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KV 29.01.2018 § 12
Valtuutettu Jussi Wihonen jätti 29.1.2018 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen tekojääradasta Mehtimäelle.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Osmo Kokko, Marjatta Räty,
Eero Bogdanoff ja Asseri Kinnunen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
HYVOSVJ § 22
Valtuustoaloitteessa sanotaan, että Joensuun ulkojäiden tilanne on ollut
viime vuosina huolestuttava. Lisäksi aloitteessa todetaan, että joensuulaiset
tarvitsevat paikan, jossa voidaan talviurheilukaudella harrastaa jääurheilua
säämuutoksista huolimatta. Aloitteessa esitetään, että Mehtimäen
tekonurmi toimisi talviaikaan tekojääratana, koska kentän alle on asennettu
putkistot mahdollista lämmittämistä varten. Aloitteen tekijät olettavat, että
samalla putkistolla kenttää voidaan sekä lämmittää että jäädyttää.
Esimerkkinä aloitteessa mainitaan Helsingin Kallion kaupunginosassa
sijaitseva Brahen kenttä. Aloitteessa sanotaan, että koneisto
jäähdyttämiseen löytyisi todennäköisesti laajennettavalta jäähallien
kokonaisuudesta Mehtimäeltä.
Mehtimäen jalkapallotekonurmi valmistui vuonna 2012. Hankkeessa varauduttiin kentän mahdolliseen lämmittämiseen asentamalla kentän alle
lämmityksen vaatimat putkistot. Varautumiseen päädyttiin putkiston
maltillisen perustamiskustannuksen vuoksi ja siksi että jälkikäteen putkiston
asentaminen olisi ollut huomattavan paljon kalliimpaa.
Hankesuunnitelmavaiheessa ei kuitenkaan tullut esille, että asentamalla
putkistot kentän alle rajattiin samalla lumenpoistoon käytettävien koneiden
maksimipainoa. Tämän vuoksi lumen poistaminen Mehtimäen tekonurmelta
voidaan toteuttaa huomattavan paljon pienemmällä kalustolla kuin esim.
Koillispuiston kentältä, jonka alla ei ole putkistoa. Tämä viivästyttää
Mehtimäen kentän käyttöönottoa keväällä.
Kentän alle asennetut putkistot mahdollistavat sekä lämmittämisen että
jäähdyttämisen. Liikuntapalveluiden tiedossa ei ole sellaista kenttää
Suomessa, joka jäähdytetään talviaikana ja lisäksi lämmitetään
syksyllä/keväällä. Brahen kenttäkin ainoastaan jäähdytetään talvikautta
varten. Ongelmana/esteenä sille, että kenttää voitaisiin sekä jäähdyttää että
lämmittää on kausien päällekkäisyys. Kenttien lämmittämisellä tavoitellaan
syksyllä kauden pidentämistä ja keväällä kauden aikaistamista. Joillain
paikkakunnilla pyritään jopa ympärivuotiseen lämmittämiseen.

Jäähdyttämisellä pyritään taas syksyllä talvikauden aikaistamiseen ja keväällä
talvikauden jatkamiseen. Käytännössä suurin tarve sekä jäähdyttämiselle
että lämmittämiselle sattuu lähes samoihin vuodenaikoihin.
Liikuntapalvelut on selvittänyt useita vaihtoehtoja Mehtimäen tekonurmen
lämmittämiseksi. Ongelmaksi on noussut korkea perustamiskustannus lämmitystavasta riippumatta. Lisäksi käyttökustannukset ovat Joensuun
korkeudella melko korkeat riippuen lämmityskauden pituudesta ja
muuttuvista sääolosuhteista. Kesällä 2018 käynnistyy toisen
harjoitusjäähallin rakentaminen ja kilpahallin oheistilojen saneeraus.
Hankesuunnitelmassa selvitettiin jäähallin lauhdelämmön hyödyntämistä
tekonurmen lämmittämiseen. Koska kilpajäähallin loppuosan saneeraus on
pian edessä ja samalla uusitaan kilpahallin jäähdytyskoneisto, on tässä
vaiheessa mahdotonta sanoa miten lauhdelämpöä jää käytettäväksi jäähallin
ulkopuolelle. Nyt kuitenkin jo varaudutaan tarvittavilla liitoksilla.
Liikuntapalveluilla on käytössä kattavasti vertailutietoa sekä kustannuksista
että käyttäjäkokemuksista ympäri Suomea mm. Kuopiosta koskien tekonurmikenttien lämmittämistä. Yleinen huomio muista kaupungeista on, että
käyttäjät eivät ole olleet kovinkaan valmiita sitoutumaan korkeampiin
vuokriin lämmityskaudella. Lämmityskaudet ovat pääsääntöisesti olleet noin
1-1,5 kk sekä keväällä että syksyllä. Näin ollen lämmityskauden pituus on ollut
noin 2-3 kuukautta vuodessa.
Joensuuhun valmistuu syksyllä 2018 täysimittainen jalkapallohalli. Tämä
tulee helpottamaan huomattavasti myös jalkapalloilijoiden olosuhteita. Näin
ollen tekonurmen lämmittämisen tarpeellisuutta tullaan selvittämään kun
hallin käytöstä saadaan enemmän kokemusta.
Liikuntapaikkatyöryhmä käsitteli aloitteessa esitettyä tekojääratahanketta.
Edellä esitetyn perusteella ei tekojääradan perustaminen Mehtimäen tekonurmelle ole toimiva vaihtoehto. Sen sijaan liikuntapaikkatyöryhmä oli yhtä
mieltä siitä, että Mehtimäen palvelutarjontaan tekojäärata olisi sopiva lisä.
Kenttä voitaisiin perustaa Louhelan kentälle, joka nykyisin toimii
luonnonjääkenttänä. Toinen vaihtoehto on investoida siirrettävä tekojäärata.
Tällaisia on käytössä esim. Helsingissä rautatientorilla.
Valmistelija: liikuntajohtaja Timo Heinonen
Liikuntajohtajan päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksena Jussi Wihosen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 02.05.2018 § 170
Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 28.05.2018 § 78
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kaksi valtuutettua käytti puheenvuoron.
Lisäksi puheenvuoron käytti kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

