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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Likula § 93
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Likula § 94
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vuorossa ovat Jutta Hartikainen ja Leo Lindström.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Leo Lindström oli estynyt. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jutta
Hartikainen ja Matti Norppa.
____________
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Kouvolan liikuntapaikkaverkkoselvitys
6435/12.04.01/2019
Likula § 95
Kaupunginhallitus päätti 15.4.2019 asettaa talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa, jonka johdosta velvoitetaan toimialat laatimaan elokuun loppuun mennessä palveluverkkoselvitykset. Niille asetettiin säästötavoitteeksi 6 milj. euroa koostuen sekä kiinteistö- että henkilöstökustannuksista. Palveluverkkoselvitykset tuli tehdä myös liikunta- ja kulttuuripalveluverkosta.
Liikunta- ja kulttuurilautakunta esitti liikuntapaikkaverkkoselvitykselle ohjausryhmää, jonka kaupunginhallitus asetti 11.3.2019. Työryhmän tehtävänä oli määritellä liikuntaolosuhteiden kehittämisen päämäärät, arvioida
liikuntaolosuhteiden kehittämistarpeita ja laatia liikunnan tavoitteellinen
palveluverkko vuosille 2020–2030.
Kouvolan kaupunki tarjoaa monipuoliset puitteet liikunnan harrastamiselle.
Kaupungissa on vajaat 300 liikuntapalveluiden ylläpitämää liikuntapaikkaa,
jotka mahdollistavat monien lajien harrastamisen. Liikuntapaikkaverkkoselvityksen yhtenä lähtökohtana on, että liikunnan olosuhteita kehittämällä
edistetään fyysistä aktiivisuutta, terveyttä ja liikunnan kansalaistoimintaa.
Tavoitteena on asettaa Kouvolan kehittäminen liikunta- ja
urheilukaupungiksi sekä liikuntaan kannustavaksi ympäristöksi tuottamalla
entistä paremmin kouvolalaisia palvelevia liikuntapaikkoja ja -palveluita. Selvitys ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua,
rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Liikuntapaikkaverkkoselvityksessä
esitetään liikuntapaikkojen tavoitteellinen palveluverkko, nykyisten
liikuntapaikkojen kehittämiskohteet sekä uudet liikunnan rakentamistarpeet ja –hankkeet. Selvityksessä huomioidaan myös uimahallit sekä
liikuntapaikat ja -tilat, joista voidaan mahdollisesti luopua.
Liikuntapaikkaverkkoselvityksen tavoitteeksi asetettiin:
1. Kustannustehokas, laadukas, turvallinen ja monipuolinen palveluverkko
2. Palveluverkon koko suhteutetaan hoito- ja kunnossapitoresursseihin
3. Liikuntapaikkojen monikäyttöisyys; kohteet ovat nykyistä monipuolisemmin muunneltavissa
4. Alueellisten liikuntapaikkakeskittymien korostaminen ja väestökehittymisen huomioiminen
5. Liikuntapaikkojen profilointi mahdollisuuksien mukaan eri lajeille ja lajiryhmille.
Ohjausryhmä kokoontui 10 kertaa, jolloin käsiteltiin kaikki liikuntapaikat
omissa kokonaisuuksissa. Aikataulu oli todella tiukka, koska palveluverkko
on erittäin laaja. Erityistä huomiota kohdistettiin liikuntapaikkojen kuntoon,
ylläpitokustannuksiin sekä investointitarpeisiin. Käyttäjien tarpeita
selvitettiin asukaskyselyllä sekä seuraparlamentin näkemyksillä. Lisäksi
käytössä oli Urheilupuiston kehittämisen selvitykseen liittyvää aineistoa.
Ohjausryhmä kuuli eri asiantuntijatahoja riittävän hyvän kuvan muodostamiseksi.
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Liikunnan palveluverkon suunnittelussa on ollut tavoitteena hahmotella sitä, millaisia palveluita missäkin tarjotaan. Jokin palvelu voi olla samanaikaisesti jopa lähi-, alueellinen ja kaupunkitasoinen palvelu. Liikuntapaikkaverkkoselvityksen taustalla on yhtenä ajatuksena liikuntapalveluiden
keskittäminen. Keskittäminen tehostuu siirryttäessä lähi- ja alueellisista
palveluista kaupunkitasoisiin, seudullisiin ja jopa valtakunnallisiin, laajasti
eri käyttäjäryhmiä palveleviin liikuntapaikkoihin. Liikuntapalveluita voidaan
keskittää muodostamalla suurempia liikuntapaikkakeskittymiä tai
sijoittamalla joitakin erityispalveluita hyvin saavutettavissa oleville paikoille.
Useiden liikuntapaikkakeskittymien avulla etäisyydet asuinalueilta
liikuntapaikkoihin pysyvät kohtuullisina.
Ohjausryhmä ehdottaa nopeita, kustannuksiltaan maltillisia parannuksia,
joilla vastattaisiin paremmin käyttäjien tämän hetkisiin tarpeisiin ja profiloitaisiin tiloja lajiryhmittäin. Palloiluhallien lattiamateriaalien uusimisen myötä
mm Kuusankosken Urheilutalo suunnattaisiin mattoalustaa käyttäville
lajeille, kuten salibandy ja lentopallo. Lyseon liikuntahalli suunnataan
puolestaan parkettilajeille, kuten koripallo ja sulkapallo. Ohjausryhmän
tausta-aineisto ja liikuntapaikkojen yhteenvedot on oheismateriaaleina.
Tilojen tehokkaamman käytön parantamiseksi ohjausryhmä esittää alle
18-vuotiaiden tilavarausmaksun käyttöönottamista 10 €/alkava tunti. Tällä
saavutetaan myös parempaa käyttökatetta kehitettäville tiloille.
Jäähallien osalta esitetään kahdesta jäähallista luopumista 2026 mennessä. Uuden monitoimihallin valmistumisen myötä harjoitusjää olosuhteet
paranevat ja ne toteutetaan energiataloudellisesti kestävällä ratkaisulla.
Tällöin jääurheilu keskittyisi Lumon Areenan ympärille.
Yleisurheilun parhaat olosuhteet tarjotaan Kuusankoskella, jota kehitetään
edelleen. Tavoitteena tarjota laadukas ympäristö kilpailutoiminnan tarpeisiin.
Saviniemen alueelle tarjotaan jalkapallon edustusolosuhteet sekä jalkapallon tarvitsemat oheisharjoittelupaikat. Saviniemessä parannetaan myös
katsomo- ja valaistusfasiliteettejä.
Valkealan urheilukeskukseen kehitetään hiihdon kilpailutoimintaa ja harrastusta tukevat olosuhteet. Reitistöä parannetaan, jolla mahdollistetaan
SM-tasoisten kilpailujen järjestäminen alueella.
Uimahalliverkon tiivistämistä jatkettaisiin aiemmin tehdyn tarveselvityksen
mukaisesti. Tavoitteena on rakentaa uusi monipuolinen uimahalli, joka
vastaa nykyaikaiseen palvelutarpeeseen. Tämä korvaa Urheilupuiston,
Kuusankosken, Haanojan sekä Korian uimahallit. Valkealan ja Inkeroisten
uimahallien tulevaisuus ratkaistaisiin korjausinvestointien yhteydessä
vuoteen 2028 mennessä. Korian uimahallin sopimus tullaan irtisanomaan
2020 lukien.
Ulkoliikuntapaikkojen verkostoa ja hoitoluokituksia tarkistettiin arviointien ja
selvitysten mukaisesti, tavoitteena vähentää heikkokuntoisia kohteita ja
parantaa jäljelle jäävien hoitoa ja kunnossapitoa. Tämän tarkoitus on taata
tasalaatuiset olosuhteet jäljelle jäävään verkostoon. Liikuntapaikkaverkkopj.
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selvitys ja liikuntaverkko 2020-2026 eurot on liitteinä.
Ohjausryhmä näkee, että päivittäisen liikunta-aktiivisuuden lisääminen
edellyttää helposti saavutettavien, omaehtoisesti käytettävien ja liikkumaan
innostavien lähiliikuntapaikkojen ja –olosuhteiden kehittämistä ja panostamista. Koulujen ja päiväkotien pihojen suunnittelu toteutetaan lähialuetta
palveleviksi lähiliikuntapaikoiksi. Tavoitteena muodostaa kaupunkiin
alueellisesti mahdollisin kattava lähiliikuntaverkosto, joka sisältäisi mm.
seuraavia liikuntapaikkoja: beachvolleykentät, frisbeegolf –radat,
kuntoportaat, skeittipaikat, tenniskentät, ulkokuntolaitteet ja nykyiset
lähiliikuntapaikat.
Toimeksianto käsitti myös monitoimihalliratkaisun selvittämisen, joka päätettiin tehdä ulkopuolisena selvitystyönä. Tämä selvitys käsitellään erillisenä asiana syyskuun kokouksessa. Monitoimihalliselvityksessä huomioidaan liikuntapaikkaverkosta esille nousseet kehittämistarpeet. Selvitys on
valmistunut ja käsitellään syyskuun lautakunnassa. Ohjausryhmä näkee,
että kilpailuolosuhteiden turvaamiseksi Kouvolaan tarvittaisiin uusi
monitoimihalli 2026 mennessä.
Ohjausryhmä kävi kaikki esitykset läpi selvityksien pohjalta, josta muodostui enemmistön pohjainen esitys. Ohjausryhmä oli isoissa linjakysymyksissä yksimielinen. Esitys tavoittelee vuosina 2020-2026 1.9 M€ säästöpotentiaalin hyödyntämistä. Tämä saavutetaan keskittämällä verkkoa ja sen
myötä uudisrakentamista. Nykyinen hajautettu verkko ei täytä 2030
vaatimuksia tilojen käytön sekä energiaratkaisujen osalta.
Lautakunta huomioi annetut lausunnot ja tehdyt aloitteet koskien liikuntapaikkaverkkoa. (Oheismateriaalina adressi oman harjoitustilan saamiseksi Black Diamond Cheerleaders ry:lle 1068 allekirjoittajaa, kannanotto
Lehtomäen kentän sulkemisesta talvikaudeksi, vetoomus Kuusankosken
uimahallin säilyttämisen puolesta, yksityishenkilön kannanotto
Kuusankosken uimahallin säilyttämisen puolesta.)
Lisätietoja: Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831,
vesa.toikka(a)kouvola.fi ja liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh.
020 615 8228, teemu.makipaakkanen(a)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy ohjausryhmän esityksen liikunnan palveluverkosta
2020-2030 oheismateriaalin mukaisena. Päätetään esittää selvityksen hyväksymistä Kouvolan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätetään esittää alle 18-vuotiaiden 10 € varausmaksu/alkava tunti 2020
alkaen.
Päätetään hyväksyä ohjausryhmän tarkennettu uimahalliverkkoesitys siten, että Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahallit suljetaan uuden valmistuttua 2026 mennessä sekä Valkealan ja Inkeroisten uimahallien jatko
ratkaistaan tulevien saneerauspäätösten yhteydessä 2028 mennessä.
Puustellin uimahallin sopimus lopetetaan 2020.
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Asian käsittely
Arto Sahamies teki päätösehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen.
Jätetään alkava sana pois. ”Päätetään esittää alle 18-vuotiaiden 10 €
varausmaksu/tunti 2020 alkaen.”
Matti Norppa kannatti muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu liikunta- ja
kulttuurijohtajan päätösehdotuksesta poikkeava muutosesitys, asiasta on
suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimen
huutoäänestystä. Ne, jotka kannattavat liikunta- ja kulttuurijohtajan
ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Arto Sahamiehen
esitystä äänestävät EI.
Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyiksi suoritettiin
äänestys, jossa annettiin 8 JAA-ääntä (Jutta Hartikainen, Petri Kuutti, Mirja
Lonka, Sari Melkko, Tomi Pahkala, Raija Sierman-Henttonen, Jukka Silén,
Sinikka Rouvari), 4 Ei-ääntä (Erkka Koskinen, Leo Lindström, Matti
Norppa, Arto Sahamies) ja 1 TYHJÄ-ääni (Sari Porvari).
Puheenjohtaja totesi liikunta- ja kulttuurijohtajan esityksen tulleen
hyväksytyksi.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Lautakunta hyväksyy ohjausryhmän esityksen liikunnan palveluverkosta
2020-2030 oheismateriaalin mukaisena. Päätetään esittää selvityksen
hyväksymistä Kouvolan kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle.
Päätetään esittää alle 18-vuotiaiden 10 € tilavarausmaksu/alkava tunti
2020 alkaen.
Päätetään hyväksyä ohjausryhmän tarkennettu uimahalliverkkoesitys
siten, että Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahallit suljetaan uuden
valmistuttua 2026 mennessä sekä Valkealan ja Inkeroisten uimahallien
jatko ratkaistaan tulevien saneerauspäätösten yhteydessä 2028
mennessä. Puustellin uimahallin sopimus lopetetaan 2020.
Leo Lindström jätti eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen.
Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.
Leo Lindström saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
15.40.
____________
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Liikuntaverkko 2020-2026 eurot
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 93-95 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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