OUTOKUMMUN KAUPUNGIN
LIIKUNTAPAIKKASUUNNITELMA
2018 - 2022

Kaupunginvaltuusto 27.8.2018 § 48
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ESIPUHE

Tämä suunnitelma on jatkoa vuosien 2007 - 2011 ja 2012 - 2016
liikuntapaikkasuunnitelmiin.

Outokummun kaupunginvaltuusto käsitteli 31.10.2016 §68 Liisa Hiltusen
valtuustoaloitetta "Liikuntapuistoja Outokumpuun". Valtuusto päätti ohjeistaa
sivistyslautakuntaa "nimeämään työryhmän selvittämään ja suunnittelemaan
lähiliikuntapaikkojen perustamista Outokummun kaupungin alueella."
Sivistyslautakunta päätti sisällyttää lähiliikuntapaikkojen suunnittelun osaksi
Outokummun kaupungin liikuntapaikkasuunnitelmaa. Sivistyslautakunta perusti
työryhmän valmistelemaan vuosien 2017 - 2021 liikuntapaikkasuunnitelmaa
päivittämällä aikaisempi vuosien 2012 - 2016 suunnitelma. Työryhmän
järjestäytymisaikataulun (syksyllä 2017) perusteella liikuntapaikkasuunnitelma
laaditaan vuosille 2018 - 2022.

Työryhmän muodostivat:

Timo Voutilainen

Pj., hyvinvointilautakunta

Jouko Huovinen

Kummun koulu

Kari Kalinen

Outokummun Ampumaseura

Eija Karppanen

OkuJANE/kylät

Antti Kontkanen

Outokummun Partio (30.11.2017 asti)

Jari Försti

Outokummun Partio (1.12.2017-)

Hanne Partanen

Outokummun Voimistelu ja liikunta

Antti Pouhula

Outokummun Vesa

Jaakko Ratilainen

Outokummun Karateseura (-28.2.2018)

Hannu Kokkonen

Outokummun Karateseura (22.3.2018-)

Pasi Majoinen

Pohjois-Karjalan liikunta

Jarkko Karvonen

kaupunkirakennelautakunta

Tommi Parkkinen

siht. , hyvinvointipalvelut
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Työryhmä kokoontui viisi kertaa. Elo-syyskuussa 2017 järjestettiin liikuntakysely
kaupunkilaisille ja talvella 2018 OkuJanen toimesta kysely outokumpulaisille
yhdistyksille. Kyselyiden tulokset olivat työryhmän käytössä. Työryhmän käyttöön
saatiin myös kirjallista palautetta.

Outokummusta löytyy liikuntapaikkoja vajaa 90 kpl (liite 1). Osassa voidaan
harrastaa useampia eri lajeja eri vuodenaikoina (esim. Kyykerin kenttä, Matovaaran
kuntorata- latu).
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JOHDANTO

Liikuntalaissa (390/2015) todetaan mm. seuraavaa:
”5 §
Kunnan vastuu
Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä.
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:
1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri
kohderyhmät huomioon ottaen;
2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee
tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja
alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin
olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.
Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana
kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida asukkaittensa
liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.
Kunnan hoitaessa 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä kunta ei toimi
kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei niitä toteuteta liiketoiminnallisin tavoittein ja
perustein.

13 §
Liikuntapaikkojen valtionavustukset
Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha avustusten myöntämiseksi
liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin.
Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin
tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen
ja näihin liittyvään varustamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää erityisestä
syystä muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.
Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määräämisvallassa
olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille, jos
avustaminen on tarpeen tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi.
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Edellä 1 momentissa tarkoitetuista valtionavustuksista säädetään opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa.”
Valtioneuvostossa on tehty keväällä 2018 periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn
edistämisestä:
”Kävelyn ja pyöräilyn periaatepäätöksellä halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn
edellytyksiä suomalaisissa kunnissa sekä tukea liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kansanterveyden parantamista
Suomessa. Periaatepäätöksessä kävelyn ja pyöräilyn vuoden 2030 tavoitteeksi
asetetaan 30 % matkamäärien kasvu. Tavoite on sama kuin kansallisessa energia- ja
ilmastostrategiassa. Periaatepäätöksessä yksilöidään 31 eri toimenpidettä kävelyn ja
pyöräilyn edistämiseksi. Keskeisiä keinoja ovat muun muassa infrastruktuurin ja
maankäytön suunnittelun kehittäminen, rahoituksen kohdentaminen kävelyn ja
pyöräilyn edistämiseen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen.
Vaikutukset
Kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu korvaisi osittain lyhyitä tai lyhyehköjä
automatkoja ja vähentäisi sitä kautta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.
Kansanterveyden osalta on arvioitu, että kävelyn lisääminen Suomessa jo 20
prosentilla tuottaisi yhteensä yli 4 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.
Periaatepäätöksellä ei ole suoranaista vaikutusta valtion talousarvioon.
Periaatepäätöksen toimia ryhdytään toteuttamaan valtion budjettiraamien ja
olemassa olevien määrärahojen puitteissa, mikä voi tarkoittaa toimenpiteiden
priorisointia ja resurssien uudelleen suuntaamista.”
(Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä 22.3.2018).

Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 31/2018 raportoidaan
liikkumisen/liikkumattomuuden yhteiskunnallisista kustannuksista seuraavasti:
”Tutkimuksen mukaan vähäinen fyysinen aktiivisuus, liikkumattomuus, aiheuttaa
lisäkustannuksia terveydenhuollon suorissa kustannuksissa sekä
tuottavuuskustannuksissa menetettyjen työpanosten osalta. Lisäksi
liikkumattomuus aiheuttaa ikääntyneiden koti- ja laitoshoidon kustannuksia,
syrjäytymisen kustannuksia sekä sosiaalietuuksien lisäkustannuksia. Tutkimus
päätyi seuraaviin liikkumattomuuden aiheuttamiin vuosittaisiin lisäkustannuksiin:
sairauksien aiheuttamat terveydenhuollon ja tuottavuuden kustannukset 1,5– 4,4
miljardia euroa, ikääntyvän väestön koti- ja laitoshoidon kustannukset 150
miljoonaa euroa, tuloverojen menetys 1,4–2,8 miljardia euroa,
työttömyysturvaetuudet noin 30–60 miljoonaa euroa sekä syrjäytymisen
kustannukset vähintään 70 miljoonaa euroa. Yhteensä nämä vuosittaiset
kustannukset ja tuottavuuden menetykset ovat 3,2–7,5 miljardia euroa. Vaikka
kaikkien edellä mainittujen kustannusten laskennassa käytettäisiin pienimmän
kustannusten laskennan mallia, päädytään 3,2 miljardin euron vuosittaisiin
kustannuksiin ja tuottavuuden menetyksiin. Perustellusti liikkumattomuuden
yhteiskunnallisten kustannusten säästöpotentiaalin voi sanoa olevan hyvin suuri.”
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(Tommi Vasankari, Päivi Kolu (toim.) Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen
fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset)

Outokummun kaupungin Konsernistrategiassa ”Kumpukartta 2018–21”
(Kaup.valt. 27.11.2017) todetaan Outokummun menestystekijöinä ja vahvuuksina
olevan mm. Kummun koulu ja kampusalue sekä ensiluokkaiset vapaaajanviettomahdollisuudet. Toimiva, monipuolinen, muuntuva ja useat kohderyhmät
huomioon ottava fyysinen ympäristö (tilat, laitteet, infrastruktuuri) tukee
kaupunkilaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja paikallisen elinvoiman ylläpitämistä
ja kehittämistä.
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MATOVAARAN ALUE
Hoitokaluston uusiminen:

Moottorikelkka (vm. 1993) on käyttöikänsä lopussa. Konsernin sisäistä yhteiskäyttöä
(telamönkijä/moottorikelkka) selvitetään. Uusi latuhöylä hankitaan vuonna 2018
parantamaan moottorikelkalla latujen kunnostamista.
Pienoistraktori lisälaitteineen parantaisi merkittävästi kenttien ja kaupungin
puistojen hoitoa.

Kenttien kunnostaminen / laitteiden/välineiden hankkiminen:

Matovaaran yleisurheilukentän Spurtan-pinnoitteen rajaviivat uusitaan kesällä 2018.
Samalla korjataan pinnoitteen halkeamia ja määrärahojen salliessa sisempien
juoksuratojen pinnoitteen maalaus uusitaan.

Pohjoisaholta Matovaaralle siirrettyyn monitoimiareenaan hankitaan uusi
tekonurmipinnoite vuonna 2019 (uusi tekonurmi n. 9 000 €).

Matovaaran alueelle laaditaan peruskorjaussuunnitelma, jonka toteuttamiseen on
mahdollista saada valtionavustusta. Suunnitelmaan sisällytetään mm.
kuntoradan/valaistun ladun väylien kunnostus/levennys (mm. ojitusta/salaojitusta
tarpeen mukaan), purupinnoitteen uusiminen, valaistuksen kunnostaminen ja
muuttaminen led-valaistukseksi (n. 75-100 000 €) sekä ulkokuntoiluvälineiden
hankinta alueelle suunnitelmakaudella.
Ulkokuntoilulaitteiden suosio on levinnyt laajasti ympäri Suomen, myös
kuntalaiskyselyssä niitä toivottiin runsaasti. Matovaaran alueella ne olisivat laajan
joukon helposti saavutettavissa.

Matovaaran pysäköintialueen valaistus on riittämätön. Alueen valaisimet uusitaan
viimeistään urheilutalon perusparannuksen yhteydessä.
Matovaaran vanha nurmikenttä (vv.1980) on peruskorjattava. Kentän muuttaminen
tekonurmikentäksi lisäisi kentän käyttöaikaa huomattavasti erityisesti
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koululiikunnan käyttöön. Nykyisin nurmikenttä on käytettävissä n. 4 kk/v
(toukokuun lopusta syyskuulle), tekonurmikenttä ilman lämmitystä olisi
käytettävissä n. 8 kk/v (huhti-marraskuu).
LATUVERKOSTO
Kaupungin latukoneella ylläpidettävä latuverkosto (43 km) säilytetään. Vuoden 2018
alussa hankittiin latujen reaaliaikainen kunnossapidon seurantaohjelma kaupungin
verkkosivuille. Reittejä tarkistetaan tarvittaessa (esimerkiksi metsänhoitotöiden ja
maanomistusolojen muuttuessa). Vuoden 2018 aikana latuverkoston opasteita
uusitaan.
Kyläyhdistykset ja kylätoimikunnat voivat nykyisen käytännön mukaisesti anoa
liikuntapaikka-avustusta haja-asutusalueen latujen kunnostamiseen. Määrärahaa
korotetaan kunnossapitokulujen noustua.
UIMARANNAT
Nykyiset kolme uimarantaa ylläpidetään.

MUUT ULKOALUEET
Leikkipuistot ja päiväkotien piha-alueet
Aikaisempien suunnitelmien ja päätösten mukaisesti kaupunkirakenne-lautakunta
varaa vuosittain määrärahan leikkipuistojen kunnostukseen. Tulevissa
kunnostuksissa hankitaan aikuisväestölle sopivia ulkokuntoilulaitteita leikkipuistojen
kunnostuksen yhteydessä .

Museon kenttä
Museon kentän kunto säilytetään nykyisellään. Kenttä aidataan Jokipohjankadun
puolelta käyttäjien turvallisuuden parantamiseksi.

Kyykerin kenttä
Kyykerin kentän kunnossapitoa jatketaan: talvisin luistelukenttänä ja kesällä
jalkapallon, pesäpallon ja kyykän pelikenttänä. Kentän kivituhkapintausta
vahvistetaan vuonna 2019. Huoltorakennusta ei peruskorjata, mutta pidetään
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käytössä niin kauan kuin se on turvallista. Luisteluharrastuksen lisäämiseksi
tutkitaan mahdollisuus jäädyttää eri kaupunginosiin lähiluistelualueita.

Sivukylien kentät
Sivukylien kentät on annettu kyläyhdistysten käyttöön. Kaupunki ei näin ollen varaa
kunnostukseen määrärahoja. Kaupunki varautuu avustamaan kentille/kylien alueelle
kyläyhdistysten/-toimikuntien hankkimia liikuntalaitteita/-välineitä.

MUUT TILAT/LAJIT
Ampumarata ja sisäampumarata /jousiammunta
Salmijärven ampumarata on tällä hetkellä P-K:n parhaimpia harjoituspaikkoja.
Nykyinen sisäampurata sijaitsee Servon alakerrassa. Rata on vanhentunut
toimintalaitteiltaan, ilmanvaihtoa ei ole suunniteltu ampuratakäyttöön ja siellä on
vain viisi 25 m:n ampumapaikkaa. Tilojen laajentaminen ei ole mahdollista ja
Seurojentalon peruskorjauksesta ei ole suunnitelmia.
Urheilutalon perusparannussuunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta saada
sisäampumarata sisällytettyä urheilutalon tilaratkaisuihin. Radan tulisi olla
vähintään kymmen paikkainen ja mahdollistaa 25 m:n ammunnat pistoolilla ja
kiväärillä. Tilaan saadaan 20 paikkainen ilma-aserata, kun ampumasuunta on
poikittain 25 m:n ampumasuuntaan nähden.
Samaan tilaan suunniteltaisiin myös jousiammunnan harjoituspaikka.

Pyörätiet / Erä- ja luontokeskus
Erä- ja luontokeskus säilytetään kaupunkilaisten ja matkailijoiden
lähiretkeilyalueena, ja sen kunnosta huolehditaan. Kesäkaudella 2018 opasteita
uusitaan.
Kaupungin pyörätiet pyritään suunnittelemaan yhdessä valtion kanssa siten, että
kaupungin läheisyyteen syntyy ympyräreitti. Kumpukartta 2018–21 suunnitelman
mukaisesti liikenneturvallisuutta parannetaan kevyen liikenteen väylien
kunnostuksilla ja kunnossapidon kehittämisellä.
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Suunnistuskarttoja uusitaan tarvittaessa koulutoimen/Outokummun Partion
suunnistusjaoston kanssa.

Skeittiparkki rakennetaan kesällä 2018 Matovaaran urheilualueelle.

Mikäli yksityisellä sektorilla on hankesuunnitelmia liikuntapaikoista, niitä tuetaan
mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kaupungin maa-alueiden käyttöoikeuksin.
KYYKERIN KYLÄTALON SALI
Salia tarvitaan ainakin urheilutalon perusparannuksen valmistumiseen asti
(12/2020). Tämän jälkeen sinne tarvittaisiin peruskorjausta, mutta sali on
sisämitoiltaan liian pieni lähes kaikkiin liikuntamuotoihin. Salin pysyvänä ongelmana
on esteellisyys liikuntarajoitteisten käyttöön (2. kerros).
KUMMUN KOULUN E-9 SALI
Salin ongelmana myös esteellisyys liikuntarajoitteisten käyttöön (2. kerros). Kulku
voidaan kuitenkin hissin kautta järjestää erillistä reittiä myöten.
URHEILUTALO
Urheilutalon perusparannus tehdään vuoden 2020 (ja tarvittaessa 2021) aikana. Työt
aloitetaan huhti-toukokuussa, heti valtionapupäätöksen saavuttua. Perusparannus
on Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa 20182021 vuodelle 2020. Korjaukseen on mahdollisuus saada valtionavustusta (n. 25 % /
max 750 000 €). Perusparannuksen ajaksi on löydettävä väliaikaiset tilat mm.
kuntosalille ja monitoimitilan käyttäjille. Perusparannuksessa huomioitavaksi
työryhmä laati kyselyiden ja palautteiden perusteella erillisen listan, liite 2.

UIMAHALLI
Uimahallin kemikaalivarasto tulee rakentaa nykyisten määräysten mukaiseksi.
Pukukaappien lukot uusitaan. Liukumäen rappuset kunnostetaan.

10

KUNTOSALI
Tarvitaan urheilutalon perusparannuksen aikainen toimintapaikka.
Perusparannuksessa kulkuyhteydet ja sijaintapaikka ratkaistaan siten, että salin 24/7
käyttöaika on mahdollista. Remontin jälkeen saliin hankitaan uudet
kuntosalivälineet. Nykyiset välineet on hankittu v. 2010-2011.

JÄÄHALLI
Jäähallista ostetaan jääaikaa koulujen/päiväkotien liikuntatuntien käyttöön.
Yleisövuoroja järjestetään arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

KÄYTTÖMAKSUT
Liikuntatilojen varatuista harjoitusvuoroista peritään käyttömaksu kaikilta
käyttäjiltä alle 18-vuotiaiden omia harjoitusvuoroja lukuun ottamatta. Maksut on
porrastettu käyttäjäryhmittäin. Kuntosalin ja uimahallin käytöstä peritään maksu
kaikilta käyttäjiltä. Liikuntatiloissa järjestettävistä tapahtumista (kilpailutapahtumat
mukaan lukien) peritään tilakohtainen maksu. Tilan vuokraaja huolehtii maksusta,
jonka suuruus määräytyy paitsi vuokratun tilan, myös varauksen keston ja
käyttötarkoituksen mukaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet:


Varatuista harjoitusvuoroista tullaan perimään kohtuullista käyttömaksua



Alle 18-vuotiaiden harjoitusvuorojen maksuttomuus säilytetään



Uimahallin ja kuntosalin käytöstä peritään maksut erillisen taksoituksen
mukaan. Taksoituksessa huomioidaan lähialueiden vastaavien paikkojen
hintataso. Kuntosalin käyttöaikojen lisääntyminen huomioidaan taksoissa.



Taksoja tarkistetaan indeksiä seuraten, mutta samalla huomioidaan hintojen
käytännöllisyys



Tilojen varausjärjestelmän käyttöä tehostetaan ja markkinoidaan laajemmin,
jotta mahdolliset perutut tai tyhjät vuorot saadaan nopeammin käyttöön.
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Liite 1

Outokummun kaupungin liikuntapaikat
Nimi

31.5.2018
Kunnossapitäjä

ULKOKENTÄT
1

Harmaasalon pallokenttä

Kyläyhdistys

2

Kokonvaaran pallokenttä

Kyläyhdistys

3

Maljasalmen pallokenttä

Kyläyhdistys

4

Varislahden pallokenttä

Kyläyhdistys

5

Kuusjärven pallokenttä

Kyläyhdistys

6

Selänsuun pallokenttä

Kyläyhdistys

7

Matovaaran urheilukenttä

Monitoimihalli Oy

8

Matovaaran pallokenttä

Monitoimihalli Oy

9

Matovaaran beach volley kenttä

Monitoimihalli Oy

10 Kyykerin kenttä

Monitoimihalli Oy

11 Matovaaran jalkapallokenttä

Monitoimihalli Oy

12 Matovaaran monitoimikenttä

Monitoimihalli Oy

13 Matovaaran tenniskenttä

Yhdistys

14 Museon kenttä

Kaupunkirakennepalvelut

15 Pohjoisahon koulun kenttä

Kaupunkirakennepalvelut

16 Kummun Koulu E-9 monitoimikenttä Aaba

Kaupunkirakennepalvelut

17 Kummun Koulu E-9 monitoimikenttä K-S

Kaupunkirakennepalvelut

18 Kyykerin kylätalon kenttä

Kaupunkirakennepalvelut

19 Kolmikannan leirikeskuksen kenttä

Kaupunkirakennepalvelut

20 Kaunisniemen beach volley-kenttä

Kaupunkirakennepalvelut

21 Kaksolan pallokenttä

Yksityinen

22 Sänkivaaran tenniskenttä

Yksityinen

SISÄLIIKUNTATILAT
1

Uimahallin kuntosali

Liikunta/Kaupunkirakennepalvelut

2

Monitoimitila

Liikunta/Kaupunkirakennepalvelut

3

Painisali

Liikunta/Kaupunkirakennepalvelut

4

Outokummun uimahalli

Liikunta/Kaupunkirakennepalvelut

5

Outokumpuhalli

Monitoimihalli Oy

6

Servon tanssisali

Outokummun Seurojentalo Oy /Pkky

7

Vanhan Kaivoksen tanssisali

Pkky/Kaupunkirakennepalvelut
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8

Seurojentalon sisäampumarata

Outokummun Seurojentalo Oy / OAS

9

Terveyskeskuksen Seniorisali

Siun Sote/Kaupunkirakennepalvelut

10 Kyykerin kylätalon liikuntasali

Kaupunkirakennepalvelut

11 Kummun koulun E-9 liikuntasali

Kaupunkirakennepalvelut

12 Outokummun liikuntahalli

Kaupunkirakennepalvelut

13 Muurajan kartanon Sali

Yksityinen

UIMARANNAT/ LADUT
1

Harmaasalon valaistu latu

Kyläyhdistys

2

Kuusjärven latu-ura

(Kyläyhdistys)

3

Viuruniemen valaistu latu

Kyläyhdistys

4

Alavin hiihtolatu

Kyläyhdistys

5

Törisevän hiihtolatu

Kyläyhdistys

6

Varislahden hiihtolatu

Kyläyhdistys

7

Rikkaveen hiihtolatu

Kyläyhdistys

8

Matovaaran kuntorata/ latu 2km, 3km, 5km

Monitoimihalli Oy

9

Heinä-Oskamon latu

Monitoimihalli Oy

10 Matovaara- Mustikkakorpi yhteyslatu

Monitoimihalli Oy

11 Matovaara- Heinä-Oskamo yhteyslatu

Monitoimihalli Oy

12 Heinä-Oskamo - Pohjoisaho yhteyslatu

Monitoimihalli Oy

13 Pohjoisaho-Mustikkakorpi yhteyslatu

Monitoimihalli Oy

14 Palorannan hiihtoura

Kyläyhdistys

15 Mustikkakorpi- Särkiselkä ulkoilureitti

Monitoimihalli Oy

16 Kuusjärven uimaranta, Viuruniementie

Kaupunkirakennepalvelut

17 Särkiselän uimaranta

Kaupunkirakennepalvelut

18 Isäntähiekan uimaranta

Kaupunkirakennepalvelut

SUUNNISTUSKARTAT
1

Matovaaran kartta

Liikuntatoimi

2

Kuusjärven kartta

Liikuntatoimi

MUUT LIIKUNTAPAIKAT
1

Tampin polku, Alavi 1,5 km

Kyläyhdistys

2

Salmijärven Ampumarata

Yhdistys

3

Keretin golfkenttä

Yhdistys
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4

Kuusjärven hevosystäväin harjoitusravirata

Yhdistys

5

Törisevän kylätalo ja beach volley-kenttä

Yhdistys

6

Suu-Särkilammen jäärata

Yhdistys

7

Erä- ja luontokeskus

Kaupunkirakennepalvelut

8

Skeittiramppi

Kaupunkirakennepalvelut

9

Kummun Koulu E-9 lähiliikuntapaikat

Kaupunkirakennepalvelut

10 Pohjoisahon lähiliikuntapaikka

Kaupunkirakennepalvelut

11 Vanhan Kaivoksen Frisbeegolf-rata

Seura/yhdistys

12 Kolmikannan frisbeegolfrata (5 koria)

Seura/yhdistys

13 Vanhan Kaivoksen leikkipaikka/maksullinen

Kaupunkirakennepalvelut

LEIKKIPUISTOT
1

Elopuisto (Rummukkalanpolku)

Kaupunkirakennepalvelut

2

Esanpuisto (Jokipellonkatu)

Kaupunkirakennepalvelut

3

Klasunpuisto (Klasunkatu)

Kaupunkirakennepalvelut

4

Kotipuisto (Paavonpolku)

Kaupunkirakennepalvelut

5

Lavapuisto (Lavakatu)

Kaupunkirakennepalvelut

6

Lepopuisto (Louhelankatu)

Kaupunkirakennepalvelut

7

Nousupuisto (Nousukuja)

Kaupunkirakennepalvelut

8

Pappilanpuisto (Kummunkatu)

Kaupunkirakennepalvelut

9

Rinnepuisto (Jokirinne)

Kaupunkirakennepalvelut

10 Lastenkaivos (Kaivosmiehenpolku)

Kaupunkirakennepalvelut

PÄIVÄKOTIEN PIHA-ALUEET
1

Kalattoman pk

Kaupunkirakennepalvelut

2

Mustolan pk

Kaupunkirakennepalvelut

3

Pohjoisahon pk

Kaupunkirakennepalvelut

4

Ryhmäkoti Sateenkaari

Kummun Kodit Oy

Moottorikelkkaurat
Pyörätiet
Liikuntapaikkoja yhteensä 82 + 2
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URHEILUTALON PERUSPARANNUKSESSA HUOMIOITAVAA

Odotuksia peruskorjaukselta
lisälohko liikuntasaliin
monitoimitilan tyyppinen isompi tila, riittävästi kaappeja/varastotilaa, tatami
jatkuvasti paikoillaan. karate, thai boxing, kuntonyrkkeily, judo.
varastotilaa lisää (esim. katsomoita vastapäätä pitkälle seinälle koko
pituudelta)
jokaiselle pukuhuoneelle oma suihkutila
kuntosalin laajennus
kuntosalin käyttö 24/7
hissi kerroksien väliin
tanssilliseen liikuntaan sopiva tila, jossa peilejä,
kokoustila jossa nykyaikaiset välineistöt ja yhteydet
nykyaikainen tulostaulu
äänentoiston kehittäminen
äänieristävät väliseinät
akustolevyt ym. auttavat äänenhallinnassa
konserttien järjestämistä auttaisi esim. levitettävä verho takaseinälle
siirrettävä esiintymislava
sisäampumarata + jousiammunta, pituus vaatimus 25 m
avoin tila pienpeleille
sähköisesti toimivat lisäkatsomot
yleisurheilun talviharjoittelu
kiipeilyseinä/volttimonttu
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Mitä pitää ehdottomasti korjata / muuttaa
ilmanvaihtojärjestelmän (mm. jäähdytys) kunnostaminen, myös painisalissa
ja kokoustilassa uimahallin puolella
varastotilaa lisää
kuntosalin aukioloaikojen lisäys -> 24/7
yläkatsomoiden kaide ja kulkuyhteydet. Yläkatsomosta kulkuyhteys
alakatsomoon.
äänentoisto
tulostaulu
pukuhuoneita lisää: väh. 6 kpl aina käytettävissä omilla suihkutiloilla
yleisö wc-tiloja, erityisesti inva-wc myös alakertaan.
naulakkotiloja myös alakertaan
päätyseinien verkkojen tarpeettomuus ?

uimahallin kemikaalivarasto uusittava

Mitä muutoksia/lisäyksiä perusparannuksen odotat sisältävän
lisälohko
lisää pukuhuoneita
lisää valvontakameroita
polkupyöräkatoksia
peilisali
toimivampi varausjärjestelmä
hissi
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