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1. Vastaajien profiilit
Yhteensä 766 kyselyyn vastaajaa
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Kisahallin verkkokysely 4.-24.11.2019
Verkkokysely osoitteessa: uusikisahalli.fi
• Kysely oli auki vastaajille 4.–24.11.2019
• Vastauksia tuli yhteensä 766
• Kyselyä levitettiin liikuntapalvelun verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, Kisahallin mainostauluilla sekä
Kisahallin vuorovarausrekisterin avulla sähköpostitse.
• Tässä yhteenvedossa on pyritty tuomaan näkemysten kirjoa, erilaisia toiveita Kisahallin
kehittämiselle. Aineiston yhteenveto ei edusta helsinkiläisten näkemyksiä mutta tuo piirteitä
näkemyksien kirjosta esille erityisesti Kisahallin nykyisten käyttäjien näkökulmasta.
• Tässä kyselyn yhteenvedossa kaikki italics-fontilla kirjoitetut nostot ovat suoria lainauksia kyselystä.
• Kyselyn ohella järjestettiin avoin yhteiskehittämistilaisuus, johon osallistui 43 henkilöä, pääosin Kisahallin
nykyisiä seurakäyttäjiä. Myös tilaisuudesta tehtiin yhteenveto Kisahallin perusparannuksen tarve- ja
hankeselvityksen tueksi.
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Kyselyn kysymykset:
1. Kuinka pitkään olet käyttänyt Kisahallin palveluita?
2. Kuinka kauan viivyt yleensä Kisahallilla käynnilläsi?
3. Mitä tulit tekemään tai teet yleensä Kisahallilla?
4. Mitä lajia, liikuntamuotoa tai muuta harrastat tai teet Kisahallilla?
5. Miten kehittäisit käyttämiäsi tiloja tai mitä uusia tiloja tarvittaisiin?
6. Käytätkö Kisahallin loositilaa?
7. Miten kehittäisit loosien käyttöä?
8. Mitä liikunnan oheistiloja tulisi parantaa?
9. Miten kehittäisit mainitsemiasi liikunnan oheistiloja tai mitä uusia oheistiloja tarvittaisiin?
10. Miten kehittäisit Kisahallia yleisesti?
11. Mikä Kisahallilla on mielestäsi erityisen toimivaa ja säilytettävää remontin jälkeenkin?
12. Mitä tiloja käytät Kisahallilla?
13. Mistä voitaisiin remontin myötä luopua Kisahallissa?
14. Miten hyvin Kisahalli nykyisin palvelee tilojen puolesta oman liikkumisesi ja lajisi tarpeita?
15. Mitä Kisahallin suunnittelussa tulisi huomioida tulevaisuuden liikkujia ja urheilijoita silmälläpitäen?
16. Tuleeko mieleesi vielä muita kehitysehdotuksia tai näkökulmia, jotka Kisahallin uudistamisessa tulisi huomioida?
17. Taustamuuttujat: ikä, sukupuoli, postiosoite, kotikieli
18. Oletko kiinnostunut osallistumaan myös jatkossa Kisahallin kehittämiseen?
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Kisahallin kyselyn vastaajien profiilit: ikä, sukupuoli,
Kisahallin käyttöhistoria, asuinalue
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2. Kyselyn
kysymyskohtaiset nostot:
Kisahallin
kehittämisehdotukset
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“Miten kehittäisit Kisahallia yleisesti?”
• Siistimpää, viihtyisämpää ja modernimpaa yleisilmettä kaivataan
• Remontti tulee tehdä historiaa kunnioittaen
Toimintakonseptissa esitetyt painotukset:
A. Kilpaurheilun ja urheiluotteluiden mekka, erityisesti tiettyjen lajien tarpeita palveleva
B. Seuraharjoittelun tyyssija
C. Kaikille kaupunkilaisille avoin vapaaharjoittelun moderni liikuntakeskus, jossa myös eri ikäryhmien tarpeet huomioidaan
laajasti
•
•
•
•

Uusista nousevista lajeista eniten mainintoja sai skeittaus
Akustiikka molemmissa halleissa sekä lämmitys nimettiin usein kohennettavina/korjattavina elementteinä
Tiloista toivotaan moneen lajiin muuntuvia
Oheistiloihin liittyviä mainintoja jonkin verran, mutta näiden kohdalla vastaukset linjassa oheistiloja koskevien vastausten
kanssa (wc, suihkut, kulku, säilytystilat, lisää loosi- ja harjoitustilaa)
• Lisäksi brändin ja viestinnän kirkastamista sekä toimivaa tilavarausjärjestelmää kaivataan
• Tämän lisäksi irtotoiveita eri lajien näkökulmasta, erityisesti palloilijoiden, miekkailijoiden ja kuntosalin käyttäjien
näkökulmasta. Myös voimistelun, cheerleadingin, vapaaharjoittelun, juoksun, tanssin, painin ja nyrkkeilyn olosuhteet ja
edellytykset saivat mainintoja.
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“Mitä Kisahallin suunnittelussa tulisi huomioida
tulevaisuuden liikkujia ja urheilijoita silmälläpitäen? “
Vastauksissa korostuivat erityisesti:
• toivomus esteettömyydestä (liikuntaesteiset ja toimintarajoitteiset, ikääntyneet, lapset, sukupuoli-näkökulma)
• toivomus pitää Kisahalli edelleen monipuolisen lajikirjon tilana, joka mahdollistaa vähintään nykyisen lajien
harrastamisen ja tukun uusia
• toivomus saavutettavasta, edullisesta, inklusiivisesta koko kansan liikunta- ja urheilutilasta
• seuratoimintaa painottavat kommentit
• toivomukset laajemmista aukioloajoista
Uusia lajeja ei osattu juurikaan nimetä, vastaajat viittasivat yleisemmin tarpeeseen huomioida tulevaisuuden käyttäjien
nousevat tarpeet; nuorten ja lasten tarpeet mainittiin erityisesti, sekä vapaaharjoittelun tilojen tuki uusille nouseville lajeille.
• Tulevien olympialajien harjoitusmahdollisuuksien turvaaminen (skeittaus) painottui uusia lajeja käsittelevissä vastauksissa
• Tiloihin ja oheistiloihin liittyvissä vastauksissa painottuivat samansuuntaiset toiveet kuin aiemmissa kysymyksissä koskien oheistiloja ja tilan
käyttöä (akustiikka, tilanjako, turvallisuus, ilmanvaihto, säilytystilat, pukeutumistilat, siisteys ja hygienia) sekä lasten
liikkumismahdollisuudet ja tarpeet sekä saleissa että esimerkiksi odotustiloissa (esim. lapsiparkit ja leikkinurkkaukset, temppuradat,
perhepukuhuoneet, eväiden syöntimahdollisuus harjoitusalueen läheisyydessä)
• Muutamissa vastauksissa toivottiin parempaa viestintää Kisahallin palveluista, sähköisiä ajanvarausjärjestelmiä sekä digitalisaation (esim.
AR- ja VR-tekniikan) hyödyntämistä.
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“Mikä Kisahallilla on mielestäsi erityisen toimivaa
ja säilytettävää remontin jälkeenkin? “
Vastauksissa korostuu Kisahallin tunnelma: rouheus, nostalginen epäkaupallisuus, historiallinen funkkis.
• Tunnelmaan liittyy myös mahdollisuus harrastaa monia eri lajeja samassa tilassa, kuin myös mahdollisuus
tutustua ennestään tuntemattomiin lajeihin, koska lajit tehdään näkyviksi toisille Kisahallin tiloissa.
• Samoin pääsymaksun edullisuus tuotti vastaajien mielessä Kisahallin erityistä ”kaikkien Kisahalli” –
tunnelmaa
• Rakennuksen historiaa arvostettiin ja sen toivottiin näkyvän myös uudistetussa Kisahallista jopa entistä
painokkaammin.
• Harjoittelutilojen avaruus, valoisuus ja tilavuus mainittiin usein positiivisena
• Liikuntatilojen moninainen asiakaskunta, lajien moninaisuuden mahdollistavat olosuhteet saivat myös
merkittävässä määrin kiitosta, kuten myös vapaan harjoittelun mahdollisuudet
• Oheistiloista tämän kysymyksen vastauksissa eniten mainintoja saivat kahvila sekä loositilat.
• Yksittäisten lajien tarpeisiin ja tiloihin liittyen nousivat erityisesti miekkailun tilat, kuntosalilaitteiden
moninaisuus, nyrkkeily, tanssi, voimistelu ja akrobatia.
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”Mistä voitaisiin remontin myötä luopua? "
Eniten yksittäisiä mainintoja saivat:
• Golf-nurkkaus (A-halli, ”loosit”)
• Aulan hukkatila sekä hyödyntämättömät tyhjät tilat ylipäätään.
• Kuntosali ja sen laitteisto (kuntosaliolosuhteet katsottiin myös voitavan vähintään järjestellä eri tavoin kuin
tällä hetkellä).
• Pingispöydät, ainakin vähentää määrää
 Joitakin mainintoja keräsivät Mannerheimintien näyteikkunat, pukuhuoneet, loosit, kokous- ja toimistotilat
 Kahvilatoimintaa ei toivottu lopetettavan, mutta kehitettävän.
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3. Kyselyn vastaukset
tilakohtaisesti
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3.1 Liikunnan oheistilat:
aula, sisäänkäynti,
pukuhuoneet, vessat
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“Mitä liikunnan oheistiloja tulisi parantaa?”
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“Miten kehittäisit mainitsemiasi liikunnan oheistiloja tai mitä uusia
oheistiloja tarvittaisiin? “
Eniten mainintoja saaneet kohteet:

Sisääntulo ja aula
”Voisiko myös aulatila toimia maksuttomana liikkumispaikkana, jossa voisi venytellä lenkin jälkeen tai kun odottaa
lastaan siellä olisi helppoja liikkumiseen motivoivia asioita, joiden avulla vanhemmat/isovanhemmatkin
liikkuisivat?”
• Yleisissä kommenteissa painottuivat toivomus siisteyden, viihtyisyyden lisäämisestä ja tilojen modernisoinnista (osin myös
vanhaa kunnioittaen): "Uudistusta kaikkialle, nettiyhteydet, latausrasiat"
• Kahvilapalvelut koetaan keskeiseksi oheispalveluksi. Osa kommenteista koski eritysesti tilaa ja nykyisen kahvilan sijoittelua
(tulisi sijoitella uudella tavalla ja tila hyödyntää paremmin.), osa palvelukonseptia (terveellinen ruokatarjoama korostui,
take-way-mahdollisuus, tilausravintolapalvelut). Muutamissa vastauksissa esiin nousi myös toive useammasta kahvilasta
ja/tai ravintolasta sekä ruokakaupasta, johon niinikään toivottiin terveellistä tarjontaa.
• Aulatiloja moitittiin kalseaksi ja yleistunnelma, oli että aulatiloja tulisi uudistaa, tilankäytöllisesti, mutta myös
toimintakonseptiltaan.
• Sisäänkäynti: Nykyisiä ovia moitittiin painaviksi, sisäänkäynnin valaistusta puutteelliseksi, lisäksi aulan WC-tilojen
päivittäminen nousi puheenaiheeksi aulan ollessa kyseessä.
• Opasteita toivottiin parannettavan ja lipunostopolitiikkaa mietittävän uudella tavalla (esim. voisiko pääsyliput ostaa
automaatista?)
• "Seiniin integroituja leuanvetotankoja (tai yhdistettyjä leuanvetotankoja ja vatsarutistuskäsinojia) pitäisi sijaita tyyliin
kaikkialla.”
• Pyöräparkeilta toivottiin parissa kommentissa parempaa sijoittelua, katosta
• ”Parkkipaikalta voisi nipistää osan viihtyisälle oleilulle ulkona.”
24.1.2020
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Pukuhuoneet ja muut liikunnan oheistilat
Eniten puhuttivat pukuhuone-, suihku- ja wc-tilojen tilanne, niihin kohdistui paljon odotuksia.
• Pukuhuone, suihku ja wc-tiloja toivottiin nykyaikaistettavan sekä kiinnitettävän huomiota erityisesti kulkuun tilojen välillä.
Nykyisin ko. tilat ovat erillään ja kulku esim. pukuhuoneesta suihkuun tapahtuu käytävän kautta.
• WC-tiloja toivottiin enemmän, sekä pukuhuonetilojen että liikuntatilojen yhteyteen.
• Merkittävä teemat pukuhuonetiloihin liittyvissä kommenteissa olivat käytännölliset, tarpeeksi tilavat, määrältään riittävät ja
lukolliset säilytystilat sekä koulujen, seurojen kuin yksittäisten käyttäjien tarpeita huomioiden.
• Merkittävä esiinnoussut teema oli erilliset vesipisteet. Vastaajat katsoivat, että nykyisellään Kisahalli ei tarjoa riittävästi
vesipisteitä, ja nykyiset vesipisteet löytyvät lähinnä wc-tiloista, jotka ruuhkautuvat, kun harjoittelutauot osuvat
samanaikaisesti eri käyttäjäryhmillä, seuroilla tms.
• Saunaa toivottiin jonkin verran (sanahaulla 52 osumaa).
• Kokoustiloja toivottiin lisää, ja toisaalta toivottiin, että entisetkin kokoustilat muutettaisiin liikuntatiloiksi
Katsomot
• A-puolelle toivottiin ylipäänsä (esim. kokoontaitettavaa) katsomotilaa, voimistelu-, lentopallo ja koripallokisojen
seuraamista varten.
• B-hallissa toivottiin Katsomon penkkien päivittämistä, lisäksi esteettömyyteen toivottiin kiinnitettävän huomiota (esim.
pyörätuolikatsomo, hissit, ei jyrkkiä portaita). Muutamassa vastauksessa toivottiin anniskelupaikkaa katsomon yhteyteen,
sekä katsomon päivittämistä sellaiseksi, että myös muiden lajien kuin koripallon seuraaminen, luonnistuisi paremmin.
21
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3.2 Kisahallin A-halli
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Sanapilvi A-hallia
koskevista teemoista:
Akustiikka, lajit, melu,
historia, tunnelma,
ainutlaatuinen, meininki,
kohtaamiset.

22

A-halli 1.krs
A-hallin kakofonia vs. avara tila ja lajikirjo
Ongelmana kakofonia, melu:
• ”Nykyinen avotila aiheuttaa kakofoniaa varsinkin jos jollain on äänekkäämmät laitteet.”
• ”Rauhallisemmat tilat rajaamalla paremmin lajien harjoittelijat, kentällä samanaikaisesti liikaa väkeä.”
• ”Liikuntatilat voisivat olla seinien takana, koska tällä hetkellä ei tule salifiilistä kun ihmisiä jatkuvalla syötöllä
kävelee ohi hallissa.”
• "Vähemmän lajeja ja paremmat tilat niille. Lajivalikoima on valtava ja tilat tuskin millekään ihanteelliset.”

Säilytettävää avoin tila ja lajien kirjo:
• Tärkeää olisi säilyttää suuri ja avara yhteistila, jossa eri liikuntalajien harrastajat ovat samassa tilassa ja
näkevät toisiaan ja toistensa suorituksia.
• Kisiksellä parasta on eri lajien ja ikäryhmien kohtaaminen ja jakama tekemisen meininki. Siitä saa kiittää Ahallin avaraa tilaa, jonka tulisi säilyä myös uudessa kisahallissa.
• Toivon, että a-hallia ei muutettaisi paljon. Toivoisin, että alkuperäinen ilme säilyisi hallissa ja se olisi edelleen
avoin kaikille lajeille ja harjoittelijoille.
• Säilytettävää: A-hallin läpinäkyvyys ja monissa tiloissa voi treenata omatoimisesti
24.1.2020
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A-halli 1.krs
Hyödynnettävää korkea salitila:
• lentopallolle, cheerleadingille, koripallo hyötyisivät ainakin korkeasta salista.
• Voisiko saliin rakentaa kahta kerrosta?

Kehitettävää
Katsomot:
• Katsomoon kulku järkevämmäksi yleisölle tms.
• Katsomot A-halliin kisoja varten. A-puolella tarvitaan esim. siirrettäviä katsomoita voimistelukisoja ja lentis- ja
korisotteluiden seuraamiseen
Lattiamateriaalit
• Kisiksen lattia on todella liukas.
• Olisi hienoa, jos matot olisivat kiinteinä paikoillaan
Muunneltavuus:
• Nykyisen pallokentän alue olisi tarvittaessa muutettavissa nopeasti harrastevoimistelutilasta takaisin palloilukentäksi
tms.
• Sali muuntuisi palloilulajeista cheerleading ja voimisteluköyttöön ts. parketti ja mattopohjien yhdistelmät.
• Jonkinlainen aulatila telinevoikkapaikan eteen missä lapset saa selkeästi jonoon ja omansa haettua.
24.1.2020
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3.3 Loosit
Yläkerran loosit ja vapaa käyttö ovat tosi tärkeitä marginaalilajeille ja omaehtoiselle
harjoittelulle!
Lisäisin itsenäiseen harjoitteluun soveltuvia tiloja ja tiloja joissa voi treenatessa soittaa
musiikkia. Monet lajit ovat saavuttaneet suuren suosion nuorison keskuudessa, mutta yleisiä
vapaaseen harjoitteluun soveltuvia tiloja on hyvin rajallisesti.
On mahtavaa, että Kisahallilla on loosit ja ne pitää ehdottomasti säilyttää nykyisen kaltaisina
tyhjinä tiloina, jotka käyvät monien lajien harrastamiseen. …itselleni on tullut aika suureksi
ongelmaksi niiden meluisuus. Looseissa treenataan paljon tanssia, kuten itsekin teen, ja
tanssiin toki kuuluu oleellisesti musiikki. Kun tilat ovat kuitenkin avoimia eikä mitään
äänieristystä ole, viereisissä looseissa (ja joskus kauempanakin) monesti varsin kovalla
kajareista soitettu musiikki tekee monesti treenaamisesta epämiellyttävää - ja looseista
kantautuvaan musiikkiin saattaa lisäksi sekoittua alhaalta korispelin äänet ja voimisteluryhmän
musiikki. Voisiko niissä olla esim. avoimella sivulla ääntä blokkaavat lasiseinät tms.?
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Käytätkö Kisahallin loositilaa?
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Loosit

Looseille tulisi kehittää oma varaussysteemi vs. nykyinen käytäntö ilman ennakkovarauksia hyvä
• Aikarajoitus loosien käyttöön?
• Osa looseista etukäteen varattaviksi, osa edelleen jonotussysteemillä?
• Mikäli varataan – varausjärjestelmä, netissä ennakkoon varattavia looseja, jonotusnumerot tms.
• Tärkeänä pidettiin myös loosien vapaata käyttöä, ilman ennakkovaraustarvetta.
• Oheisharjoittelu ja lämmittely ovat haasteellisia, kun kaikki yläkerran loosit ovat tanssijoiden käytössä.
Varustusta tulisi parantaa: lisää peilejä, pistokkeita ja mattoja
• Kaikkiin looseihin peilit; koko seinän mittaiset peilit looseihin joissa on peilit.
• Osassa on tosi liukas lattia eli jos saisi muutamaan loosiin tanssimaton tai vastaavan. Lattian laatua voisi parantaa,
tikkuuntumaton lattiapinta.
• Loosit voisi jakaa paremmin eri teemoihin, osaan tanssiin sopivat kunnon varusteet, osaan taas esim. puolapuita tms.
• Tulisi olla enemmän vapaamuotoisia paikkoja, joissa pystyy esimerkiksi venyttelemään ja tekemään vatsoja, punnerruksia...
• ja looseihin varata erilaisia liikuntavälineitä kuten kuntopalloja, trx- hihnoja, jumppamattoja jne.
• Irtokalusteet pois looseista.
• Jokaiseen sähköpistokkeet ja äänentoistovälineet
• tuoli tai mikä tahansa mihin saisi kameran kuvaamaan olisi kätevä kaikkiin.
Äänieristyksen parantaminen
• Looseista tuleva hirveä meteli ja kakofonia pitäisi saada pienemmäksi.
• Harjoittelulooseihin voisi asentaa jonkinlaiset kevyet seinät vaikkapa läpinäkyvästä pleksistä, lasista tms., jotta hallin melu ei
häiritse tanssitreeniä.
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Loosien erityisolosuhteet lajeille ja liikkujille
• Tanssin harjoittelu on suosittua looseissa ja tanssijat joutuvat myös jonottamaan harjoittelupaikoille - Enemmän tiloja
omaan(tanssiin) harjoitteluun, nyt kaikki loositilat ovat usein täynnä. Oheisharjoittelu ja lämmittely ovat haasteellisia, kun
kaikki yläkerran loosit ovat tanssijoiden käytössä.
• Kunto- ja voimannostolaitteet toivottiin koottavan yhteen paikkaan.
• Opasteita ja ohjeita harjoitteluun
Loosien käyttömahdollisuudet:
• Sisäjuoksurata olisi huippu. Juoksulle enemmän tilaa.
• Yksi tatamiloossi olisi kiva niille viikoille kun painipuoli on kiinni.
• Seinäkiipeilymahdollisuus, esim. boulderontiotteita looseihin.
• Mahdollisuuksia sellaiseen parkour- laava on lattiaa tyyppiseen harjoitteluun.
• Nyrkkeilyloossit on tosi hyvä juttu
• Vapaata lattiatilaa treenaamiseen ja venyttelyyn
• Golf tiloista ja muista turhista tyhjistä looseista tulisi luopua sekä osasta pingispöytiä
• Kohderyhmälähtöisesti sisällön miettimistä: mitä harvakseltaan liikkuva henkilö voi touhuilla ja tehdä Kisahallilla? esim.
looseissa: ohjevideoita nettiin ja porukka touhuamaan niiden mukaan.
Tilojen käyttö ja reitit:
• hallin looseista kulku muualta kuin juoksuradalta/-radalle (törmäysvaara, jotkut tukkivat radan käyttäessään sitä
"katsomona")
• Koripallokentän takana olevat kulmat ovat myös hyviä omaan harjoitteluun, niihin voisi lisätä valaistusta ja muuta
tunnelmaa hieman.
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Kuntosali ja pienet harjoittelutilat
Kuntosali
• pro paikka pelkille raudan nostajille
• Kuntosalilla voisi olla oma puolensa naisille eli että miehet eivät olisi samassa tilassa.
• Voimaharjoittelun tilat olisi yhdistetty toisiinsa, eikä jaettuna moneen pieneen tilaan. A-hallin kuntoilutilat
voitaisiin keskittää yhteen tilaan ja jättää näin ollen enemmän tilaa juoksuradan varrella muille aktiviteeteille.
• Avoimessa punttisalissa häiritsevät äänet, akustiikka
• Punttisalille ei semmosia koppeja koska helposti muutama ihminen varaa semmosen mutta jos olis yks iso
huone niin olisi pienempi kynnys mennä viereiselle laitteelle treenaamaan.
• Juoksumattoja.
Irtohuomioita
• Invapingishuoneesta pitäisi tehdä sopiva myös tavalliseen pingikseen, jossa etuoikeus toki
liikuntarajoitteisille (nykyisellään sitä tilaa ei toetääkseni niin usein käytetä).
• ”Bigger fencing hall”
• Ett förslag skulle vara att lägga mjukare underlag på ”korridoren” ovanför b-hallens basketplan då den ofta
används för uppvärmningar och liknande.
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3.4 B-halli
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B-halli
Tilankäyttö?
• B-puoli tulee säilyttää kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailuareenana;
• kori- ja lentopalloa tulee kohdella tasavertaisesti, monissa Suomen kaupungeissa pelataan Suomen
liiga- ja sarjapelejä lentiksessä ja koriksessa monissa vielä lisänä salibandy samoissa saleissa eikä se
ole ongelma, mutta täällä se tuntuu olevan vaikeaa. Mutta toivottavasti jatkossa/tulevaisuudessa ei enää
• B-halli menee hukkaan, kun se on varattu vain tiettyjen seurojen treenaamiseen ja otteluihin. Kaiken
kaikkiaan Kisiksen tulisi olla ensisijaisesti Helsingin pääsarja- ja ylimpien sarjojen edustusjoukkueiden
näyttämö ja kotihalli usealle lajille.
• B-hallissa koripallo dominoi isoine lehtereineen. Siellä yläkerran käytävä-tilat myös ehkä turhan avarat.
• B-hallin tila ylisuuri
• Takapuolen B-hallin tilat ovat todella isot ja usein se on ihan tyhjä. Voisiko a-tilaa suurentaa ja pienentää Btilaa?
Muita kehittämistarpeita
• kunnon katsomon omaava koripallokenttä
• B-puolella pitäisi saada isommat pukuhuoneet.
• Äänieristys: B-puolen melu miekkailusalista häiritsevät jotain virallisempaa tapahtumaa, esim lentopallo- tai
koripallo-ottelua. Miekkailijat häiriintyvät korisotteluista. Korispelien ääni häiritsee painisaleissa.
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4. Kyselyn vastaukset
lajikohtaisesti
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Tarpeet lajeittain
• Kamppailulajit tatamilla: Tatamille varattu tila voisi olla suurempi ja siellä olisi hyvä olla juomavesipiste sekä eräkello.
• Cheerleading: Omat tilat cheerleadingille, jossa olisi äänieristys, korkeutta ja turvamatot.
• Tanssi: Tanssin harrastajille omat tilat, jotta saisivat rauhassa olla ja voimistelijoiden treenausalueen musiikki ei häiritse.
iso tanssisali tai kaksi seinän kokoisella peilillä ja tangoilla tulisi tarpeeseen cheer-tanssijoille ja kilpatanssille. Kisahalli on
tanssin omaehtoiseen harjoitteluun ainoa kohtuullisen hinnan paikka.
• Paini: Nuo 2 kpl painisaleja on usein täynnä joten painisaleja tarvitsee jatkossa olla 4-6 ja äänieristykset. kisahallissa on
painilajeihin tarkoitettu vapaaharjottelu tila, tila on meille painilajien harrastajille tärkeä ja rakas. Painimattoalueen
laajentamiselle on ollut tarve jo monen vuoden ajan. Paini / nujuamissaleissa olisi hyvä olla selkeästi avoimet vuorot.
• Miekkailu: Vähän isompia tiloja tarvittaisiin, koska innostus miekkailuun on kasvanut. Toivoisin siis, että uudessa
kisahallissa olisi kaksi miekkailusalia, ja niistä tehtäisiin nykyistä isompia. Lisää sähköisiä miekkailualueita. Miekkailussa
tärkeää on riittävä tilan laajuus sekä tarpeeksi korkeat katot. Miekkailualueet/-matot tulisi uusia. Äänieristys tiloihin.
• Pingispöytiä lisää ja niille erillinen tila
• Palloilulajien puulaakisarjoja, alueiden ja lajiliittojen alasarjatoimintaa, alasarjatoiminnalle tulee antaa riittävät
mahdollisuudet Kisahallia uudistettaessa.
• Telinevoimistelu: Oma halli voimistelulle. Uudet matot, kanveesiin tarvittaisiin lisää tilaa 16x18 sekä myös
voimistelualueelle lisää tilaa. Kunnollinen, joustava kanveesilattia maton alla rasitusvammojen välttämiseksi.
Telinevoimistelun harjoittaminen vaatii telineet ja tilat, joita ei tällä hetkellä ole läheskään tarpeeksi Helsingin alueella.
• Telinevoimistelun käyttö myös muille kuin seuraharjoittelijoille?
• TeamGymille sopiva volttirata, trampetti ja pukki.
• Koripallon olosuhteita tulee parantaa. Jos se ei ole Kisahallissa mahdollista, sitten muualla. Pääkaupunki tarvitsee
ajanmukaiset koripallo-olosuhteet
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Tarpeet lajeittain
• Skeittaus: Mahdollisuus harjoitteluun myös talvella. Sisävertti sopisi kisikselle tai sen läheisyyteen ja sen yhteyteen puuli.
Mahdollisesti myös kuntouttavaa työtoimintaa sekä yhteistyökuvioita eri toimialojen välille.
• Nyrkkeily: isompi tila nyrkkeilyyn, uudistaa nyrkkeilysalin kehää
• Akrobatian harjoittamiseen voisi olla enemmän vapaita harjoittelutiloja/vuoroja. Akrobatian tilaan enemmän mattoja ja tila
selkeästi akrobatian käyttöön, esim
• Venyttely, kehonpainoharjoittelu, tatami: lisäämällä erillinen venyttelytila. Intuitiivisen liikkumisen paikka.
Oheisharjoittelu ja lämmittely ovat haasteellisia, kun kaikki yläkerran loosit ovat tanssijoiden käytössä. Enemmän vapaasti
käytössä olevaa pehmustettua (esim. tatami) aluetta.
• Squash-halleja.
• Sulkapallolle Erilliliset sulkapallokentät olisivat mukavia ja katto korkealla.
• Boulderointiseinä
• Salibandy: Tarvitaan täysimittainen kenttä
• Jooga
• Voima: Lisää street workout telineitä.
• Juoksu:täyspitkä juoksurata (malliesim. Esport Areena Espoon Tapiolassa)
• Temppuilu: Lasten temppuradat.
• Padel-kenttä
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5. Palvelut ja profiilit
”Kisahalli voisi olla "urheilun kauppakeskus" eli jotkut tulevat
serious-asenteella, jotkut vain hengailemaan ja viettämään
aikaa. Kisahalliin mahtuu kaikkea laidasta laitaan, aloittelijoille
on aina motivoivaa nähdä myös kilpatason harrastajia, kokea
olevansa saman katon alla. Toki kilpatason harrastajilla pitää
olla treenirauha ja puitteet oman tason toimintaan.”
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Palvelut ja palvelukonsepti
Vastaanotto ja ohjaus liikkumaan
• Voisivatko työntekijät ottaa asiakkaita vastaan ja ohjata sen sijaan että he ottavat sisäänpääsymaksuja? Eikö kassaa voi jo
automatisoida?
• Koko kisahallin tarjontaa voisi avata: Mitä siellä voi tehdä missäkin, miten tiloja varataan, kuka saa tehdä yms. Tiedon
löytäminen netistä on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi joten en oikein tiedä että mitä tarjontaa edes kisahallilla on. En
ole minkään järjestäytyneen urheilun jäsen joten minulla on ollut aika suuri kynnys mennä kisikselle. Pitäisi olla enemmän
avointen ovien päivää, tempauspäiviä ja ei-kilpailutoimintaa. asiakaspalvelu on tiskillä jättänyt aina toivomisen varaa.
• Muualta muuttaneelle nykyinen Kisis on todella kaukana lähestyttävästä. Olen käynyt siellä pari kertaa tekemässä jotain ja
on ollut vähän sellainen fiilis että oon varmaan väärässä paikassa enkä tiedä miten täällä pitäisi käyttäytyä. Nettisivuista ei
ole mitään hyötyä, sinne soittamalla on saanut jotain tietoa.
Matala kynnys
• Liikunnanohjaajat saleille opastamaan!
• Matala kynnys, kehonpaino- ja toiminnallinen treeni. Sisällön miettimistä: mitä harvakseltaan liikkuva henkilö voi touhuilla
ja tehdä Kisahallilla?
• Kisahalli pitäisi säilyttää nykyisen kaltaisena matalan kynnyksen/ laajalle käyttäjäjoukolle tarkoitettuna edullisena
treenipaikkana
• Eläkeläisille kisahalli olisi ilmainen.
• Laajat aukioloajat myös säilytettävä
• Selkeämpiä toimintapaikkoja esim. nuorisolle, että voisi lähettää 12-vuotiaan kavereineen liikkumaan. Nyt se on vain
paikka jossa jotkut saa tehdä jotain mitä osaa. Trampat ja volttimontut yms. yleiseen käyttöön heillekin.
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Palvelut ja palvelukonsepti
• Kuntosalit voisi ehkä yhdistää ja tarjota jotakin edullisempaa yhdistelmäkorttia, jolla pääsisi sekä kuntosalille että A-hallin
puolelle? Jokaisella käyttäjäryhmällä olisi vakiovuoron lisäksi yhteiskäyttöoikeus kuntosaliin ja esim. juoksuratoihin.
• Kisahalli voisi toimia paremmin myös ulkoliikunnan lähtöpisteenä, lenkille lähdön jne. jos tavaroille olisi lukolliset kaapit.
• Vakiovuorolaisten porttilippusysteemi pois ja seuroille ohitusreitti.
• Enemmän omatoimisessa liikunnan käytössä - olisi cross fit-, nyrkkeily-, koripallo-, sisäfutis-, salibandy-,tanssi-, pingis-,
kuntosalimahdollisuuksia jne
• Puhelin- ja läppäripaikkoja tuntia odottaville,
• Lapsiparkki, tilojen yhteyteen lapsiparkki, joka toimii kertalipun hinnalla ja asianmukaiset wc- ja hoitotilat.
• Odotustila harrastuksiin lapsia saattaville vanhemmille
• Voisiko Kisiksellä lainata urheiluvälineitä esim. koripallo, sulismailat jne?
• Voisiko siellä olla täysin maksuttomia (eikä mitään liikuntakortteja vaativia) palveluja, vähän kuin liikuntapaikat puistoissa?
Kahvila, ruoka
• pieniä kioskeja jotka tarjoavat täytettyjä leipiä, mehuja ja kuumia juomia.
• Pullat ja karkit pois kahviosta.
• Kahvilapalveluiden käytön mahdolliseksi, esim. tilauspalvelut looseihin.
• Kehittäisin ruokakonseptia yhteistyössä yliopiston kanssa. Mahdollisesti kisahallissa olisi tarjolla ravitsemussuunnittelua.
• Elintarvikekauppa
Muut oheispalvelut
• Kehittäisin myös urheilun mittauspalveluita kisahallille
• Monipuoliset kehonhuoltopalvelut täydentäisivät kokonaistarjontaa.
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Tunnelma, äänet
• Kisahalli on erinomainen ja tykkään paikan ainutlaatuisesta tunnelmasta. Kaikki lajit samassa avarassa tilassa, punttis,
tanssijat, voimistelu, koris, nyrkkeilijät, cheerleeding.. jne ja kaiken ikäiset ja tasoiset treenaajat. ( älkää muuttako tätä
rakennetta, parasta kisiksessä on juuri tämä!) parasta on eri lajien ja ikäryhmien kohtaaminen ja jakama tekemisen
meininki. Siitä saa kiittää A-hallin avaraa tilaa, jonka tulisi säilyä myös uudessa kisahallissa.
• Toisesta kerroksesta aukeaa hieno liikunnallinen (muurahaiskekomainen) näkymä illan tunteina aktiiviseen halliin.
• Paikasta ei saa tehdä liian fiiniä. Tietty rouheus kuuluu paikan henkeen.
• Paikasta ei tule tehdä liian kliinistä ja modernia.
• Alkuperäinen arkkitehtuuri ja ilmavuus
Tilat ovat älyttömän meluisat! Äänentoisto ja akustiikka kentän tilassa kaipaisi uudistusta.
• Tilat saisivat olla akustisesti paremmin suunnitellut ja visuaalisesti miellyttävät: puuta, huopaa ja äänieristys nyt hyvin
meluisille ja kaoottisille tiloille
• Kovaääniset lajit, (kuten painonnosto, katutanssi tai cheerleading), pitäisi muutoksien yhteydessä pyrkiä sijoittamaan
paremmin vaimennettuihin / äänieristettyihin tai kokonaan omiin tiloihin
• Osa looseista tulisi varustaa ääntä eristävillä lasiseinillä, esim. kovaäänisen musiikin soittamisen hallitsemiseksi.
• Koriskentällä soitettava musiikki hankaloittaa treenaamista, sillä usein tekniikan läpi käyminen vaatii keskustelua ja
tiivistä keskittymistä.

24.1.2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

38

Profiilit

Koko kansan matalan kynnyksen paikka/seuraliikkumisen paikka/ edustusjoukkueiden näyttämö ja pelikenttä?
 Kisiksen tulisi olla ensisijaisesti Helsingin pääsarja- ja ylimpien sarjojen edustusjoukkueiden näyttämö ja kotihalli
usealle lajille. Toissijaisesti sitten ns. koko kansan liikuntapaikka
 Kisahallin olevan myös jatkossa ensisijaisesti harrastuspaikka, joka muuntuu satunnaiseen tapahtumakäyttöön, eikä
toisinpäin.
 Kehittäisin sitä, että tilat olisi kaikille helpommin saavutettavissa. Nyt tuntuu, että se on tietyille harrastajille koko ajan
varattu (voi olla pelkästään mielikuva) ja sitä pitäisi jotenkin avata. Lisäksi se voisi jotenkin paremmin kytkeytyä
Töölönlahteen, jossa jo nyt käy paljon lenkkeilijöitä.
• Lapset ja aikuiset voi liikkua yhdessä kuten esim. Liikuntamyllyn liikuntahulinoissa, miksei Kisis voisi tarjota sitä joka pvä?
• Olisi upeaa, jos jatkossa lajiharrastusmahdollisuuksia olisi enemmän ja lapset, ERITYISESTI NUORET ja aikuiset voisivat
vain tulla kolikolla sisään ja harrastaa mitä haluaisivat.
• Jopa nuoret tyttöni jotka pelaavat kilpafutista ovat löytäneet paikan omaehtoiseen harrastamiseen. Ja se on se kisiksen
juttu!! …muut paikat on niin seuratietoisesti valjastettuja.
• Voisiko Kisiksestä tehdä liikkumisen Oodin? Liikkumisen kirjaston, jossa ei tarvitse varata aikaa tai paikkaa, mutta saa
ohjausta halutessaan? Oodin ja kirjastojen lailla uusi Kisis inspiroisi kokeilemaan ja liikkumaan edullisesti, aukioloajat
olisivat pitkät, tilat mahdollistaisivat niin omatoimista kuin esim personal trainerin vetämää ohjausta eli kaikki mahtuvat.
Liikkuminen myös yhdistää, joten voisiko nykyisen a-hallin ideologiaa kehittää niin että se motivoisi kaikenlaisia
liikkumaan, kokemaan yhteisöllisyyttä ja lätkäkenttien lailla siellä muodostuisi spontaanisti peliryhmiä.
• Tiloihin tulisi houkutella enemmän helsinkiläisiä liikunnan pariin ja järjestää inspiroivia kursseja ja tapahtumia
• Kisahallin tulisi tuoda esille ja tukea yleisiä trendit liikkumisessa
• Pidän todella paljon myös eri lajien sulavasta toiminnasta samoissa tiloissa. Kisahallilla näkyy urheilijoiden sekä ihan
tavallisten kuntoilijoiden moninaisuus. Toivon asianmukaisia harjoitustiloja urheilijoille, mutta myös edelleen matalaa
kynnystä myös tavallisille kuntoilijoille.
39
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Muut terveiset suunnitteluun?
•
•
•
•
•
•

pysäköintimahdollisuudet tulisi säilyttää
kahvilatoimintaa sekä muuta oheisliiketoimintaa tulisi kehittää
Kisahallin aseman vahvistaminen kaikkien kaupunkilaisten matalan kynnyksen liikuntapaikkana
Kisahallin arkkitehtuurin ja historian toivotaan näkyvän uudistuksen jälkeenkin
remontin aikana toivottiin kuultavan eri asiakasryhmien edustajia
remonttia toivottiin myös ajallisesti porrastettavan, jotta käyttöä voitaisiin jatkaa mahdollisimman
pitkään.
• laadukkaan remonttijäljen lisäksi toivottiin, että myös riittävään ylläpitoon budjetoidaan.
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Olen erittäin kiitollinen Kisikselle siitä mitä se on
jo tarjonnut koko elämäni ajan. Aloitin siellä
kymmenvuotiaana koripallon parissa, ja nyt
harjoittelen siellä viikoittain seuratoiminnan
lisäksi, joka tukee kilpailuani kansainvälisellä
tasolla.
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