ULKOLIIKUNTAPAIKKAINVESTOINTIEN YHTEENVETO 2016 - 2019

Kokonaisuus

kohde

Urheilupuiston liikuntakeskus
ylähiekkakenttä ja vaikutusalue
ylähiekkakenttä
Karikon lenkki
frisbeegolfrata
Yläkentän pohjatyöt
ylähiekkakenttä ja vaikutusalue
tenniskenttäalue
tenniskenttäalue
Karikon lenkki (1,4 km)

Kupittaan liikuntakeskus
luistelumato
kenttä 1
liikuntakeskuksen itäiset osat
liikuntakeskuksen itäiset osat
5 kentän ympäristö
kenttä 3

Impivaaran liikuntakeskus
Runosmäen skeittipaikka
tenniskenttäalue
jokamieskenttien alue
Nunnavuoren ladun lisälenkki
puistokuntosali
kiipeilymetsä
tenniskenttäalue
tenniskenttäalue

toimenpiteet

hulevesitutkimus ja käsittelysuunnitelma
uusi heittohäkki ja sen asentaminen pohjatöineen
Ulkokuntoilulaitteiden uusiminen
Uudet kyltit ja mahdollinen radan muokkaus
Tekonurmen uusimisen edellyttämät pohjatyöt
Hulevesisuunnitelman viemäröintityöt ja muut toimenpiteet
Rakennussuunnitelma kuivattamisesta ja kehittämisestä
Alakenttien pohjien uusiminen, kenttien kääntäminen, uudet
aidat ja padelkenttä
peruskorjaus

2016

2016

2018

suunnitteluluvut ja alustavat

liiklk 20.10.2015,

kustannusarviot liiklk 24.3.2015,

1 000 €

1 000 €

10
0
20
20
50
0

2019

20
70
20
20
50
400
15
235
70

asfalttipinnan uusiminen pohjatöineen sekä aita madon
ympärille
viemäröinti, valot ja aidat kentän tekonurmettamista varten
suunnittelu BMX-radan laajentamisesta sekä kenttä 11:n
kehittämisestä ympäristöineen
suunnittelu 5-kentän ympäristön viimeistelemisestä
kehityssuunnitelman toteutus
viemäröinnin parannukset

peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus laadunkorotuksineen
tenniskenttien hiekkatekonurmen uusiminen
rakennussuunnitelma uudesta pallokenttäkenttäalueesta
valaisu ja tarvittavilta osin perustaminen lenkin itäisen kaaren
osalta
ulkokuntoilulaitteiden uusiminen
toteutus
padelkenttä
rantalentopallokentät

2017

muutokset 2016

100
400
15
15
50
270

120
80

100
80
15
150
20
150
60
25

Kuntoradat
yhteys Riihikalliolta
Nunnavuoreen, n 1,2 km
Lausteen kuntoradan
puistokuntosali

peruskorjaus

65

65

Tallimäenpuiston kenttä (Juhana
Herttuan koulun kenttä)
Parkinkenttä
Parkinkenttä
Luolavuoren tenniskentät
Hannunniitun koripallokenttä

80

80

0

15

Wäinö Aaltosen koulun kenttä

tekonurmetus kierrätysnurmella ja uusi monitoimikenttä kentän
laitaan. mahd myös ulkokuntoilulaitteet.
kentän aitojen peruskorjauksen suunnittelu
aitojen uusiminen
peruskunnostus
peruskunnostus sekä aita koris- ja jalkapallokentän väliin.
Mahd. myös ulkokuntoilulaitteet
peruskorjausten suunnittelu
peruskunnostusten suunnittelu
hulevesen käsittelysuunnitelma ja skeittipaikan
rakennussuunnitelma
hulevesien käsittely ja skeittipaikan peruskorjaus
peruskunnostusten toteutus
kivituhkakenttä, koripallokenttä, tenniskentät sekä
Suurpäänpuiston kenttä eli nk Varissuon häkkikenttä
kentän suoristaminen / vaakauttaminen

Ekvallan uimaranta
Ispoisten uimaranta
Ispoisten uimaranta
Maarian hiekkakuopan uimaranta

pohjan tasaaminen ja invaluiskan korjaus
detaljisuunnittelu uima-alueen hiekkapohjan tasaamisesta
uima-aluen hiekkapohjan tasaaminen
kiviseinämän ja rannalle tuovan tieosuuden tukeminen

60
0

Ylikylänpuiston eli Hirvensalon
skeittipaikka

peruskorjaus

ulkokuntoilulaitteiden uusiminen

20

Aluekentät

Varissuonkentät
Jäkärlän urheilupuisto
Moision kenttä
Moision kenttä
Jäkärlän urheilupuisto
Varissuonkentät

120
45
50
15
15
15
180
150
400
50

Uimarannat
0
10
70
50

Muut kohteet
20

YHTEENSÄ 2016

505
HUOM! ohjeellinen suunnitteluluku keväällä 2015 oli 930
000 € / vuosi, mutta realistinen toteuma ainakin vuosille
2016 - 2017 vain noin 500 000 €. Kohteet onkin priorisoitu
tärkeysjärjestykseen vuoden 2016 muutoslistan osalta
vuosivälilehdellä. Kokonaisuus suunnnitellaan uudestaan
koko nelivuotisen suunnittelukauden 2017-2020 osalta
alkuvuodesta 2016.

29.9.2015

Ulkoliikuntapaikkainvestointien muutokset 2016

930

930

930

930

1

2016 ULKOLIIKUNTAPAIKKAINVESTOINTIEN MUUTOKSET PRIORISOIDUSSA JÄRJESTYKSESSÄ liiklk 20.10.2015
TÄRKEYSJÄRJESTYS

KOHDE

TOIMENPITEET

100
0

1 Runosmäen skeittipaikka
2 Ekvallan uimaranta

peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus laadunkorotuksineen
pohjan tasaaminen ja invaluiskan peruskorjaus

3 Urheilupuiston ylähiekkakenttä ja vaikutusalue

hulevesitutkimus ja käsittelysuunnitelma

20

Urheilupuiston ylähiekkakenttä

uusi heittohäkki ja sen asentaminen pohjatöineen

70

Karikon lenkki Urheilupuistossa
Urheilupuiston ja Lausteen frisbeegolfradat
Urheilupuiston Yläkentän pohjatyöt
Tallimäenpuistonkenttä (Juhana Herttuan koulun kenttä)

ulkokuntoilulaitteiden uusiminen
uudet opasteet Urheilupuistoon, ratojen muokkaukset ja uusia koreja
tekonurmen uusimisen edellyttämät pohjatyöt
tekonurmetus kierrätysnurmella ja uusi monitoimikenttä kentän
laitaan. Mahd myös ulkokuntoilulaitteet.
tenniskenttien hiekkatekonurmen uusiminen
peruskorjaus

20
20
50
80

4
5
6
7

8 Impivaaran tenniskenttäalue
9 kuntorataosuus Riihikalliolta Nunnavuoreen (n 1,2 km)

2016 KOHTEET YHTEENSÄ
11 Parkinkenttä
12 Ispoisten uimaranta
13 Urheilupuiston ylähiekkakenttä ja ympäröivät alueet

29.9.2015

HINTA- JA
TOTEUTUMISARVIO
SYYSKUUSSA 2015,
1 000 €
LISÄTIETOJA

HINTA-ARVIO
HELMIKUUSSA
2015, 1 000 €

80
65

505
Kentän aitojen peruskorjauksen suunnittelu
detaljisuunnittelu hiekkapohjan tasaamisesta
Hulevesisuunnitelman viemäröintityöt ja muut toimenpiteet

15
10
400

Ulkoliikuntapaikkainvestointien muutokset 2016

120 Ei toteutunut 2014 urakoitsijan aikatauluongelmien takia.
60 Toteutus siirtyy vuodelta 2015, koska Kisapuiston peruskorjauksen kustannukset
ylittyivät mm paikalta löytyneen pilaantuneen maa-aineksen takia
10 Viemäröinnin lisäksi kiinnitetään erityistä huomioita hulevesien nykyaikaisiin
pintaimeytysratkaisuihin. Kiinteistöliikelaitoksen infra on mukana suunnittelussa ja
kustannukset puolitetaan.
0 Hankitaan ja asennetaan heittohäkki samassa yhteydessä, kun toteutetaan kentän
hulevesityöt. Tällöin myös heittohäkin alue joudutaan kaivamaan auki joka
tapauksessa.
20 Nykyiset 10 vuotta vanhat ja huonossa kunnossa
20 Urheilupuistosta puuttuvat lajille tärkeät opasteet ja heittolinjoja tulee tutkia.
50 Uusi tekonurmi (noin 200 000 €) käyttöomaisuuhankinnoista
80 Kierrätystekonurmi Urheilupuiston Yläkentältä, jonka pinta uusitaan
käyttöomaisuushankinnoista.
80 Tekonurmet ovat erittäin kuluneet ja seurat ovat toivoneet uusia jo pitkään
65 Pitkästä ulkoilutiestä vielä peruskorjaamaton osuus

505
0 ei voida toteuttaa kaupungin yhteisten säästötoimenpiteiden takia
0 kuten ed
0 kuten ed
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2017 ULKOLIIKUNTAPAIKKAINVESTOINNIT liiklk 24.3.2015 § 41
HUOM! Vuodet 2017-2020 käsitellään uudestaan alkuvuonna 2016
ALUSTAVA
HINTA-ARVIO
1 000 €
LISÄTIETOJA

KOHDE

TOIMINNAN KUVAUS

Maarian hiekkakuopan uimaranta
Parkinkentän aidat
Luolavuoren tenniskentät
Lausteen kuntoradan puistokuntosali

kiviseinämän alaosan ja rannalle johtavan tieosuuden tukeminen
aitojen uusiminen
peruskunnostus
ulkokuntoilulaitteiden uusiminen
aita koris- ja jalkapallokentän väliin sekä koripallokentän
peruskorjaus
asfalttipinnan uusiminen ja sen edellyttämät pohjatyöt sekä aita
kentän ympärille
toteutus

Hannunniitun koripallokenttä
Kupittaan luistelumato
Ispoisten uimarannan hiekkapohjan tasaaminen

Varissuonkentät

peruskorjausten detaljisuunnittelu

Jäkärlän urheilupuisto

peruskunnostuksen detaljisuunnittelu
hulevesen käsittelysuunnitelma ja skeittipaikan
rakennussuunnitelma
rakennussuunnitelma uudesta pallokenttäkenttäalueesta
suunnittelu BMX-radan laajentamisesta sekä kenttä 11:n
kehittämisestä ympäristöineen. Toteutuksen mahd aloitus bmxradalta
viemäröinti, valot ja aidat kentän tekonurmettamista varten

Moision kenttä ja skeittipaikka
Impivaaran jokamieskenttien alue

Kupittaan liikuntakeskuksen itäisten osien viimeistely
Kupittaan kenttä 1

YHTEENSÄ

29.9.2015

Ulkoliikuntapaikkainvestointien muutokset 2016

50 Rankkasateilla vaarallinen, lohkareita voi irrota. Tie peittyi 2012.
120
45
20
Joko koripallokentän asfaltin uusiminen tai uusi monitoimikenttä ja mahd.
50 ulkokuntoilulaitteet
100
70
Kivituhkakentän peuskorjaus ja mahd. kierrätystekonurmetus, koriskentän
peruskorjaus, esim. tenniskenttien muuntaminen monitoimisiksi ja / tai
15 skeittipaikaksi
Juoksuradan korjaukset sekä huoltorakennuksen ja kentän välinen alue:
salaojitus, mahd. asfaltointi, siistiminen, puomitus. Mahd myös skeittipaikka ja
15 ulkokuntoilulaitteet.
15 Kentällä hulevesiongelma
15

15
400 Tekonurmi käyttöomaisuudesta
930

2018 ULKOLIIKUNTAPAIKKAINVESTOINNIT liiklk 24.3.2015 § 41
HUOM! Vuodet 2017-2020 käsitellään uudestaan alkuvuonna 2016

KOHDE

TOIMINNAN KUVAUS

Nunnavuoren ladun lisälenkki

valaisu ja tarvittavilta osin perustaminen lenkin
itäisen kaaren osalta
ulkokuntoilulaitteiden uusiminen
detaljisuunnittelu 5-kentän ympäristön
viimeistelemisestä

Nunnavuoren kuntoradan puistokuntosali
Kupittaan liikuntakeskuksen itäisten osien viimeistely

Moision kenttä

rakennussuunnitelma kuivattamisesta ja
kehittämisestä
hulevesien käsittely ja skeittipaikan peruskorjaus

Jäkärlän urheilupuisto

peruskunnostusten toteutus

Varissuonkenttien peruskorjaukset

kivituhkakenttä, koripallokenttä, tenniskentät
sekä Suurpäänpuiston kenttä eli nk Varissuon
häkkikenttä

Urheilupuiston tenniskenttäalue

YHTEENSÄ

29.9.2015

ALUSTAVA
HINTA-ARVIO
1000 €
LISÄTIETOJA
150
20
15 5-kentän alueella tutkittava ennen muuta pukusuojan/yleisöwc:n paikka.
Lisäksi mm katukoriksen matala aitaaminen pyörätuolikorista varten, uudet
ulkokuntoilulaitteet ja mahd joitakin lapsille soveltuvia välineitä samaan
yhteyteen, petankkialueelle myös krokettia.
15 Alakenttien pohjien uusiminen, kenttien kääntäminen, uudet aidat ja
padelkenttä
180
150 Juoksuradan korjaukset sekä huoltorakennuksen ja kentän välinen alue:
salaojitus, mahd. asfaltointi, siistiminen, puomitus. Mahd myös skeittipaikka
ja ulkokuntoilulaitteet.
400 Peruskorjaus, jonkin kentän valmius kierrätystekonurmelle ja tenniskenttien
muuntaminen toiseen käyttön, esim. monitoimikentäksi tai skeittipaikaksi
930

Ulkoliikuntapaikkainvestointien muutokset 2016
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2019 ULKOLIIKUNTAPAIKKAINVESTOINNIT liiklk 24.3.2015 § 41
HUOM! Vuodet 2017-2020 käsitellään uudestaan alkuvuonna 2016

KOHDE

TOIMINNAN KUVAUS

Ylikylänpuiston eli Hirvensalon skeittipaikka
Wäinö Aaltosen koulun kenttä
Urheilupuiston tenniskentät

peruskunnostus
kentän suoristaminen / vaakauttaminen
alakenttien pohjien uusiminen, kenttien
kääntäminen, uudet aidat ja padelkenttä
peruskunnostus
toteutus
padelkenttä
rantalentopallokentät
kehityssuunnitelman toteuttamista

Urheilupuiston Karikon lenkki (1,4 km)
Impivaaran kiipeilymetsä
Impivaaran tenniskenttäalue
Impivaaran tenniskenttäalue
Kupittaan kenttä 5:n ympäristö

Kupittaan kenttä 3
Yhteensä

29.9.2015

kuivatus

ALUSTAVA
HINTAARVIO 1000
€
LISÄTIETOJA
20
50 Kenttä on kalteva ja se vaikeuttaa mm jäädyttämistä
235
70
150 Kaikenikäisten kiipeilypuisto
60
25
50 Katukoriksen matala aitaaminen pyörätuolikorista varten, uudet
ulkokuntoilulaitteet ja joitakin lapsille soveltuvia välineitä samaan yhteyteen,
petankkialueelle mahd. myös krokettia. Yleinen alueen selkeyttäminen ja
siistiminen.
270
930

Ulkoliikuntapaikkainvestointien muutokset 2016
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