi alueen liikuntaolosuhteita. 
Selväksi ei ole käynyt miten ihmeessä tämä tapahtuisi, koska alueella asuvat 
ihmiset eivät ÅIFK:n hankkeen toteutuessa esitetyllä tavalla pääsisi kenttää enää 
edes käyttämään, toisin kuin nykyistä hyvin palvelevaa kenttää. 



8) Teräsrautelan kenttä kuuluu 
liikuntalautakunnan 
hyväksymällä investointilistalla  
2017 toteutettaviksi  
suunniteltuihin kohteisiin ja  
kiitos vuoden 2008 
peruskorjauksen se on yksi  
kustannuksilla edullisimmista 
(30.000e kierrätettävällä  
tekonurmella) kuntoon 
saatavissa olevista kentistä. 
Vastaavasti ÅIFK:n hanke tarvitsi jo 
tulevaksi vuodeksi 40.000e 
avustuksen kaupungilta. Olisi 
kaupungin näkökulmasta erittäin 
lyhyt näköistä luopua kohteista, 
jotka ovat alhaisin kustannuksin 
kunnossapidettäviä ja vastaavasti 
pitää käyttämättömiä hiekkakenttiä, joiden kunnostaminen tulisi maksamaan 
moninkertaisesti.

Myös perusteluna käytettyyn Teräsrautelasta puutuvien pukuhuonetilojen ongelmaan on 
kaupungin taholta olemassa muutamia satoja euroja vuodessa maksava ratkaisu 
siirrettävien pukuhuoneiden myötä.

9) Strategisessa mielessä ja viestinä tulevien yksityisten kenttähankkeiden suunnittelijoille 
Teräsrautelasta luopuminen olisi katastrofaalinen. Haluttiin tai ei, niin jo nyt osa 
jalkapalloväestä näkee, että kaupunki on valmis luopumaan näin hyvästä kentästä 
ainoastaan siksi, että liikuntalautakunnan puheenjohtajan mies on ko. seuran aktiivi, tämä 
on epärelevantti asia. Kuitenkaan Turun kaupungilla ei ole jatkossa osoittaa tuleville 
yksityisille kenttä hankkeille yhtä tasokkaita olosuhteita kuin Teräsrautela, joten hyvin 
todennäköistä on, että yksityisten kenttien rakentaminen Turussa pysähtyisi tähän. 

Vastaavasti jos liikuntalautakunta päättäisi kattavan kenttä ja seura selvityksen jälkeen 
osoittaa hankkeelle jonkin ei näin pitkälle kehitetyn kentän, olisi kaikilla tulevia hankkeita 
suunnittelevilla tahoilla selvä standardi siitä, mitä kaupungilta voidaan olettaa saatavan. 
Tämä olisi linjassa myös aiemmin toteutettujen Nappulaliigan Peltolan kentän ja TPS:n 
Poropuiston kentän hankkeiden kanssa. Selkeästi heikko tasoisimmille kentille 
toteutettavat yksityiset hankkeet olisivat erittäin kannatettavia ja yhteiskunnallisesti 
merkittäviä, koska:

-Ne aktivoisivat vähemmällä  
kehityksellä olevia alueita.

-Kaupunki pystyisi luopumaan 
vähällä käytöllä olevista kentistä.

-Hankkeet lisäisivät aidosti Turun 
kaupungin alueella olevien 
liikuntapaikkojen lukumäärää.

-Hankkeet eivät silti vähentäisi  
muiden toimijoiden käytössä olevien 
olosuhteiden määrää.



  ÅIFK:n kenttä hanke on törmännyt vastustukseen muuallakin

10) Jalkapalloseurat ÅIFK ja FC Inter julkaisivat hiljattain aloittaneensa yhteistyön, jonka 
yhtenä päämääränä mainitaan ”suunnitelma yhteisestä jalkapallokentästä talviolosuhteita 
varten”. Yksityiset kenttä hankkeet näyttäytyisivät varmasti paljon miellekkäämiltä, jos 
niiden takana olisi useampi kuin yksi seura. Tällöin hankkeesta hyötyvien joukko ei olisi niin 
suppea ja yhteiskunnan rahojen sijoittaminen kohteeseen olisi perustelumpaa. 
Liikuntalautakunnalle tehdyssä esityksessä ÅIFK kuitenkin edelleen suunnittelee kenttä 
itselleen ja FC Interiä ei esityksessä osapuolena mainita.  

Suomen olosuhteissa jalkapallokenttä talviolosuhteita varten tarkoittaa: a) joko kentän 
lämmittämistä tai b) kentän kuplalla kattamista. ÅIFK ei hanke budjetissaan kuitenkaan 
esitä kumpaakaan. Hieman epäselväksi nyt jää onko Teräsrautelan lisäksi tarkoitus 
rakentaa toinenkin kenttä. Ei ole hyvää valmistelua, jos lehdestä saadaan lukea toista mitä 
päätöksenteon pohjana olevassa esityksessä taas esitetään.

Lämmityksen rakentaminen yksityiselle kentälle kuullostaa vähintäänkin mielenkiintoiselle 
ratkaisulle, koska lämmityksen kustannukset ovat talvikuukausien osalta minimissään 
40.000e. Jos ÅIFK ja FC Inter todellakin ovat suunnitelemassa Turun alueelle 
lämmitettävää kentää, niin tällöin hankkeelle soveltuisi pohjaltaan hyvinkin heikkokuntoinen 
kenttä, koska lämmitysputkien asentamista varten kenttä on kaivettava auki ja perustettava 
uudelleen.Tällöin olisi tuhlausta repiä auki 2008 pohjaltaan korjattu Teräsrautelan kenttä.

Jos tarkoituksena taas olisi kattaa kenttä, niin Teräsrautelan kenttä on ehkä huonoin 
vaihtoehto tähän, koska sen välittömässä läheisyydessä on niin omakotialue, uusia 
senioriasuntoja kuin Länsikeskuksen kauppakeskus. Naapurit tuskin milloinkaan tulisivat 
suostumaan rakennuslupaan, joka mahdollistaisi kentän kattamisen, koska kupla kate 
heikentäisi merkittävästi alueen viihtyisyyttä sekä kauppakeskuksen näkymää. 

Tätäkö haluamme edistää Turussa?


