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Harjoitusjäähalli Abraham Wetterin tien ja Linnanrakentajantien
kulmassa
Esitämme Roihuvuori-Seuran johtokunnan puolesta ja valtuuttamana kannanoton
Abraham Wetterin tien ja Linnanrakentajantien kulmaan suunnitteilla olevaan
harjoitusjäähalliin.
Harjoitusjäähallin sijoittaminen eo. paikalle perustuu vanhaan kaavaan, joka on hyväksytty
2010. Alun perin tontille on tarkoitettu rakennettavaksi lähiseudun asukkaita palveleva
uimahalli.
Uudet suunnitelmat jäähallin rakentamiseksi ovat edenneet varsin nopeasti eikä alueen
asukkaille tai asukkaita edustaville yhdistyksille ole järjestetty kuulemistilaisuuksia tai
annettu muuta suoraa mahdollisuutta osallistua hankkeen käsittelyyn tai lausua
mielipidettä asiasta. Roihuvuori-Seura paheksuu hankkeen läpivientiin sovellettua
menettelytapaa, joka ei edusta avointa ja läpinäkyvää valmistelukäytäntöä.
Hankkeen jatkokäsittely tulisikin pysäyttää ja antaa alueen asukkaille tai asukkaita
edustaville yhdistyksille mahdollisuus osallistua asian käsittelyyn ennen kuin asiasta
tehdään päätöksiä.

Vaikutukset liikenteeseen huolestuttavat
Liikennemäärät ja turvallisuus huolettavat alueen asukkaita, sillä Linnanrakentajantie on jo
nyt erittäin ruuhkainen. Viime keväänä tapahtui Linnanrakentajantien ja Laivalahdenkadun
risteyksessä alueen asukkaita järkyttänyt onnettomuus, jossa pyöräilijä menehtyi jäätyään
rekan alle. Alueella on paljon rakennustyömaita, minkä vuoksi raskaan liikenteen määrä on
merkittävä. Lisäksi tuoreen tiedon mukaan Laajasalon kaupunkibulevardeja aletaan
rakentamaan maaliskuun lopulla, mikä tulee lisäämään raskasta liikennettä. Jäähallin
pääasialliset käyttäjät (= seurajoukkueissa jääkiekkoa pelaavat) tulevat todennäköisesti
myös lisäämään henkilöautoliikennettä alueella.
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Esitämme, että alun perin uimahallille tehtyä liikennesuunnitelmaa ja -arviota päivitetään
tai laaditaan uusi, eri näkökohdat tarkemmin huomioonottava liikennesuunnitelma.
Asukkaille ja asukkaiden järjestöille tulee antaa mahdollisuus esittää näkemyksiä
liikennejärjestelyjen suhteen.
Suunnitelmassa tulee esittää, miten lisääntyvät liikennevirrat ohjataan turvallisesti ja
häiriöttä. Roihuvuori-Seuraa huolettaa erityisesti Roihuvuorentien kasvava
läpikulkuliikenne. Suunnitelmassa tulee esittää, miten Roihuvuorentien läpikulkuliikennettä
vähennetään ja estetään.
Roihuvuoressa rakennetaan pesäpallostadionia Abraham Wetterin tielle. Jo ensi kesänä on
odotettavissa pelipäivinä paljon liikennettä sekä pysäköinnin tarvetta. Tämäkin lisää
paineita alueen liikennejärjestelyjen tarkistamiseksi.

Jäävuoroja ja salivuoroja varattava myös alueen asukkaille
Alueen asukkaat ovat olleet siinä toivossa, että kyseiselle tontille saattaisi joskus tulla
uimahalli, jota alueella on odotettu vuosikymmeniä. Huolena on, että harjoitusjäähalli tuo
alueelle haittoja ilman hyötyjä. Jäähalli palvelee rajattua harrastajaryhmää verrattuna
uimahalliin, joka keräisi mm. ikäjakaumaltaan laajan käyttäjäkunnan lähiseuduilta (mm.
Herttoniemi, Roihuvuori, Laajasalo, Tammisalo ja Kruunuvuorenranta).
Uudesta hallista tulisi varata riittävästi jäävuoroja ja saliaikoja alueen asukkaiden omille
liikuntaryhmille ja ns. höntsäpelaajille eli muillekin kuin seurajoukkueissa jääkiekkoa
pelaaville. Jos lähialueen asukkaat pääsevät hyödyntämään uuden hallin palveluita, lisää se
harjoitusjäähallin hyväksyttävyyttä asukkaiden keskuudessa.
Esitämme, että uudesta hallista varataan riittävästi vuoroja alueen asukkaiden liikunnalle.

Vaikutukset Herttoniemen kartanon alueeseen selvitettävä
Uusi halli on tulossa historiallisesti arvokkaan Herttoniemen kartanon läheisyyteen.
Kartanon ympärillä oleva ainutlaatuinen puistoalue on tärkeä viheralue alueen asukkaille.
Esitämme, että kaupunginmuseo tai jokin vastaava taho tekee arvion harjoitusjäähallin
vaikutuksista Herttoniemen kartanon ympäristöön. Tämä arvio tulisi ottaa huomioon hallin
jatkotöissä ja liikennejärjestelyissä.
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