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Yhteiskehittämistilaisuuden tiedonkeruu
Osana Kisahallin tarve- ja hankesuunnitteluvaiheita Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala kutsui Kisahallin 

käyttäjiä ja kiinnostuneita avoimeen yhteiskehittämistilaisuuteen 12.11.2019 klo 17.30-19 Kisahallille. 

• Tilaisuuteen kutsuttiin talon vuorojen varausrekisterin avulla Kisahallin nykyisiä käyttäjiä. 

Sähköpostikutsut osoitettiin varausten yhteyshenkilöille. Tilaisuuden kutsua jaettiin myös 

Internetissä uusikisahalli.fi –sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

• Tilaisuuteen osallistui 43 henkilöä. Suurin osa tilaisuuteen osallistujista edusti Kisahallilla 

harjoittelevia liikuntaseuroja. 

• Tilaisuuden järjestäjänä toimi Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala sekä liikuntapalvelut. Paikalla oli 

kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan toimialajohtaja Tommi Laitio, liikuntajohtaja Tarja Loikkanen sekä 

toimialan ja liikuntapalvelun muita työntekijöitä. 

• Kisahallin perusparannusta esitteli tilaisuudessa yksikön päällikkö Jyrki Inkinen ja Kisahallin 

palvelusuunnittelun lähtökohtia avasi liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja. 

• Yhteiskehittämistilaisuuden ideat ja palautteet huomioidaan talon perusparannuksen suunnittelussa 

yhdessä muun kaupunkilaisten palautteiden kanssa. 



Tilaisuuteen osallistujat kuvasivat 
suhdettaan Kisahalliin



Yhteenvedon teemoittelu
Yhteiskehittämistilaisuuden osallistujat kiersivät Kisahallia ja kommentoivat tiloja ja niiden 

kehittämistarpeita kyselylomakkeeseen. Tähän esitykseen on koottu osallistujien kirjaamat kommentit. 

• Koonnissa on pyritty huomioimaan tilasuunnitteluun vaikuttavat kommentit. 

• Koonnissa on pyritty tuomaan esitetyt eri näkökulmat esille.

• Saman sisältöiset kommentit on yhdistetty ja ne esitetään kertaalleen. 

Yhteenvedon teemat kyselyistä
1. Aula ja sisäänkäynti Kisahallille

2. Pukuhuoneet

3. Kulku tiloissa

4. A-halli pohjoispääty

5. A-halli eteläpääty

6. B-halli

7. Loosit

8. Toisen kerroksen muut harjoittelutilat

9. Oheistilat ja palvelut, Tunnelma

10. Muut suunnittelussa huomioitavat asiat 

11. Tahoja, joita tulisi vielä ottaa mukaan suunnitteluun
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1. Aula ja sisäänkäynti Kisahallille
Aulan käyttäjien huomiointi suunnittelussa

• Vanhemmille ja saattajien huomiointi tilan käyttäjinä: wifi, työskentely- ja liikuntatilat.

Aulatila

• Kisahallin tunnelma ja toiminta esille jo aulaan, wau!-efekti, aulan katto auki toiseen kerrokseen ja läpinäkyväksi 

harjoittelutiloihin, valoisampi tila. Liikkumiseen innostava tila, erilaiset tapahtumat ja mahdollisuudet esille. Vähemmän 

kaikuisa tila. 

• Aulan keskelle infopiste ja lipunmyynti, työntekijät, jolta voi kysyä apua. 

• Paremmat opasteet tiloihin ja talon mahdollisuudet esille. Infonäytöt: Varatut ja vapaat vuorot. 

• Otteluiden aikana aulan tulisi palvella isoja määriä ihmisiä, nykyisellään ei toimi.

• Wifi, työskentely- ja liikuntatilat aulan käyttäjille

Kulkureitit

• Ovet liian raskaat ja vaikeakulkuiset, esteetön sisäänpääsy. 

• Rappuset liukkaat talvisin

• Käynti suoraan pukuhuoneisiin

• Saattajien kulku liikuntatiloihin sujuvammaksi 

• Yhteinen sisäänkäynti E-sport –tiloihin

• Hissit epäkäytännölliset, pienet

• Sisäänkäynti päätyyn, lähemmäksi ratikkapysäkkejä

Piha-alueet: 

• Nurmikkotila liikuntakäyttöön talon edustalle, autot nurmikkotilan ulkopuolelle.  

• Jalankulku ja moottoriliikenteen turvallisempi erottelu pihalla.

• Mäntymäelle kuntoportaat
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2. Pukuhuoneet 
Pukuhuoneiden ryhmittely ja esteettömyys 

• Enemmän pukuhuoneita, muunneltavia pukuhuoneita esim. tapahtumien tarpeisiin (koripallo-

ottelussa voidaan tarvitaan noin viisi pukuhuonetta).

• Seurapukuhuoneet

• Yksityisiä ja perhepukuhuoneita 

• Lapset ja aikuiset erikseen pukuhuoneissa

• Puku- ja suihkutiloihin enemmän yksityisyyttä, erilliset suihkukopit

• Liikuntarajoitteisille esteettömät pukuhuoneet

Pukuhuoneiden varustelu

• Pukuhuoneisiin tavaroille lukolliset säilytystilat.

• Kaikissa pukuhuoneissa ei tarvita suihkuja

• Sauna olisi kiva!

• Juomapulloille täyttömahdollisuus
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3. Kulku tiloissa
• Esteettömyys, reitit nykyisellään ahtaita, suojatut käytävät omaan harjoittelutilaan –kulku 

kentän laidoilta pois.

• Opasteet – ensikertalainen eksyksissä tiloissa. 

• Infotaulut, varauskalenterit näkyville reiteille ja hallien ja tilojen äärelle.

• Sisä- ja ulkokengille omat reitit.

• Kulku looseihin ja juoksurata törmäävät nykyisellään, reitit erikseen. 
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4. A-halli pohjoispääty

• Lentopalloilun käyttöön koko sali tarvittaessa asentamalla tarvittavat 

tolppareiät, useamman (neljän) kentän mahdollisuus useammilla 

tolppareillä.

• Katosta laskettavat verhot jakamaan tilaa tarvittaessa, luomaan 

turvallisuutta ja äänieristystä lajien välille. 

• 14x18m tila lajeille.

• Kiinteä matto cheerleadingille, muulle voimistelulle tai muille matosta 

hyötyville (materiaaliksi: joustoparketti ja permantomatto)

• Korkea tila cheerleadingille ja muille korkeutta tarvitseville lajeille

• Futsal –mahdollisuus, seinäkiipeilymahdollisuus A-halliin.  

• Katsomo mahdollistaisi sarjapelit myös A-hallissa. 
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5. A-halli eteläpääty

• Tila toimii lasten ja koululaisten telinevoimisteluun 

• Telinevoimistelutila mahdollistaa valmentajien resurssien jaon junioreille ja 

kilpasarjalaisille samanaikaisesti. Telinevoimistelun harrastajien ja 

huippujen treeniolosuhteiden pitäisi olla samassa rakennuksessa, mutta 

omissa rinnakkaisissa tiloissaan.

• Telinevoimistelutilaan myös miesten telinevoimistelumahdollisuus.

• Jos telinevoimistelu siirtyisi muihin tiloihin, saataisiin koko sali joustavammin 

erilaisten lajien ja tapahtumien käyttöön.

• Tilan korkeutta tulisi hyödyntää sitä vaativille lajeille.

• Tilaan saisi välikaton, joka mahdollistaisi lattiatilaa lähes kaikille lajeille. 

• Odottajille, saattajille ja katsojille omia tiloja. Toisaalta lasten harjoituksiin ei 

aina toivota saattajia katsomoon. 
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6. B-halli

• Lattiatilaan lentopallokentille useammat tolppapaikat

• Koriksen SM-sarjan ottelutarpeisiin, sarjapeleihin.

• Mahdollisimman monipuoliseen liikuntakäyttöön, ei pelkästään 

palloiluun.

• Katsomotilat pienemmäksi, pääpaino lattiatilan hyödyntämiseen.

• Monipuoliseen tapahtumakäyttöön

• Tapahtumakäytön tarpeet tulee suunnitella suhteessa Helsinki Gardenin 

ja muuhun tarjontaan. 
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7. Loosit

• Hienoa, että looseja ei tarvitse varata etukäteen.

• Tarvittaisiin myös ennakkoon varattavia looseja

• Voisiko osaa looseista yhdistää isommiksi tiloiksi?

• Loosien monipuolisuus säilytettävä 

• Wifi ja pistorasiat

• Erilaisia alustoja eri looseihin

• Kuntosalivälineet pois – keskustassa riittää kuntosaleja; kuntosaliharjoittelu 

yhteen paikkaan, pois looseista.

• Akustiikkaa kehitettävä, meluisa harjoittelu kellariin tai muuten äänieristettävä

• Peilit tanssia varten, tanssille omat loosit

• Loosien teemoittelu ja varustaminen eri tarpeisiin, (nyrkkeily, karate)

• Nyrkkeilysäkkejä voisi olla enemmän

• Kulku looseihin muualta kuin juoksuradan läpi
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8. Toisen kerroksen muut harjoittelutilat

• Juoksurata läpi hallin (ei läpikulkua tms. häiriöitä radalle)

• Kevyillä seinillä rakennetut harjoittelukopit pois, tila avoimeksi

• Kuntosalin laitteet myös pyörätuolissa oleville 

• Portaiden hyödyntäminen kuntoharjoitteluun

• Käytävätilaa liikaa – hyödynnettävä paremmin

• Pingispöytätilan voisi sijoittaa muuallekin

• Karate/ tanssisali, jossa on kova lattia ja peilit (nykyinen koreografiasali modernimpana)

• Kamppailulajeille erityisesti enemmän harjoittelutiloja, selkeät paikat, parempi akustiikka. 

• Miekkailu, koreografia, pyörätuolipingis tulisi siirtää toimistoilta vapautuviin tiloihin, jolloin vuorot eivät 

peruunnu tapahtumien aikana.

Miekkailu 

• Miekkailuseurat mukaan tilan suunnitteluun, jolloin tilan mitat hyötykäytössä. Kilpailukäyttö 

huomioitava. Liiton huippu-urheilutreenit Kisahallille yli kuntarajojen. 

• Tilat ja kaapit miekkailuseuroille. 

• Aseen korjaustila.

• Miekkailutilat pitää mitoittaa huolellisesti. Radat 14 m + 3 m pituus. Leveys 1,5, - 2 m. Nykyiset tilat 

käyvät pieneksi.

• 5-ottelun laserjuoksuammuntaan paremmat harrastusmahdollisuudet. 
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9. Oheistilat ja palvelut

• Välinevarastot lähelle käyttökohteita

• Seuroille ja lajiliitoille varastotiloja

• Miekkailijat tarvitsevat varusteilleen lukolliset kaapit

• Tietoliikenteen ja sähköverkon jakaminen A ja B puolille ja looseihin on 

ehdottoman tärkeää toiminnalle.

• Turvallinen tila myös lapsille tulla harjoittelemaan itsenäisesti

• Avaruuden tuntua ja luonnonvaloa lisää aulaan ja toisen kerroksen 

harjoittelutiloihin

• Talon toiminnot paremmin esille ohikulkijoille tai aulassa kävijöille
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10. Tilaisuudessa nousseet kysymykset ja 
huomiot perusparannukset ohjausryhmälle

• Harjoittelijoiden väistötilat remontin aikana huolestuttavat, mistä löytyy? 

• Liikunnan ja tapahtumakäytön suhde, mikä on talon tuleva profiili? 

• Onko talo harrastustoimintaan vai kilpailutoimintaan ja huippu-urheiluun?

• Miten kuullaan satunnaiskäyttäjiä kun he eivät itse välttämättä tunnista tarvetta osallistua 

Kisahallin suunnitteluun?

Koululaisten ja iltapäiväkerhojen liikuntatilojen tarpeet – lasten ja nuorten liikkumiseen 

panostettava. 

Monipuolisen yleisharjoittelun tiloihin panostettava lajiharjoittelun lisäksi.

Yrittäjien tarpeet ja profilointi Kisahallilla

Useiden Kisahallilla harjoittelevien lajien osallistujamäärät kasvussa.

Ulkoalueiden kehittäminen ja liikenteen ohjaamiseen kiinnitettävä huomiota.

Kaupungin liikuntahallien profilointi eri lajeille. 
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11. Tahoja, joita tulisi vielä ottaa mukaan 
suunnitteluun

• Lajiliittoja tai asiantuntijoita, jotta tila vastaa lajivaatimuksia.

• Vammaisjärjestöjä esteettömyydestä sekä esim. Riesa Consultative Oy

• Nuoria ja urheilijoita - tavallisia liikkujanuoria

• Huippu-urheilijoita, koska osa heistä treenaa lajiaan kisiksellä

• Palvelukeskusten mahdollisuuksia hyödyntää kisahallia asukkaidensa ja 

muiden ikäihmisten käyttöön.

• Lähikouluja/päiväkoteja

• Mahdollisesti lapsiperheitä

• Satunnaiskäyttäjiä

• Tulevaisuuden tutkimus/ennakointityökalu strategisen suunnittelun tueksi.

• Kartoitettava muut liikuntahallien kehityshankkeet pk-seudulla, jotta ei tule 

päällekkäisyyksiä
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Tilaisuuden osallistujien kiinnostus 
osallistua jatkossa Kisahallin 
perusparannukseen
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