Liikunnan palveluverkkoselvitys
2020-2030
KOUVOLAN KAUPUNGIN LIIKUNTAPAIKKAVERKOSTON NYKYTILA
JA LINJAUKSIA TULEVAISUUTEEN

Aikajana ja suunnitelma

2019

2022

2024

2026

2028

2030

Liikuntapaikkaverkon tiivistäminen
Muiden palloilutilojen kuntokartoitukset, peruskorjaukset ja tarvearviointi
Nopeat olosuhdeparannukset palloilu

Uimahalliverkko  valmis 2026-2028 (16 M€, 10 M€ säästö)
Valkealan uimahalli

Monitoimihalli-projekti  valmis 2026-2028 (20 M€ PPP)

Pidemmän aikavälin liikuntapaikkojen kehittäminen

Inkeroisten uimahalli

Nopeat toimenpiteet
Nopeat, kustannuksiltaan maltilliset parannukset, joilla vastattaisiin paremmin
käyttäjien tarpeisiin. Tukee sekä alueellista että lajikohtaista profilointia:
Nopeat olosuhdeparannukset
Kuusankosken Urheilutalo
• Kuntokartoitus
• Profilointi: mattolajit 
lattiaremontti
Haanojan Haali
• kuntokartoitus ja jatkokäytön
suunnittelu (monitoimihalli
huomioiden)
• tarpeet; lattia, valot, katto,
kulunvalvonta

Lyseo
• kuntokartoitus
• kattoremontti
• lattiaremontti
Mansikka-aho
• kuntokartoitus
• 24 s taulut
• Tulostaulu
• VIP-tilojen
laajennus
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Saviniemen palloiluhalli
• kuntokartoitus
• lyöntiverkon uusiminen
(pesäpallo)

Valkealatalo
• kuntokartoitus
• lattiaremontti

Kuntotalo
• kuntokartoitus
• lattiaremontti

Kuusankosken Kalliosuoja
• juoksusuoraremontti

Toteutuksessa olevat parannukset
•
•
•

Jaalan palloiluhalli (lattia)
Mansikka-aho (liimapuupalkit, salaojat)
Saviniemen palloiluhalli (seinälevyt, suojaverkot)

Ei välitöntä kehittämistarvetta
• Korian Monitoimitalo
• Uttihalli pintamateriaali
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Viialan liikuntahalli
• kuntokartoitus
• lattiaremontti (2-3v.)
• tulostaulu
KSAO liikuntahalli
• kuntokartoitus
• valot

Liikuntapaikkaselvityksen suuntaviivat
• Vapaasti käytettävien ja helposti saavutettavien
arkiliikunnan ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen
rakentamisella luodaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus
liikkua ja harrastaa

• Määritellään millaisia palveluita missäkin tarjotaan palvelu voi olla lähi-, alueellinen tai kaupunkitasoinen
palvelu

Liikunnan olosuhteita
kehittämällä edistetään fyysistä
aktiivisuutta, terveytä ja
liikunnan kansalaistoimintaa.

• Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla
suurempia liikuntapaikkakeskittymiä tai sijoittamalla
joitakin erityispalveluita hyvin saavutettavissa oleville
paikoille.
• Etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät saa kuitenkaan
kasvaa liian suuriksi eivätkä asuinalueiden omat palvelut
jäädä kokonaan toteutumatta.

Alueellinen profilointi
•

Saviniemen kehittäminen jalkapallon ykkösalueeksi

•

Valkeala hiihtourheilun keskittymäksi

•

Kuusankoski yleisurheilun ykköskenttä

•

Keskustaan monitoimihalli palloilun ja jääurheilun tarpeisiin

•

Urheilupuiston ja Palomäen kehittämissuunnitelma

•

Uimahalliratkaisun vaikutukset energiaratkaisuihin -> keskittämällä
monitoimihallin yhteyteen mahdollisuus jopa 25% energiansäästö

•

Lajeja harrastetaan muuallakin, mutta luodaan kullekin lajille
ykkösolosuhteet

Ulkokentät, kuntoradat ja ladut
•

Ulkokenttien kunto vaihtelee huomattavasti, useat kentät
peruskorjauksen tarpeessa

•

Hoitoluokitus:
I laadukkaasti hoidetut
II kunnossapito tarpeen mukaan
III poistetaan palveluverkosta asteittain

•

Nurmikentistä tekonurmeen

•

EU:n mahdollinen kumirouhekielto v. 2022

Kuntoradat / – ladut & ulkokentät
•

•

Kuntoradat/-ladut - poistettavia kohteita 43 km (180 km)
•

Palveluverkkoon jäävien kuntoratojen kuivatuksen,
tasauksen ja pinnoituksen sekä valaistuksen uusinta eri
osissa Kouvolaa vuosittain. Samalla huonokuntoiset
opasteviitoitukset uusitaan.

•

Tykkilumilatujen tukea tarkastellaan/yhdenmukaistetaan.

Ulkokentät/-jäät – poistettavia kohteita:

•

ulkojäät 27 kpl (57 kpl), retkiluistelurata, hiekkakentät 10
kpl (25 kpl), yu-kentät 6 kpl (14 kpl), nurmikentät 6-7 kpl
(14 kpl)

Kaupunginjohtajan lisäesitys
• 1.6.2020 alle 18-vuotiaiden tilavarausmaksun käyttöönottamisesta 15 €/alkava tunti
ja jäähallien osalta 30 €/alkava tunti.
• Jäähallien osalta ohjausryhmä esittää kahdesta jäähallista luopumista viimeistään 2026
monitoimihallin myötä. Ohjausryhmän esityksen lisäksi tulee löytää lisäsäästöjä 0,45
M € 2021 alkaen käyttökustannuksiin joka merkitsee uuden palvelurakenteen tai
tulonmuodostamisen muutosta. (Kaupunginjohtajan esitys)
• Ohjausryhmä esitti että, uimahalliverkon tiivistämistä jatkettaisiin aiemmin tehdyn
tarveselvityksen mukaisesti. Tavoitteena on rakentaa uusi monipuolinen uimahalli v
2026 mennessä, joka vastaa nykyaikaiseen palvelutarpeeseen. Tämä korvaa
Urheilupuiston, Kuusankosken, Haanojan sekä Korian uimahallit. Valkealan ja
Inkeroisten uimahallien tulevaisuus ratkaistaisiin korjausinvestointien yhteydessä
vuoteen 2028 mennessä. Ohjausryhmä esitti muutoksena, että Korian uimahallin
sopimus tullaan irtisanomaan 2020 lukien.
• Kuusankosken uimahallin sulkeminen tulee edellä esitettyjen lisäksi 2021
kaupunginjohtajan esityksenä. (Kaupunginjohtajan esitys)

