
Mikkelin kaupunki 

Liikunta- ja nuorisopalvelut 

Liikuntapaikat ja hoitotiedot       6.9.2019 

Johdanto 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä palvelusuunnitelmassa (Kaupunginvaltuusto 18.3.2019 Liite 3 § 35) todetaan liikuntapaikkojen osalta seuraavaa: 

• Mikkelin kaupungin alueella on laaja ja 
monipuolinen liikuntapalveluiden 
verkosto. Varsinkin kantakaupungin 
alueella on vähintäänkin 
maakuntakeskuksen, jopa 
valtakunnantasoiset julkiset ja yksityiset 
palvelut. Julkisia liikuntapaikkoja on noin 
260. 

• Liikuntapaikat ovat tasoltaan hyvin 
erilaisia, eikä yhtenäistä hoito-ohjeistusta 
tai tasomäärittelyä ole tehty. 
Liikuntapaikkaverkon hallinta ja 
johtaminen eivät onnistu, ennen kuin 
perusteet on luotu ja järjestelmä on 
selkiytetty. 

• Liikuntapaikkojen palvelurakenne on 
valmisteltava vastaamaan uutta – 
keväällä hyväksyttyä 
palvelurakennesuunnitelmaa. 

  

• Liikuntapaikat luokitellaan käytön-, 
monipuolisuuden, sijainnin ja 
suoritustason (mestaruustaso, kv kisat, 
seurataso vai harrastajat) perusteella A-D- 
luokkiin. 

 

• Liikuntapaikkaverkostoa valmistellaan siten, että 
lähiöiden lähiliikuntapaikat säilyvät, samoin jäljelle 
jäävien koulujen yhteydessä olevat liikuntapaikat, mutta 
vähällä käytöllä olevat liikuntapaikat harkitaan 
uudelleen. 

 

• Liikuntapaikkojen luokittelu, hoidon ja ylläpidon 
uudelleen mitoittaminen ja tietyistä paikoista 
luopuminen eivät lähtötilanteessa ole 
kustannusvaikutuksiltaan kaupungin 
mittakaavassa merkittävä tekijä. 
 

• 20 paikasta luopuminen säästää ensi vaiheessa 
noin 60.000 euroa. Tulevaisuudessa kehittäminen 
niihin yksiköihin, joissa toiminta on aktiivisinta ja 
käyttö monipuolisinta. 
 

• Uusien liikunta- ja suorituspaikkojen 
perustamisen/rakentamisen tulee korvata 
vastaavassa määrin olemassa olevaa rakennetta; 
lisäkapasiteettia ei rakenneta. 

 

A. Liikunta- ja suorituspaikat, joita 

käytetään paljon (lajit, käyttäjät) ja 
joissa järjestetään kansainvälisen 
ja Suomen mestaruustason 
tapahtumia. Esim. Stadium, 
keskusurheilukenttä, jäähalli jne. 

B. Seuratason/koulujen käyttämät 

suorituspaikat, joissa käyttö on 
ohjattua, edellyttää ajanvarausta 
ja jatkuvaa ylläpitoa. Esimerkkinä 
tekojäät, -nurmikentät, koulujen 
liikuntahallit 

C. Harrastetason paikat, joissa käyttö 

on satunnaista, perustuu 
omaehtoisuuteen ja ylläpito 
voidaan toteuttaa vapaaehtoisin 
voimin. Esim. kaupunginosien 
omat ladut, pallokentät 

D. Liikuntapaikkojen käyttö on 

satunnaista, omaehtoista ja 
vähäistä, kaupungin ylläpito 
voidaan lopettaa 
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Tässä liikuntapaikkakartoituksessa on esitetty Mikkelin kaupungin ylläpitämät liikuntapaikat liikuntapaikkatyypeittäin.  Kunkin kohdalla on ilmoitettu sijainti alueen 

tarkkuudella, luokitus A-B-C-D –kriteereillä sekä opetuskäyttö. Reiteistä ja laduista on ilmoitettu kilometrimäärä. Kustannukset on ilmoitettu sellaisista kohteista, joille on 

oma kustannuspaikka tai muuten selkeä kustannusperuste; kustannusten jakautumista selvitetään tarkemmin talous-kappaleessa. Sisäinen vuokra on ilmoitettu niissä 

kohteissa, joissa sellainen on. Lisätietoja-sarakkeessa on muun muassa hoito- ja varustelutietoja. 

Taulukon jälkeen on kuvattu kunkin liikuntapaikkatyypin hoidon ja kunnossapidon prosessia: millaisia työvaiheita on, millaisella taajuudella ja miehityksellä niitä tehdään 

jne. 

Henkilöstö 

Liikuntapalveluissa työskentelee 16 liikuntapaikkojen hoitajaa vakituisessa työsuhteessa. Heille on määritelty pääasiallinen vastuu- ja osaamisalue, mutta he voivat tarpeen 

mukaan työskennellä myös muissa kohteissa. 

Jäähalleilla ja kuplahallissa työ on ympärivuotisesti  tilojen aukioloajoista johtuen kaksivuorotyötä, mikä vaikuttaa henkilöstömitoitukseen.  Myös muissa kohteissa työ 

sisältää ilta- ja viikonlopputyötä kunkin sesongin, tapahtumien ja urheilulajien tarpeen mukaisesti. 

Liikuntapaikkapäällikkö toimii liikuntapaikkojen hoitajien esimiehenä. Vastaavat liikuntapaikkojen hoitajat toimivat lähityönjohtajina, mutta heillä ei ole varsinaista 

esimiesasemaa. Hallimestareista toinen toimii laitosmiesten esimiehenä ja vastaa laajemmin sisäliikuntapaikkojen toiminnasta, kunnossapidosta ja vuorojen jakamisesta. 

Toinen hallimestari on uimahallihenkilöstön esimies ja vastaa uimahallien toiminnasta. 

ulkoliikunta & jäähallit & kupla liikuntapaikkapäällikkö 

kentät 1 vastaava liikuntapaikkojen hoitaja 

  8 liikuntapaikkojen hoitaja 

ladut, reitit, uimarannat 1 vastaava liikuntapaikkojen hoitaja 

  3 liikuntapaikkojen hoitaja 

jäähallit, kupla 1 vastaava liikuntapaikkojen hoitaja 

  3 liikuntapaikkojen hoitaja 

Ristiina (+Suomenniemi, Anttola) 1 vastaava liikuntapaikkojen hoitaja 50 % 

  2 liikuntapaikkojen hoitaja 

sisäliikuntapaikat, uimahallit 2 hallimestari  

  2 laitosmies Rantakeidas 

  1 laitosmies Naisvuoren uimahalli 
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Talous 

Liikuntapaikkojen toimintatuotot ovat vuoden 2019 talousarviossa 1 231 900 euroa ja toimintakulut 6 593 300 euroa, toimintakate 5 361 400 euroa. 

Kokonaiskustannukset jakautuvat seuraavasti: 

 ulkoliikuntapaikat: tuotot 130 000 e, kulut 1 698 200 e, toimintakate 1 568 000 e 

 jäähallit ja kuplahalli: tuotot 319 300 e, kulut 1 596 500 e, toimintakate 1 277 200 e 

 uimahallit ja sisäliikuntatilat: tuotot 782 600 e, kulut 3 298 600, toimintakate 2 516 000 e 

Tarkempi erittely liikuntapaikkojen taloudesta kustannuspaikoittain on liitteenä 1. Kaikki ulkoliikuntapaikkojen palkkakustannukset on keskitetty 

Ulkoliikuntapaikkojen yhteiset kustannukset –kustannuspaikalle ja konekustannukset Ulkoliikuntapaikkojen koneet ja kalusto –kustannuspaikalle. Näin ollen 

yksittäisten ulkoliikuntapaikkojen tai -liikuntapaikkaryhmien kustannuspaikoilla ei näy henkilöstö- ja kalustokuluja. Kokonaiskustannukset on alla olevissa 

taulukoissa esitetty vain siinä tapauksessa, että liikuntapaikalle on oma kustannuspaikka. Esimerkiksi beachvolleykentät, koripallokentät ja tenniskentät 

kuuluvat ”Muut kentät” –kustannuspaikalle, eikä yksittäiselle kentälle ole nähtävissä kuluja suoraan talousarviosta. Kun erityisesti pienten liikuntapaikkojen 

hintaa arvioidaan, otetaan huomioon mm. hoitoon käytettävä aika, mahdolliset hoidon ostopalvelut, materiaalin menekki, energiakulut jne. Suurimmille 

liikuntapaikoille on oma kustannuspaikka. 
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LIIKUNTAPAIKAT 

Beachvolleykentät 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö km kustannukset 

sisäinen 
vuokra Lisätietoja 

Urpolan beachvolleykentät 7 kpl Urpola B koulu       Eteläisen aluekoulun vuoksi mahdollisesti uusi sijainti  

Pitkäjärven uimarannan beachvolleykenttä  Urpola B/C           

Ristiinan beachvolleykenttä 2 kpl Ristiina B/C       
 

  

Pankalan uimarannan beachvolleykenttä Lehmuskylä B/C           

Launialan uimarannan beachvolleykenttä Launiala B/C           

Kaihun uimarannan beachvolleykenttä Pursiala B/C           

Lähemäen beachvolleykenttä Lähemäki D         Poistetaan, ei kustannusvaikutusta 

 

Kevät 

Toukokuun alussa puhdistus/puhallus, haravointi, verkot ja roska-astiat paikoilleen. Hiekka jyrsitään pehmeäksi noin 3 vuoden välein. Urpolan kentät (7 kpl) ovat pääkenttiä 

eli ns. ykköskenttiä, joissa rajat merkattu. Keväällä rajanauhat irrotetaan, kenttä lanataan traktorilla, jonka jälkeen asennetaan rajanauhat takaisin paikoilleen. Tarvittaessa 

lisätään uutta hiekkaa noin 5 vuoden välein 4 lavallista. Muilla kentillä ei rajanauhoja ja hiekka lisätään harvemmin. Itse kenttien hoidon yhteydessä hoidetaan ja leikataan 

nurmialueet kenttien välissä ja ympärillä sekä valmistellaan lähellä oleva uimaranta kesäkäyttöön. Kaikille kentille kevään hoitotoimenpiteisiin menee aikaa noin 2 pvää/4 

hlöä, hiekkojen lisäykseen vielä yksi lisäpäivä.  

Kesä 

Tarkistuskäynti joka toinen päivä, aina uimarantojen tarkistuksen yhteydessä, jolloin kerätään roskat ja tehdään korjaustoimenpiteet tarpeen mukaan.  Kentille viedään 

seuraavan viikon varauslista torstaina tai perjantaina. 

Syksy 

Irrotetaan verkot ja roskakorit ja viedään talvisäilytykseen. 
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Uimarannat 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö km 

kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra Lisätietoja 

Pitkäjärven uimaranta Urpola A     

Toimintakulut 
13 800 
e/vuosi  
ilman palkka- 
kustannuksia 
  

  
  
  
  
  
  
  

  

laituri, invaluiska/esteetön laituri, leikkipaikka, beachvolleykenttä, 
koripallokenttä, pukukoppi, wc, inva wc, invapukukoppi, pelastusvene, 
pelastusrengas, roskakorit, huvimaja 

Pitkäjärven läntinen uimapaikka (lasten 
ranta) Urpola A    pelastusrengas, pukukoppi x 2, penkki ja pöytä (, leikkitelineet 

Pankalan uimaranta Lehmuskylä A       

2 laituria, hyppylauta, pukukoppi, wc, pelastusvene, pelastusrengas, 
roskakori. Avantouintipaikka (avantouintiseuran hoidossa), pukuhuoneet, 
vieressä avantouintimahdollisuus  

Kaihun uimaranta Pursiala A       

leikkipaikka, beachkenttä, laituri, hyppytorni 5m, pelastusvene, 
pelastusrengas, roskis, wc 

Urpolan uimaranta Urpola B       
pukukoppi, pelastusrengas, roskakori, ei venettä 

Ritvalan uimaranta (Tuppurala) Tuppurala B       

pukukoppi, wc, pelastusvene, pelastusrengas, roskakori,Tuppuralan 
ulkoilureitin varrella, lähellä avantouintimahdollisuus 

Laajalammen uimaranta 
Kattilansilta 
/Laajalampi B       

pukukoppi, wc, laituri, talvella avantouinti,  pelastusrengas, roskakori 

Nieluslampi uimaranta 

Silvasti / 
Tuukkala / 
Kyyhkylä B       

laituri, pukukoppi ja wc, Urpolan ulkoilureitin varrella, roskakori. Vieressä 
matalampi lastenranta jossa pelastusrengas 

Launialan uimaranta Launiala B       
beachvolleykenttä, pukukoppi, wc, pelastusvene, pelastusrengas 

Suojalammen uimaranta Peitsari B       
Laituri ja pukukoppi, pelastusrengas, Peitsarin ulkoilureitin varrella 

EPÄVIRALLISESTI HOIDETTUJA:               

Tuukkala/Laajalampi eteläpää   D         
Vanhat laiturirakenteet, "hoidetaan niin kauan kuin kestää" / roskikset, 
pelastusrengas, ruohonleikkuu liik.palv. toimesta 

Laajalampi, väliranta   D         

roskisten tyhjennys, pelastusrengas, 
ruohonleikkuu liik.palv. toimesta 

Rauhaniemi   D         
roskikset, pelastusrengas, ruohonleikkuu liik.palv. toimesta 

Kalevanlampi   D         
Pelastusrengas, tarkastetaan turvallisuus ja roskat 
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Uimarantojen hoito ja tarkistuskäynnit tehdään pääsääntöisesti pareittain. Kesäkuussa ja heinäkuussa on molempina kuukausina 2 kesätyöntekijää, jotka kulkevat 

vakituisen työntekijän parina. Jos kesätyöntekijällä on ajokortti, niin kuin usein on, kesätyöntekijät kiertävät ja tarkistavat rannat kahdestaan läpi ja jos korjattavaa niin 

ilmoittavat vastaavalle liikuntapaikkojen hoitajalle. Apuna usein on myös työllistämistukitoimin palkattu. Tarkastuskierroksen lisäksi liikuntapaikkojen hoitajat tekevät 

rantojen ruohonleikkauksen kerran viikossa kaikilla rannoilla. Käytössä on 2 laitetta eli 2 henkilöä tekee leikkauksen. Jos on rivakka, kaikki rannat ehtii kiertää yhden päivän 

aikana.  

Kevät 

Puhalletaan nurmet roskista, laitetaan pelastusrenkaat, roskakorit ja laituritikkaat paikoilleen, käännetään pelastusveneet oikein päin ja laitetaan airot paikoilleen, 

aukaistaan pukukoppien ja vessojen lukot, tarkistetaan ja tarvittaessa huolletaan leikkivälineet aina kun osaaminen riittää. Sukeltajat kiertävät rannat pääsääntöisesti 

toukokuun aikana. Kevään hoitotoimet vievät aikaa neljältä henkilöltä noin 3 viikkoa. 

Kesä 

EU-rannat tarkastetaan joka päivä, muut rannat joka toinen päivä. Roskat tyhjennetään, vessoihin lisätään wc-paperit, tarkistetaan että kaikki rannoilla kunnossa ja tehdään 

tarvittavat korjaustoimenpiteet, siistitään rannat. Leikkivälineet tarkistetaan ja huolletaan aina kun mahdollista ja osaaminen riittää. Säännölliset vesinäytteet otetaan noin 

3 viikon välein, joista tulokset liikuntapaikkapäällikölle ja vastaavalle liikuntapaikkojen hoitajalle. Tulokset tulostetaan, laminoidaan ja laitetaan ilmoitustauluille. Jos tulokset 

vaativat toimenpiteitä, niin laitetaan kyltit esim. uintikiellosta rannalle. Veden laatua, kuten sinilevätilannetta tarkkaillaan jatkuvasti ja jos aihetta toimenpiteisiin, pyydetään 

terveysvalvonta ottamaan lisänäytteet.  

Syksy  

Pukukopit laitetaan kiinni, käännetään veneet ylösalaisin, otetaan laituritikkaat, airot ja pelastusrenkaat talvisäilöön. Tähän menee aikaa noin 1 viikko neljältä henkilöltä. 
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Tenniskentät 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö km 

kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra Lisätietoja 

Urheilupuiston tenniskentät x 2 Päämajakoulu B koulu       
massakentät, punamurske, vakiovuorot Timmin kautta, 
tuomaritornit, harjat, kentän kasteluvälineet 

Urpolan tenniskenttä  Urpola B koulu       
asfaltti/plexipave, varauslistat kentän laidalla- varaus max 2 
pvää aikaisemmin. Koripallokorit. 

Lähemäen tenniskentät x 2 Lähemäki B koulu       
2 tenniskenttää, hiekkatekonurmi, varaus kentän laidassa 
olevaan listaan max 2 pvää aikaisemmin. 

Tuppuralan tenniskenttä x 2 Tuppurala B         

massakenttä punamurske, varaus max 2 pvää aikaisemmin 
kentän laidalla olevaan varauskalenteriin, kentän 
kasteluvälineet, harjat, tuomaritornit 

Rantakylän tenniskentät x 2 Rantakylä B koulu       

muutetaan hiekkatekonurmi 2019, kolmelle kentälle rajat 
(mahdollisuus isompiin kilpailuihin), normaalisti käytössä 
kaksi kenttää. 

Ristiinan tenniskentät x 2 Ristiina B koulu       massakentät,  

Suomenniemen tenniskenttä x 2 Suomenniemi B koulu       asfalttipinta 

Haukivuoren tenniskentät x 2 Haukivuori B koulu       asfaltti/novotan 

Hiirolan tenniskentät Hiirola D     50    poistetaan, tiemaksu poistuu  

Otavan tenniskenttä Otava D         poistetaan, ei kustannusvaikutusta (kivituhkakaukalo jää)  

 

Kevät 

Keväällä massakentillä lisätään massaa, lanataan kenttä, kunnostetaan rajat, harjataan ja kastellaan. Neljä massakenttää keskusta-alueella (Urheilupuisto ja Tuppurala) vie 

aikaa noin viikon työmäärän kahdelta henkilöltä. Massakenttien hoito on pitkälti käsityötä.  

Hiekkatekonurmikentillä (Haukivuori, Lähemäki, Ristiina) tehdään keväällä tarvittaessa hiekan lisäys, puhdistetaan kenttä koneella ja lehtien puhallus. Ristiinan 

liikuntapaikkojen hoitaja on keväällä apuna Suomenniemellä kentän pystyttämisessä. 

Asfalttikentät pestään puhtaaksi ja tarvittaessa korjataan roudan aiheuttamia halkeamia. 

Kaikilla kentillä tarkistetaan aitaverkot ym. rakenteet että ne ovat turvallisia ja ehjiä.  Verkot asennetaan paikalleen ja viedään harjat ym. kenttien hoitovälineet kentille. 

Niillä kentillä missä talvella on kaukalo, se puretaan. Tenniskenttien kasaaminen vie 2-3 henkilöltä noin 1,5 päivää/yhden kaukalon alueen kentät.   

Kesä 

Massakentät harjataan ja kastellaan ja kenttien kunto tarkistetaan viikolla päivittäin, ei viikonloppuisin.  Tarvittaessa lisätään massaa ja korjataan rajanauhoja. Rikkaruohot 
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ja heinät poistetaan, tässä kesätyöntekijät myös apuna. Hiekkatekonurmikenttien kunto tarkistetaan kerran viikossa. Kaikilla kentillä tarkistetaan kentän ympärillä olevat 

aitaverkot, pelaajien penkit, ym. rakenteet ja välineet että ne ovat kunnossa. Varaustaulujen kunnostus, ne ovat usein ilkivallan kohteena. Seuraavan viikon varauslistat 

viedään kenttien ilmoitustauluille torstaisin tai viimeistään perjantaisin. Kesällä kesätyöntekijät tekevät harjauksen ja kenttien tarkistuksen ja jos korjattavaa niin ilmoittavat 

liikuntapaikkahoitajalle.  

Syksy 

Verkot, harjat ja kasteluletkut siirretään talvisäilöön. Ristiinan liikuntapaikkojen hoitaja on syksyllä apuna Suomenniemellä kentän purkamisessa. 

Ulkosalibandykentät 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Rantakylän ulkosalibandykenttä Rantakylä B koulu       Ainoa Mikkelissä, 24 x 11 m 

 

Rantakylässä talvella oleva jääkiekkokaukalo puretaan keväällä ja tilalle rakennetaan salibandykenttä (ja kaksi tenniskenttää). Kentän kasaaminen vie aikaa kahdelta 

henkilöltä 2 päivää.  

Koripallokentät 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Pitkäjärven koripallokenttä Urpola B/C         sirotepinta, päädyissä korit 

Urpolan koripallokenttä Urpola B koulu       koripallokorit aidatun tenniskentän päädyissä, asfalttikenttä 

 

Urpolan koripallokenttä on Urpolan asfaltti/plexipave –tenniskentällä eli hoidetaan samalla kun tenniskenttä. Kentällä on aina tennisverkko eli kokonainen koripallokenttä 

ei ole käytössä, vain kentän päädyssä oleva koripallokori.  Asfalttikenttä pestään puhtaaksi ja tarvittaessa korjataan roudan aiheuttamia halkeamia. Keväällä tarkistetaan 

aitaverkot ym. rakenteet että ne ovat turvallisia ja ehjiä.   

Pitkäjärven koripallokenttä on Pitkäjärven EU-uimarannan yhteydessä eli kentän kunnon tarkistus samalla kun ranta tarkistetaan päivittäin. Kerran kuukaudessa puhalletaan 

pölyt, hiekat ym. roskat pois. Keväällä verkot laitetaan paikoilleen. 
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Frisbeegolfradat 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Frisbeegolfkenttä /Siekkilä 2 kenttää Kalevankangas B         
Heittopaikka tekonurmi, metsärata, puistorata, 32 väylää, 
Mikkelin Frisbeegolf ry hoitaa 

Kaihun Frisbeegolfpuisto Pursiala B         
Heittopaikka tekonurmi, metsärata, 18 väylää, Mikkelin 
Frisbeegolf ry hoitaa 

 

Roskakorien tyhjennys kahdelta radalta vie aikaa yhdeltä henkilöltä noin tunnin.  Mikkelin Frisbeegolf ry tekee muun rata-alueiden hoidon ja puhdistuksen. 

 

Golfkenttä 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Lentokentänpuiston golfkenttä,  9- reikäinen Tusku A/C         2 kesänuorta, työllistämistukihenkilö (ei liikp panosta) 

 

Golfkentän hoidon tekee kokonaisuudessaan Mikkelin Golf ry., ei liikuntapalvelujen rahallista panostusta. 

 

Skeittiparkki 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Skeittiparkki Urpola Urpola B           

Skeittihalli 
Rouhiala, Emola, 

Rokkala B nuorisop.    56 500  53 500 
Nuorisopalvelujen budjetissa. Toiminnan järjestää Mikkelin 
Rullalautailijat ry. 

 

Kerran viikossa puhalletaan pölyt, hiekat ym. roskat pois sekä tyhjennetään roskakori. Keväällä ja syksyllä pinta käsitellään pinnoiteaineella.  
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BMX 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Bmx-rata  Rantakylä B           

 

Noin 150 m pitkä rata ajetaan talvella moottorikelkalla noin 2 kertaa kuukaudessa. Kesällä ei hoitoa/talkootyönä. Radalla on lähtöaidat sekä kontti, jossa kompressori 

lähtöaitojen käyttöä varten.  

Rata kaipaisi siistimistä, kasvaa pikkuhiljaa umpeen jos ei jotain tehdä. Kunnostusta on tehty mm. talkootyönä käyttäjien toimesta. 

 

Lähiliikuntapaikat 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Kalevankankaan koulun lähiliikuntapaikka Kalevankangas B         

multiareena x 2, ulkokuntoiluvälineet x 5, panna areena x 2, 
betoninen pingispöytä, kiipeilyteline, keinut. Kokonaan 
koulun hoidossa ja rahoituksessa. 

Urheilupuiston lähiliikuntapaikka Päämajakoulu A         Kts. Urheilupuisto 

Ristiinan yhtenäiskoulun lähiliikuntapaikka Moke Ristiina B koulu         

Suojakallionpuiston monitoimikenttä Tupala B         

jalkapallo- ja jääkiekkomaalit, valaistus, hiekkatekonurmi 
ulkokuntoiluvälineet tulossa, jäädytys talvella, leikkikenttä 
tulossa 

Kuntoilulaitteet ulkoilureittien lähtöpaikkojen 
läheisyydessä 0 C           

 

Suojakallionpuiston monitoimikenttä: Harjataan tekonurmiharjalla kesällä noin 4 kertaa kesässä. Keväällä ja syksyllä puhalletaan kenttä lehdistä ym. Talvella kenttä 

jäädytetään, kts. hoitotiedot: jääkentät. Kentällä valaistus, kuntoilulaitteet, kesällä jalkapallomaalit 2 kpl, talvella jääkiekkomaaleja 4 kpl. Ei pukukoppia vaan penkit (Hänskin 

yksi parakki pukukopiksi?).  

Kuntoilulaitteet kuntoreittien varrella tarkistetaan noin kerran viikossa, samalla roskakorien tyhjennys. Kierros vie aikaa 2 tuntia yhdeltä henkilöltä. Ulkokuntoilulaitteet 

seuraavien reittien yhteydessä: Rantakylä, Urpola, Tuppurala, Peitsari, Kalevankangas ja Urheilupuisto. 



11 
 
 

Urheilupuiston lähiliikuntapaikka   

Tarkistetaan noin kerran viikossa, liikuntapaikkojen hoitajat päivittäin liikkuvat Urheilupuistossa eli tarkistuksia tehdään aina myös ohi kulkiessa. Korjaukset tarvittaessa.   

 kaukalo hiekkatekonurmella, kesällä puhdistusta, tarvittaessa hiekan lisäys, ei talvijäädytystä 

 kiipeilykuutiot 

 tasapainorata 

 ulkokuntoilulaitteet 

Ristiinan yhtenäiskoulun lähiliikuntapaikka 

Alue tarkistetaan säännöllisesti. 

 

Yleisurheilukentät 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö km 

kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra Lisätietoja 

Urheilupuiston yleisurheilukenttä  Päämajakoulu A koulu    118 400    78159 Kts. Urheilupuisto 

Rantakylän yleisurheilukenttä Rantakylä A/B koulu     8238 

luonnonnurmi, kivituhkapintainen juoksurata, pituus, 
kuulantyöntö, kunnostusvaraus kuntasuunnitelmassa 2021 – 
22, pukuhuoneet, suihku wc, valot vain luisteluradan kohdalla 
+ kaukalolla 

Suomenniemen yleisurheilukenttä Suomenniemi B koulu     9840 
pituushyppy, savipintainen juoksurata, pukukoppi, 
beachvolleykenttä kentän toisessa päässä, nurmikenttä 

Anttolan yleisurheilukenttä Anttola B koulu       

400m juoksurata (kivituhka), kuulan, kiekon, keihään-, pituus- 
ja korkeushypyn suorituspaikat. Ei valoja, pukuhuone, wc, EI 
suihkuja, nurmikenttä 

Haukivuoren yleisurheilukenttä Haukivuori B koulu       

yleisurheilun suorituspaikat, juoksuradat punamurske, 
keinonurmikenttä, korkeus, pituus, heittolajit, pukuhuoneet, 
suihku, wc. ei valoja 

Ristiinan yleisurheilukenttä Ristiina B koulu     28828 

Yleisurheilun suorituspaikat ja välineet.  Pinnoitetut 
juoksuradat ja suorituspaikat, Huoltorakennus, jossa 
pukuhuoneet, suihku, wc ja sauna, nurmikenttä 
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NURMIKENTTÄALUE 

Yleisurheilukentillä olevien nurmikenttien hoito eroaa hieman toisistaan käyttömäärien mukaan. Urheilupuiston ja Rantakylän kentillä on kovin käyttöaste, jolloin myös 

hoitotoimenpiteitä tehdään siellä useammin. Keskusta- alueen liikuntapaikkojen hoitajat vastaavat keskustan lisäksi Anttolan yleisurheilukentästä, silloin kun siellä ei ole 

väliaikaista apua työllistämistukitoimin palkatuista. Haukivuoren yleisurheilukentän hoito tehdään isolta osin työllistämistukitoimin palkattujen voimin.  He eivät ole 

liikunta- ja nuorisopalveluilla kirjoilla vaan työt on jaettu useamman hallintokunnan kesken. Ristiinassa ja Suomenniemellä kentät hoidetaan näiden alueiden 

liikuntapaikkojen hoitajien toimesta. Kesäloman aikaan Ristiinan liikuntapaikkojen hoitaja hoitaa Suomenniemen nurmikentän nurmen. Nurmikentät ovat kentistä hoidon 

kannalta kaikkein työläimpiä, lisäksi turnaukset ja kilpailut vaativat ison työpanoksen.  Nurmikentät kastellaan tarvittaessa traktoreilla ja säiliöillä. Kuivana kesänä kastelu 

tehdään viikolla jopa päivittäin, pääsääntöisesti vain Raviradalla. Anttolassa ja Rantakylässä on oma kastelujärjestelmä. Ristiinassa kastellaan sadetuskelkoilla. 

Suomenniemen kenttää ei kastella juurikaan. Haukivuorella ja Anttolassa työllistämistukitoimin palkatuista henkilöistä on iso apu.  

Kevät 

Hoito ajoittuu huhtikuu - toukokuun vaihteeseen, yleisesti huhtikuun viimeinen viikko. Kevään hoitotoimiin menee keskimäärin noin 1,5 päivää/kenttä. Lumien sulamisen 

jälkeen kentät harjataan (ei Suomenniemi, Anttola tarvittaessa) ja poistetaan heinäjäte. Kahdelta henkilöltä (nopeampi tapa kun työ tehdään kahdella koneella) kestää 

kentän keväthoidossa noin 2,5 h - 3,5 h/kenttä riippuen mm. heinäjätteen määrästä. Urheilupuiston ja Rantakylän kentille tehdään siemennys, muille kentille tarvittaessa. 

Katehiekka levitetään tarvittaessa. Kenttien rajojen teko keväällä ensimmäisen kerran vaatii 3 henkilön yhtäaikaisen työpanoksen. 

Kesä 

Lannoitus tehdään useamman kerran vuodessa, osa työstä tehdään käsin. Syväilmastointia, viiltoilmastointia ja pystyleikkausta kentille tehdään 3-5 kertaa kesässä, 

sateisena kesänä enemmän. Urheilupuiston nurmen leikkaus tehdään kovan kasvun aikaan kun olosuhteet hyvät niin parhaimmillaan päivittäin mutta keskimäärin noin 2-3 

kertaa viikossa. Leikkauksen yhteydessä heinäjäte poistetaan tarvittaessa. Nurmikonleikkauksen tekee 1 henkilö/kenttä. Nurmileikkureita keskusta-alueella 4 kpl eli samaan 

aikaan pystytään leikkaamaan useamman kentän nurmi. Kesän aikana rajoja vahvistetaan ja tehdään kenttämerkinnät kilpailuihin (ei harjoituksiin, miehitys ei riitä). 

Urheilupuiston, Rantakylän, Raviradan ja Ristiinan nurmikenttien rajat vahvistetaan jo ennen kuin kuluvat pois kokonaan, tähän tarvitaan vain yksi henkilö. Muista kentistä 

poiketen Urheilupuistossa kastellaan nurmen reunat, sillä kastelujärjestelmä ei riitä reunoille saakka. Tämän työn tekevät pääsääntöisesti kesätyöntekijät. 

Syksy 

Syksyllä tehdään syväilmastointi ja myrkytykset sekä puhdistetaan nurmialue lehdistä ym. roskasta.  

 

MUUT YLEISURHEILUKENTTIEN SUORITUSPAIKAT JA ALUEET 

Juoksuradat 

Juoksuradat puhdistetaan kesällä roskista ja syksyllä tehdään lehtipuhallus. Urheilupuistossa juoksurata pestään vesiletkun avulla keväällä ja reunalistat laitetaan keväällä ja 
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otetaan syksyllä pois. Aitajuoksuaidat tuodaan keväällä talvisäilöstä ja kunnostetaan aina tarvittaessa (jouset ja rimat). Urheilupuistossa asennetaan paikoilleen 

maalikamera, joka kesän ajan pysyvästi katossa. Haukivuorella ja Rantakylässä juoksurata on punamursketta, joka lanataan tarvittaessa, kuitenkin vuosittain.   

Ristiinassa juoksuratojen imurointi koneellisesti 2-3 kertaa viikossa noin 1-2 tuntia kerrallaan.  Urheilukisoja 1-2 kertaa kuukaudessa toukokuusta syyskuuhun.  

Urheilukentän alueen siivous joka päivä. 

Pituushyppypaikat 

Urheilupuistossa pituushyppypaikan hiekka pehmennetään vähintään kerran viikossa. Rantakylässä, Anttolassa, Launialassa ja Haukivuorella (tukityöllistetyt) pituuspaikka 

pehmennetään 1-2 kertaa kesässä. Lähemäen kentän, Tuppuralan kaukalon viereisen ja Urpolan hiekkakentän vieressä sijaitsevan pituushyppypaikan hiekka pehmennetään 

kouluja varten kerran vuodessa. 

Korkeus- ja seiväshyppypaikat 

Urheilupuistossa korkeus- ja seiväshyppypaikkojen alastulopatjat ja niiden vaneriset suojalaatikot tuodaan keväällä varastosta ja viedään syksyllä takaisin. 

Sadesuojalaatikoita kunnostetaan aina tarpeen mukaan. Suojien päällä hypitään, jolloin menevät helposti rikki. 

Kuulantyöntö ja kiekon-/moukarinheitto 

Kuulapaikan hiekka-alueet tasataan tarvittaessa. Kiekko-/moukarikehä ja verkko tarkistetaan säännöllisesti. Kiekko-/moukariverkot laitetaan keväällä paikalleen ja puretaan 

syksyllä varastoon. 

Muut rakenteet ja viheralueet 

Urheilupuistossa koko alueen siivous tehdään päivittäin. Katsomot pestään kerran vuodessa keväällä ja kunnostetaan tarvittaessa. Rakennuksia ja muita rakenteita kuten 

kioskikoppeja maalataan ja kunnostetaan tarvittaessa (mm. graffiteja piiloon). Kunnostustöitä tehdään joka vuosi. Sisätilojen siivouksen tekee siivouspalvelu.  

Urheilupuistossa ylätasanteen rata (lämmittelyrata) lanataan noin kerran kesässä. Kenttiä ympäröivät puistoalueita ja pensaita leikataan ja kunnostetaan vuosittain. 

Urheilupuistossa kesätyöntekijät tekevät pääsääntöisesti tämän työn. 

Kilpailut 

Kilpailut työllistävät normaaleja hoitotoimia enemmän, erityisesti Urheilupuistossa. Kilpailut vaativat kilpailusta riippuen 1 -2 henkilön työpanoksen ja aikaa noin 4 tuntia. 

SM-kisojen valmistelu vie kuitenkin aikaa jo viikon verran kun lasketaan mukaan myös lisäkatsomoiden rakentaminen.  Kilpailuja Urheilupuistossa noin 2-3 kertaa 

kuukaudessa. Muiden kenttien osalta kilpailuja on lähinnä kouluilla sekä Anttolassa ja Rantakylässä noin kerran vuodessa. 
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Nurmikentät 

Liikuntapaikka  Alue Luokitus 
Opetus-
käyttö 

Km 
kokonais-
kustannus 

Sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Raviradan nurmikentät x 3 Kalevankangas B     Nurmikenttien 
toimintatuotot 

16 800 e/v  
  

toimintakulut 
16 100 e / 

vuosi 
  
  

  3 pelikenttää ja harjoittelualue 

Lähemäen nurmikenttä  Lähemäki B koulu     
luonnonnurmikenttä, ei valoja, jalkapallomaalit 3 paria, 60 x 
100 m 

Sokkalan nurmikenttä Rantakyl B pk     40 x 60 m 

Tuukkalan nurmikenttä 

Silvasti, 
Tuukkala, 
Kyyhkylä B/C       Ei valoja, pukukoppi mutta ei suihkua eikä wc, 65 x 100 m 

 

Mikkelin kaupungin liikuntapalveluilla on hoidettavana kuuden yleisurheilukentillä sijaitsevan nurmikentän lisäksi neljä yksittäistä nurmikenttää, joiden hoito eroaa hieman 

toisistaan käyttömäärän mukaan. Raviradan nurmikentillä on kovin käyttöaste, jolloin myös hoitotoimenpiteitä tehdään siellä useammin. Nurmikentät ovat kentistä hoidon 

kannalta kaikkein työläimpiä, lisäksi turnaukset ja kilpailut vaativat ison työpanoksen.   

Kevät 

Hoito ajoittuu huhtikuu - toukokuun vaihteeseen, yleisesti huhtikuun viimeinen viikko. Kevään hoitotoimiin menee keskimäärin noin 1,5 päivää/kenttä. Lumien sulamisen 

jälkeen kentät harjataan ja poistetaan heinäjäte. Kahdelta henkilöltä (nopeampi tapa kun työ tehdään kahdella koneella) kestää kentän keväthoidossa noin 2,5 h - 3,5 

h/kenttä riippuen mm. heinäjätteen määrästä. Siemennys ja katehiekan levitys tehdään tarvittaessa. Kenttien rajojen teko keväällä ensimmäisen kerran vaatii 3 henkilön 

yhtäaikaisen työpanoksen. 

Kesä 

Lannoitus tehdään useamman kerran vuodessa, osa työstä tehdään käsin. Lisäksi kentille tehdään syväilmastointia, viiltoilmastointia ja pystyleikkausta.  Nurmen leikkaus 

tehdään keskimäärin noin 2-3 kertaa viikossa. Leikkauksen yhteydessä heinäjäte poistetaan ja tehdään pystyleikkaus. Nurmikonleikkauksen tekee 1 henkilö/kenttä. 

Nurmileikkureita keskusta-alueella 4 kpl eli samaan aikaan pystytään leikkaamaan useamman kentän nurmi. Kesän aikana rajoja vahvistetaan ja tehdään kenttämerkinnät 

kilpailuihin (ei harjoituksiin, miehitys ei riitä). Raviradan nurmikenttien rajat vahvistetaan jo ennen kuin kuluvat pois kokonaan, tähän tarvitaan vain yksi henkilö.  

Syksy 

Syksyllä tehdään syväilmastointi ja myrkytykset sekä puhdistetaan nurmialue lehdistä ym. roskasta.  
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Keinonurmikentät 

 

 

Keinonurmikenttien harjaus/kuohkeutus tehdään vähintään kerran viikossa, ihanne olisi 2-3 kertaa viikossa etenkin Hänninkentällä ja Urpolassa, mutta aika ei aina tähän 

riitä. Lisäksi kenttien reuna-alueet hoidetaan ja siistitään liikuntapaikkojen hoitajien toimesta. Kentillä on kiinteät rajat, jotka eivät vaadi toimenpiteitä kuten nurmikentillä. 

Kumirouhetta lisätään noin kerran vuodessa (0-2 kertaa tarpeen/käytön mukaan). Kentät puhdistetaan koneellisesti noin kerran vuodessa, tähän Mikkelissä käytössä yksi 

kone. Syksyllä kentät puhdistetaan lehdistä. Kenttien kuluessa liikuntapaikkojen hoitajat tekevät paikkaukset itse. Ympärysaitojen, pukukoppien ym. paikkojen korjausta 

tehdään tarvittaessa. 

 

 

 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö km 

kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra Lisätietoja 

Hänninkenttä keinonurmikenttä Päämajakoulu A koulu   
Keinonurmien 
tuotto 13 000 

e /vuosi, 
  

toimintakulut 
44 300 e / 

vuosi  
  
  
  

  

103 m x 60 m,kumirouhe + lisäalue kentän päädyssä.  Aikuisten 
jalkapallokentän rajat, maalit  4 kpl 5 x 2 m maaleja 
(nappulamaalit), isot jalkapallomaalit 2 kpl, nuorten 
pesäpallokentän rajat, valot. Talvella maalit jääpallomaalit 
pieniä x 6 + normaaleja x 4 kpl. Retkiluistelurata ajetaan juuri 
ennen harjoitusta 2-3 x vkossa. 
kolme pukuhuonetta suihkuineen + wc, erillinen wc, kioski, 
tuomaritila, kuuluttamo, äänentoistolaitteet, katsomorakenteet 
x 2, kaksi pukukoppia parakeissa lämpöpatterit, penkit 

Urpolan lämmitettävä keinonurmikenttä Urpola A koulu   10671 

Lämmitettävä. Kumirouhe. Aikuisten jalkapallokentän, kahden 
puolikkaan jalkapallokentän sekä amerikkalaisen jalkapallon 
rajat. Valot. Tulostaulu digitaalinen asennettu 2019. 
Kuuluttamo. Tilauksesta auki olevat pukukopit joissa 
pukuhuone x 3, suihkut, wc:t. sosiaalitila, 65 x 100 m, 4 kpl 5 x 2 
m maaleja (nappulamaalit), isot maalit 2 kpl, 

Kalevankankaan keinonurmikenttä Kalevankangas B koulu     
Jalkapallomaalit x 3 paria, (2 junnukenttää tai 1 iso kenttä) 4 kpl 
5 x 2 m maaleja (nappulamaalit), isot maalit 2 kpl, 

Urpolan kaukalon tekonurmikenttä Urpola B koulu     tekonurmipohja (SIIRRETTY VANHA MATTO Urpolan kentältä) 

Launialan tekonurmikenttä/kaukalo Launiala B pk     3 x 1,5m maalit 2 kpl  
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Hiekkakentät / jääkentät 
(Vähäisemmän käyttöasteen takia hoidetaan harvemmin = Talvella aurataan vähintään kerran päivässä ja mahdollisesti jäädytetään, kesän aikana kenttää hoidetaan noin 2 

kertaa.) 

Liikuntapaikka  Alue Luokitus 
Opetus-
käyttö 

Km 
kokonais-
kustannus 

Sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja/kenttien hoito 

Anttolan hiekkakenttä/jääkenttä Anttola      

valot ja pukukoppi, jääkiekkokenttä kentän keskellä, talvella 

kaukalo ja ympärillä jäädytetään jäärata. talvella 

jäkiekkomaalit, kesällä  lanataan, ympäristö 

siistitään/leikataan 

Otavan hiekkakenttä Otava  päiväkoti    
Otavan päiväkodin vieressä. jäädytys talvisin 

Urpolan hiekkakenttä Urpola  koulu    

beachvolleykentän vieressä, jäädytetään ja lanataan, 

ympäristö siistitään/leikataan 

Rantakylän hiekkakenttä Rantakylä B koulu 
   

 2kpl 5 x 2m maaleja. kesällä lanaus, koulujen aikaan 

useammin eli noin 3 kertaa kuukaudessa, keskikesällä 

harvemmin. Talvella kentällä sijaitsee ensilumenlatu. 

Ent. Kalevankankaan koulun hiekkakenttä Kalevankangas C/D     
Lanataan 2-3 kertaa kesässä, moukarihäkki, ei muuta hoitoa 

Emolan hiekkakenttä/jääkenttä 
Rouhiala, Emola, 

Rokkala B koulu       
pukukoppi, valot, kesällä 2 kpl 5x2m maaleja, talvella  
jäädytetään, kesällä lanataan, ympäristö siistitään/leikataan 

Lähemäen hiekkakenttä/jääkenttä Lähemäki B koulu       

65 x 100 m, rakennus jossa 2 x pukukoppi, suihku ja wc. 

Valot, jääkiekko- ja jalkapallomaalit. Pesäpallon kotipesä, 

päällystetty keinonurmella, , jäädytys talvella, kesällä lanaus 

tarvittaessa useamman kerran kesässä, kentän ympäristön 

siistiminen/leikkaus kaksi kertaa kesässä. Kentälle ajetaan 

pölyn sitomiseksi suolavettä noin kerran kesässä; joskus 

liikuntapaikkojen hoitajat, joskus YIT. Pesäpalloa varten 

tehdään kenttämerkinnät noin 5-7 kertaa kesässä, 

varausten mukaan.  

Ristiinan hiekkakenttä Ristiina B koulu       
pesäpallorajat (onko vaihtoehto kuplan jalkapallonurmen 
sijoittamiselle?) kesällä lanaus, siistiminen 

Ristiinan pikkukenttä/jääkenttä Ristiina B koulu       
Huoltorakennus, jossa pukuhuoneet, suihku, wc ja sauna, 
jäädytys talvisin 

Ristiinan päiväkodin jääkenttä Ristiina B päiväkoti    Vain talvihoito 

Sairilan hiekkakenttä Sairila B koulu       
talvella jäädytys, kesällä lanaus ja ympäristön siistiminen, 
jalkapallomaali 2 kpl 5x2m + jääkiekkomaalit,  
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Paukkulan hiekkakenttä/jääkenttä (Peitsarin koulu) Lähemäki B/C koulu       

Loppuu Peitsarin koulun poistuessa. jääkiekkomaalit, 
kesällä 3x1,5 jalkapallomaalit 2 kpl. talvella jäädytys, kerran 
kesässä lanaus. 

Olkkolan hiekkakenttä Olkkola B/C koulu       

talvella jäädytys, kesällä lanaus ja ympäristön siistiminen, 

koulukäyttö päättyy 2021. kesällä ja talvella maalit, 

Vähäisemmän käyttöasteen takia hoidetaan harvemmin. 

Sijaitsee kauempana eli ei ehditä hoitaa niin usein kuin 

muita kenttiä, koulu tekee osan hoidosta itse. Kentän 

pohjana on vanha Urpolan hiekkatekonurmi. 

Savisillan hiekkakenttä/jääkenttä Savisilta C pk       

Talven käyttö selkeästi suurempaa kuin kesän, 2 kpl 3x1,5 + 

talvella jääkiekkomaalit, jäädytetään ja lanataan, ympäristö 

siistitään/leikataan. Vähäisemmän käyttöasteen takia 

hoidetaan harvemmin. 

 

Tuskun hiekkakenttä/jääkenttä Tusku C         

talvella jäädytys, kesällä lanaus ja ympäristön siistiminen. 
jääkiekkomaalit läpi vuoden. Vähäisemmän käyttöasteen 

takia hoidetaan harvemmin. 

Launialan hiekkakenttä/jääkenttä Launiala C/B pk       
3 x 1,5 m 2 kpl tekonurmi, koululla omat maalit vieressä. 

jäädytetään ja lanataan, ympäristö siistitään/leikataan 

Sokkalan hiekkakenttä/jääkenttä Rantakylä C/D pk       

talvella maalit, jäädytetään talvella, kesällä ei juuri lanata, 

ympäristöä siistitään/leikataan. 

Silvastin hiekkakenttä/jääkenttä 

Silvasti, 
Tuukkala, 
Kyyhkylä C/D         

3 x 1,5 m 2 kpl, jääkiekkomaalit, jäädytetään ja lanataan, 

ympäristö siistitään/leikataan. Vähäisemmän käyttöasteen 

takia hoidetaan harvemmin.  

Rahulan koulun kenttä Rahula D     1000   

kylätoimikunnalle 600 e, pohjan jäädytys oma noin 400 e. Ei 

koulun loppumisen jälkeen lanattu eikä ympäristöjä 

leikattu. Pohjajäädytys talvella, viedään vettä kuorma-

autolla jonka jälkeen kylätoimikunta tai vastaava hoitaa 

lopun hoidon. poistetaan 

Rahulan hiekkakenttä  Rahula D         

poistetaan, ei kustannusvaikutusta, ei hoideta 

Harjumaan (koulun?) hiekkakenttä Harjumaa D     1050   
kylätoimikunnalle 450 e, sähkö 300 e, pohjan jäädytys oma 
noin 400 e, poistetaan,  

Raviradan hiekkakenttä Kalevankangas D         

poistetaan, ei kustannusvaikutusta (raviradan käytössä)  
ei hoideta vähäisen käytön vuoksi, kesällä ainoastaan 
trimmerillä siistiminen St Michel –ravien aikaan. Kuuluu 
Raviradan kokonaisuuteen 
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Lyseon koulun hiekka-/jääkenttä EI 

LIIKUNTAPALVELUJEN Lyseo D koulu       
ollut koulun kustannuksissa, ei kustannusvaikutusta (onko 
vaihtoehto kuplan jalkapallonurmen sijoittamiselle?) 

Siekkilän hiekkakenttä  Siekkilä D         

poistetaan, ei kustannusvaikutusta (onko vaihtoehto kuplan 

jalkapallonurmen sijoittamiselle?) ei hoideta, kentällä 

säilytetään huonokuntoisia jalkapallomaaleja, jotka eivät 

vielä ole kaatopaikalle vietäviä vaan ehkä jossain voidaan 

hyödynnettävissä. 

Haukivuori Aseman pallokenttä  Haukivuori D         
pallokenttä poistetaan, ei kustannusvaikutusta. Alueelle 
sijoitettu skeittiparkki, jonka huoltosopimus tekemättä 

 

Hiekka-/jääkenttien toimintakulut yhteensä ovat 54 900 e/vuosi. Tuottoa ei tule, koska hiekka- ja jääkentät ovat pääosin maksuttomia lähiliikuntapaikkoja. 

Hiekkakentät/kesä 

Keväällä noin huhtikuun alusta ja syksyllä jäiden tekoon asti kentät pyritään lanaamaan traktorilla noin 3 x kuukaudessa. Aikaa yhden kentän lanaukseen menee noin 15 - 60 

minuuttia riippuen kentän koosta ja kunnosta. Ison hiekkakentän kuten esim. Lähemäen hiekkakentän ensimmäinen lanaus, joka tehdään tarkemmin, kestää keväällä noin 

tunnin, jos ei mitään isompaa vahinkoa ole tapahtunut. Pienen kentän pelkkä lanaus kestää noin 15 minuuttia. Aikaa menee lisäksi kentältä toiselle siirtymisiin, lanan 

kiinnitykseen traktoriin ym. valmisteluihin. Kerran kesässä, yleensä loppukesästä, jokainen kenttä ajetaan puomileikkurilla/raivaussahalla, osa työstä joudutaan tekemään 

käsin. Koulujen ottelut ja koulujen omat yleisurheilukisat työllistävät jonkin verran koulujen läheisillä hiekkakentillä.  

Jääkentät/talvi 

Talvella kenttien jäädytys aloitetaan yleensä vasta sitten kun on satanut lunta. Pakkasella jyrätään lumi kiinni, jonka jälkeen ajetaan vettä lumen päälle. Tämä säästää 

vesikuluissa ja jään teko nopeutuu. Kun jää on valmis, jääkentille tehdään auraus ja normaali jäädytys. Jäädytys tehdään pääasiassa ensin koulujen lähellä oleville kentille. 

Koulujen kenttiä pyritään jäädyttämään sääolosuhteiden salliessa päivittäin, ei viikonloppuisin (resurssit eivät riitä). Lumet aurataan lumisateen jälkeen. Koneellisesti 

jäädytetään ja aurataan valtaosa kentistä. Yksi liikuntapaikkojen hoitaja tekee yhden kentän aurauksen ja jäädyttämisen. Kenttien auraukseen on käytössä viisi traktoria 

keskusta-alueella, mutta yhden aamun aikana ei ehditä kuitenkaan aurata kaikkia kenttiä. Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä niin, ettei kaikilla kouluilla ole luistelua 

samaan aikaan. Koulut ilmoittavat lukujärjestykset liikuntapaikkojen hoitajalle, jolloin voidaan myös ajoittaa jäädytykset paremmin eikä tehdä turhaa työtä. Syksyllä maalit 

siirretään varastoista kaikille kentille ja keväällä takaisin varastoihin. Talvella työ on suunniteltu ajan säästämiseksi niin, että liikuntapaikkojen hoitajat eivät tule ensin 

toimistolle Urheilupuistoon vaan menevät suoraan työkohteeseen, joka on kullakin mahdollisimman lähellä kotia. 
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Jääkiekkokentät 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö km 

kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra Lisätietoja 

Urheilupuiston monitoimikenttä (pieni)  Päämajakoulu A/D         Kts. Urheilupuisto / ei ole jäädytetty 2 talveen 

Urpolan jääkiekkokenttä/tekonurmikenttä Urpola B koulu       tekonurmipohja 

Lähemäen jääkiekkokenttä Lähemäki B koulu       

Alueella rakennus jossa 2 x pukukoppi, suihku ja wc. Kentällä 
valot, jääkiekko- ja jalkapallomaalit.  
Hiekkatekonurmipintainen, tenniskentät kesällä,  

Tuppuralan jääkiekkokenttä Tuppurala B koulu       valot ja pukukoppi 

Rantakylän jääkiekkokenttä Rantakylä B koulu         

Otavan jääkiekkokenttä Otava B koulu         

Ristiinan jääkiekkokenttä Ristiina B koulu       
Huoltorakennus, jossa pukuhuoneet, suihku, wc ja sauna. 
Kesällä tenniskenttänä. 

Suomenniemen jääkiekkokenttä Suomenniemi B koulu         

Anttolan jääkiekkokenttä Anttola B koulu       Valot ja pukukoppi 

Haukivuoren jääkiekkokenttä Haukivuori B koulu       valot ja pukukoppi 

Tuukkalan jääkiekkokenttä 

Silvasti / 
Tuukkala / 
Kyyhkylä B päiväkoti       valot ja pukukoppi 

Launialan jääkiekkokenttä Launiala C         tekonurmipohjainen kaukalo 

Lehmuskylän jääkiekkokenttä Lehmuskylä C/D         pukukoppi 

Harjumaan jääkiekkokenttä Harjumaa D         hoitosopimus kylätoimikunta, 400 e/vuosi + sähkö 300 

Kalvitsan jääkiekkokenttä Kalvitsa D         hoitosopimus kylätoimikunta, 400 e/vuosi + sähkö 300 

Rämälän jääkiekkokenttä Rämälä C/D koulu       
hoitospimus Rämälän ryhti, 774 / vuosi, sisältää hiihtoladun ja 
kaukalon 

Kattilansillan jääkiekkokenttä 
Kattilansilta 
/Laajalampi D     1000   

poistetaan: ei kesähuoltoa, 2 x vko jäädytys + puhdistus n. 1 
h, n. 1000 e 

 

Syksy 

Syksyllä poistetaan kaikki lehdet, tarkistetaan laidat ja päätyverkot ja kunnostetaan tarvittaessa sekä lanataan hiekkapohjaiset kentät.  

Talvi 

Jääkiekkokentät (”kaukalot”) jäädytetään ja hoidetaan pääosin samoin kuin jääkentät. Urpola, Rantakylä ja Lähemäki jäädytetään useamman kerran päivässä, 
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pääsääntöisesti aamulla ja illalla. Kaukaloiden reunat ajetaan lisäksi reunahöylällä, mikä tehdään käsin. Jääkiekkokenttien jäädytys on jääkenttien jäädytystä hitaampaa. 

Samalla hoidetaan sekä jääkiekkokenttä että vieressä oleva jääkenttä. Syksyllä maalit siirretään varastoista kaikille kentille ja keväällä takaisin varastoihin.  

Kaukaloiden laitalevyjä ja potkulistoja uusitaan vuosittain ja mm. päätyverkkoja korjataan.  

Jääkiekkokentät: 

 Urheilupuiston monitoimikenttä (pieni): ei talvijäädytystä 

 Lähemäen jääkiekkokenttä: pohjana hiekkatekonurmi (tenniskenttä)  

 Urpolan jääkiekkokenttä: pohjana tekonurmi 

 Tuppuralan jääkiekkokenttä 

 Rantakylän jääkiekkokenttä 

 Otavan jääkiekkokenttä 

 Ristiinan jääkiekkokenttä 

 Suomenniemen jääkiekkokenttä (Ristiinan liikuntapaikkojen hoitaja ajaa kesällä kentän ympäristön nurmet ja talvella on apuna kaukalon pystyttämisessä) 

 Anttolan jääkiekkokenttä 

 Haukivuoren jääkiekkokenttä 

 Lehmuskylän jääkiekkokenttä 

 Tuukkalan jääkiekkokenttä 

 Launialan jääkiekkokenttä: pohjana tekonurmi kumirouhe  

 Harjumaan jääkiekkokenttä: pohjajäädytys 

 Kalvitsan jääkiekkokenttä: kylätoimikunta hoitaa? 

 Rämälän jääkiekkokenttä: vain pohjajäädytys 

Poistettu käytöstä:  

 Sairilan jääkiekkokenttä: kaukalo poistettu, enemmän tilaa jääkentälle  

 Kattilansillan jääkiekkokenttä purettu 2019 
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Luistelureitit 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Rantakylän luistelurata Rantakylä B koulu       luistelurata jäädytetään nurmikentän ympäri 

Kaihun jäärata (Kaihu ostopalveluna) Pursiala C     2 700 e    avustus Mikkelin Latu ry:lle, jatkossa ostopalvelusopimus? 

 

Rantakylän luistelurata tehdään nurmikentän ympärille. Talvella jäädytys, kesällä hiekkapohja lanataan. 

Kaihun jääradan tekee Mikkelin Latu ry. Kaihunlahdelle.  

 

Kuntoradat, ladut ja jääladut 

Latutietomerkkien selitykset: 

 ah: automaattinen hoitotieto, joka löytyy Mikkelin kaupungin nettisivuilta (Fluent-ohjelma) 

 valo: latu on valaistu 

 p: perinteinen latu 

 v: vapaa latu 

 h: halsterilla tehty latu (= opetuslatu) 

 1-s: yksisuuntainen latu 

 2-2: kaksisuuntainen latu 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

Latutiedot Lisätietoja 

Kalevankangas, Sirkkapuron latu Kalevankangas  B koulu 3   ah, valo, p/v, 1-s   

Kalevankangas, Laavunlatu Kalevankangas B koulu 2,6   ah, valo, p/v, 2-s 
Infolta/lähtöpaikalta Kalevankankaan 
laavulle 

Kalevankangas, Hanhijoenkujan lähtöpaikan latu Kalevankangas B koulu 0,8   ah, valo, p/v, 2-s   

Kalevankangas, Hiittisuoran latu Kalevankangas B koulu 2,4   ah, valo, p/v, 2-s   

Kalevankangas, Arkiston latu Kalevankangas B koulu 1,3   ah, valo, p/v, 2-s Infolta/lähtöpaikalta pumppukopille 

Kalevankangas, Siekkilän yhdyslatu Kalevankangas B   0,7   ah, p/v, 2-s 
Arkistonlatu - Siekkilän hiekkakenttä 
sekä Pohjolankatu 
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Kalevankangas, Latupirtin latu Kalevankangas B   8,9   ah, p/v, 2-s 
Yhdyslatu latupirtille, Pumppukoppi - 
Latupirtti 

Kalevankangas, Pumppukopin suora/latu Kalevankangas B koulu 0,5   ah, valo, p/v, 2-s Pumppukopilta vesitorninlenkille 

Kalevankangas,Vesitorninlenkki/Karkialampi/latu Kalevankangas B koulu 1,5   ah, valo, p/v, 2-s   

Kalevankangas, Saaravuoren latu/Karkialampi  Kalevankangas B koulu 0,8   ah, p/v, 1-s 
välillä Vesitorninlenkki ja Karkialampi - 
Kyrönpelto yhdyslatu 

Kalevankangas, Karkialammen kuntotalon yhdyslatu Kalevankangas B   0,8   ah, p/v, 1-s 
välillä Vesitorninlenkki ja 
Karkialammen kuntotalo 

Kalevankangas - Karkialampi yhdyslatu Kalevankangas B koulu 1,3   ah, valo, p/v, 2-s 
välillä Hiittisuora ja Karkialampi-
Kyrönpelto -yhdyslatu 

Kalevankangas, Karkialampi - Kyrönpelto yhdyslatu Kalevankangas B koulu 1,2   ah, valo, p/v, 2-s 
välillä Kalevankangas -Karkialampi 
yhdyslatu ja Kyrönpellon valaistu latu 

Kalevankangas, Karkialammen lisälenkki = Savinousun latu Kalevankangas B koulu 1,9   ah, valo, p/v, 2-s Vaativa latu 

Kalevankangas, Savonian lisälenkki/latu Kalevankangas B koulu 0,7   ah, valo, p/v, 2-s 

Kyrönpellon valaistulta ladulta 
Karkialampi - Kyrönpelto yhdysladulle, 
keskivaativa latu 

Kalevankangas, Kyrönpelon valaistu latu Kalevankangas B koulu 2,3   ah, valo, p/v, 2-s 

Käytetään ampumahiihdossa, 
Kyrönpellon alue Puolustusvoimien 
omistuksessa, käyttösopimus Mikkelin 
Hiihtäjät 

Kalevankangas, Kyrönpellon ampumahiihtoalueen ladut Kalevankangas B   1,3   ah, valo, p/v, 2-s 

Kyrönpellon alue puolustusvoimien 
omistuksessa ja Mikkelin Hiihtäjien 
käyttösopimus 

Kalevankangas - Savisilta - Riutta- Rokkala yhdyslatu Savisilta B   4,1   ah, p/v, 2-s   

Kalevankankaan talvikävely -ja -pyöräilyreitti Kalevankangas B   2,8   valo pohjan ajo kelkalla 

Kalevankankaan talvikävely -ja -pyöräilyreitti Kalevankangas B   6     valmistuu vuonna 2019 

Rantakylän kuntopolku/latu Rantakylä B koulu 4,9   ah, valo, p/v, 2-s 

Reittiin sisältyy sekä ensilumenlatu 2,1 
km että 3 km ja 5 km ladut, Hoidettuja 
latukilometrejä 4,9 km + 
välipätkät/oikaisut 0,3 km 

Rantakylä - Latupirtti yhdyslatu Rantakylä B   10,6 700 ah, p/v, 2-s Osittain jäälatu 

Rantakylä, Liukkola - Tattalanlampi yhdyslatu Otava B   0,6   ah, p/v, 2-s   

Rantakylä, Liukkolan latu Otava B   4,2   ah, p/v, 1-s 

1,6 km ja 3 km vaihtoehdot, latuja 
yhteensä 4,2 km. Liukkolan latu on 
jatketta Akkalan ladulle, jolloin 
yhdistettynä kokonainen lenkki 

Rantakylä, Akkalanlatu Otava B   8   ah, p/v, 2-s Latupirtti - Liukkola 

Rantakylä, Otavan Opiston latu Otava B   1,2   valo, p/v kuntolaitteet  

Rantakylä, Otavan Opiston latu - Liukkola yhdyslatu Otava B   1,2   ah, p/v, 2-s   

Rantakylä, Karilan lenkki/latu Otava D?   4,3   ah, p/v, 1-s   

Rantakylä, Karila - Orijärvi yhdyslatu Otava B   0,4   ah, p/v, 2-s   
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Rantakylä - Orijärvi yhdyslatu = Orijärven pisto Rantakylä B päiväkoti 2,3   ah, p/v, 2-s Rantakylän kuntolatu - Orijärven ranta 

Rantakylä, Orijärvi - Pitkäjärvi yhdyslatu Rantakylä B   2   ah, p/v, 2-s kelkalla 

Tusku, Golfkentän latu Tusku B   2,6   ah, p/v, 1-s 
vapaa ja perinteinen latu, 
kaksisuuntainen 

Urpola kuntolatu -Pitkäjärven jäälatu yhdyslatu Urpola B   0,4   ah, p/v, 2-s 
Urpolan kuntopolku - Pitkäjärven 
jäälatu, kelkalla 

Urpolan kuntopolku/latu Urpola B koulu 11,4   ah, valo,p/v 

Kuntopolku sisältää sekä 2,5 km, 5,2 
km että 10,2 km reitit. 5,2 km 
välipätkä 0,9 km ja 2,5 km välipätkä 
0,3 km 

Urpola, Pitkäjärven sivupisto Kuumavuorenkadulle/latu Urpola B   0,3   ah, p/v, 1-s   

Urpola, Pitkäjärvi-Syysjärvi-Nielunen-Kaituenlampi-Laajalampi 
jäälatu Urpola B   10,6   ah, p/v, 2-s 

Lopusta sopimus Vuolinko-Latupirtti 
Mikkelin Latu, n. 700 e) 

Urpola, sivupisto Kaituentien kerrostaloille  
Kattilansilta, 

Lajalampi B   0,2   ah, p/v, 2-s   

Urpola - Kaituenmäen pisto/latu 
Kattilansilta, 

Lajalampi B   1,3   ah, p/v, 2-s   

Urpola - Silvastin pisto Vehnäkujalle/latu 

Silvasti, 
Tuukkala, 
Kyyhkylä B   0,5   ah, p/v, 2-s   

Urpola, Koiravaljakkolatu 
Kattilansilta, 

Lajalampi B   2   ah, p/v, 2-s 
Kaituentien päästä lähtevä latu jonka 
edestakainen matka 2 km 

Tuukkalan hiihtolatu 

Silvasti, 
Tuukkala, 
Kyyhkylä D? koulu 1,5   ah, p/v, 1-s Moision koulun käytössä 

Tuppuralan kuntopolku/latu Tuppurala B koulu 2,4   ah, p/v, 1-s ulkokuntoiluvälineet 

Tuppurala - Sivupisto Launialan koululle Launiala B koulu 1   ah, p/v, 2-s   

Tuppurala -Sivupisto Kyyhkysenkadun kevyenliikenteen väylälle Tuppurala B   0,2   ah, p/v, 2-s   

Tuppurala, Salosaaren jäälatu Tuppurala B/D   13   ah, p/v, 2-s 
Jäälatu Salosaaren ympäri, 
jäätilanteen 

Tuppurala, Salosaaren jääladulta Visulahden pisto/jäälatu Visulahti B/D   1,1   ah, p/v, 2-s   

Tuppurala, Salosaaren jääladulta Launialan pisto/jäälatu Launiala B/D   0,6   ah, p/v, 2-s   

Tuppurala, Salosaaren jääladulta Ritvalan pisto/jäälatu Tuppurala B/D   0,1   ah, p/v, 2-s   

Tuppurala, Salosaaren jäädulta Rauhaniemen pisto/jäälatu Tuppurala B/D   0,3   ah, p/v, 2-s   

Tuppurala, Salosaaren jääladulta Kenkäveron pisto/jäälatu Tuppurala B/D   0,3   ah, p/v, 2-s   

Tuppurala, Salosaaren jääladulta Lamposaaren pisto/jäälatu Tuppurala B/D   0,1   ah, p/v, 2-s   

Tuppurala, Salosaaren jääladulta Tornimäen pisto/jäälatu Tuppurala B/D   0,1   ah, p/v, 2-s   
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Peitsarin kuntopolku/latu Peitsari B   2,1   ah, p/v, 1-s 

Reitin varrella Suojalammen 
uimaranta, Länsi-Tupalan 
korttelileikkipaikka, hiihtoladut, 
ulkokuntoiluvälineet 

Peitsarin kuntopolku/latu - Arinakadun pisto Peitsari B       ah, p/v, 1-s   

Peitsarin kuntopolku/latu - Papinpolun pisto Peitsari B       ah, valo, p/v, 2-s   

Sairilan latu Sairila B koulu 1,8   ah, valo, p/v, 1-s   

Sairilan ladun sivupisto Sairilan koululle Sairila B koulu 0,4   ah, p/v, 2-s   

Urheilupuiston lenkki  Päämaja B koulu 1,2   ah, p/v, 1-s   

Olkkolan latu Olkkola D   3,5 750 
 

ei nyt ulkopuolista hoitajaa, ollut 750 
€/kausi, liikuntapalvelut hoitanut 
resurssien mukaan 2019 

Ristina, Linnaniemen kuntopolku/-latu Ristiina C   3   ah, valo, p/v   

Ristiina, Urheilukentän ulkoilureitti Ristiina B koulu 1   ah, valo, p/v   

Ristiina-Linnaniemi-Savisalo-Kissalahti jäälatu Ristiina B   15   valo kevättalvi, jäätilanteen mukaan 

Ristiina, Pellosniemen ulkoilureitti  Ristiina C   2   valo   

Ristiina, Pellosniemen ulkoilureitti lisälenkki Ristiina D   1       

Ristiina kirkonkylän kuntolatu Ristiina B koulu 3   valo   

Ristiina kirkonkylä Huumo Ristiina B/D   5       

Haukivuori Aseman kuntopolku/latu (+pistolatu kylälle 1,5 km) Haukivuori B   1,4 
n. 6000-7000 

€/v valo, p/v 

Yrittäjä ostopalvelu (Issakainen) n. 
6000 - 7000 e/vuosi, sis. Haukivuoren 
aseman ja Rantokankaan kuntopolut  

Haukivuori Rantokankaan kuntopolku/latu Haukivuori B   2,9   valo, p/v 

Yrittäjä ostopalvelu (Issakainen) n. 
6000 - 7000 e/vuosi, sis. Haukivuoren 
aseman ja Rantokankaan kuntopolut  

Haukivuori "Suovunselkä" EI Haukivuori D   8   valo, p/v Ollut HV:n sopimuksessa, lopetettu 

Suomenniemi kuntolatu Suomenniemi B koulu 3 5000 valo? 

Jari viikolla (40 % työaika), 
viikonloppuna sopimus 
Suomenniemen urheilijat (ladut + 
kaukalo)   

Suomenniemi, jäälatu  Suomenniemi             

Anttola-Koivula latu Anttola B   3,3 4000 valo, p/v 

Ostopalvelu Etelä-Savon 
huoltopalvelut Pylkkänen, sis. Anttola - 
Koivula ladut, Anttolan kirkonkylän 
kuntopolku, Anttolanhovin ja Ahrvion 
jääladut.  

Anttola - Anttolanhovi jäälatu Anttola B/D   2,5     

Ostopalvelu Etelä-Savon 
huoltopalvelut Pylkkänen, sis. Anttola - 
Koivula ladut, Anttolan kirkonkylän 
kuntopolku, Anttolanhovin ja Ahrvion 
jääladut.  
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Anttola - Harvio jäälatu Anttola B/D   3,5     

Ostopalvelu Etelä-Savon 
huoltopalvelut Pylkkänen, sis. Anttola - 
Koivula ladut, Anttolan kirkonkylän 
kuntopolku, Anttolanhovin ja Ahrvion 
jääladut.  

Anttolan kirkonkylän kuntopolku/latu Anttola B   1,5   p 

Ostopalvelu Etelä-Savon 
huoltopalvelut Pylkkänen, sis. Anttola - 
Koivula ladut, Anttolan kirkonkylän 
kuntopolku, Anttolanhovin ja Ahrvion 
jääladut.  

Kovalan latu Kovala D   5       

Vanhalan latu Vanhala D   3       

Harjumaan latu Harjumaa C   7   valo 
2 km valaistua, hoito Harjumaan 
Kajastus 710 e/kausi 

Ihastjärven latu Ihastjärvi C   1,5   valo 

lopetetaan, koulu loppuu (valaistu, 
hoitosopimus Esko Hänninen, 380 
e/kausi) 

Hiirolan latu Hiirola C   3   valo, p/v   

Hiirolan yhdyslatu  Hiirola D   14     lopetettu 

Kalvitsan kuntorata/-latu Kalvitsa D     1000 valo, p/v poistuu, langat poistetaan 

Vehmaskylän latu Vehmaskylä C   8 2080 p 

hoitosopimus Antti Haverinen, max 
2080 e, sis. Vehmaskylän ja Loukeen 
ladun 12 km perinteinen 

Rämälän koulupiirin latu Rämälä C   4 773 p/v 
kylätoimikunta hoitaa, max 773 e, sis. 
Rämän koulupiirin latu ja retkilatu 

Rämälän koulupiirin retkireitti Rämälä C   6   p/v 
kylätoimikunta hoitaa, max 773 e, sis. 
Rämän koulupiirin latu ja retkilatu 

Rahulan latu Rahula C   7 1312 p 
hoitosopimus Risto Haikonen, max 
1312 e, sis. Asilan ja Rahulan ladun 

Asilan latu Asila C   4   p 
hoitosopimus Risto Haikonen, max 
1312 e, sis. Asilan ja Rahulan ladun 

Heinälahden latu Heinälahti C   10 500 p 
hoitosopimus Hannu Mustonen, max 
500 e 

Loukeen latu Loukee C   12   p 

hoitosopimus Antti Haverinen, max 
2080 e, sis. Vehmaskylän ja Loukeen 
ladun 12 km perinteinen 

Hangastenmaa - Kylälahti ladut Ristiina C   6 500 valo, p/v Ostopalvelu Partanen 500, sis Kylälahti 
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Opetusladut 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

Latutiedot Lisätietoja 

Kalevankankaan pk:n (+ koulun)opetuslatu Kalevankangas B päiväkoti 0,5   p 
Ajetaan muun ajon yhteydessä Kalevankankaalla 
tekonurmikentän ympäri 

Sannan päiväkodin opetuslatu Tusku B päiväkoti 0,5   p/h Oma latu. Ajetaan Kalevankankaan ajon yhteydessä 

Muksulan pk:n opetuslatu Kalevankangas B päiväkoti 0,5   p/h 

Ajetaan muun ajon yhteydessä Kalevankankaalla. Oma latu 
ent. Kalevankankaan koulun kentällä 

Naisvuoren pk:n opetuslatu Päämaja B päiväkoti 0,5   p 
Ajettu rannalle maalle Kalevankankaan ajon yhteydessä. 
Ahdas. Oma latu Myrkkylammen ympäri 

Lähemäen koulun opetuslatu Lähemäki B koulu 0,5   p/v/h 
Ajetaan  Peitsari-Tuppurala ajon yhteydessä, koulun oma 
latu nurmikentällä 

Paukkula / Peitsarin koulun opetuslatu Lähemäki B koulu 0,5   p/v Ajetaan  Peitsari-Tuppurala ajon yhteydessä 

Saksalan päiväkodin opetuslatu Lähemäki/Saksala B päiväkoti 0,5   p Ajetaan  Peitsari-Tuppurala ajon yhteydessä 

Rouhialan koulun opetuslatu 
Rouhiala, Emola, 

Rokkala B koulu 0,5   p/v/h 
Oma latu koulun yhteydessä, ajetaan Peitsarin-Tuppuralan 
ajon yhteydessä 

Tuppuralan koulun opetuslatu Tuppurala B koulu 0,5   p/v/h 

Latu+halsterit Tuppuralan valoladun keskellä, ajetaan 
Tuppuralan valoladun yhteydessä 

Tuppuralan leikkipuiston latu  
Tuppurala B   0,5   p 

Latu leikkipuiston vieressä valoladun yhteydessä. 
Riittäisikö Tuppuralan valolatu? Ajetaan Tuppuralan ajon 
yhteydessä.  

Launialan koulun opetuslatu Launiala B koulu 0,5   p/v/h 

Latu+halsterit niityllä koulun vieressä, ajetaan Tuppuralan 
ajon yhteydessä 

Päiväkoti Tikanpellon opetuslatu Tuppurala B päiväkoti 0,5   p 
Oma Tuppuralan valoladun vieressä oleva Tikanpellon latu. 
Ajetaan Tuppuralan ajon yhteydessä 

Peitsarin pk:n opetuslatu Peitsari B päiväkoti 0,5   p 
Oma latu koulun vieressä. Ajetaan Peitsarin-Tuppuralan 
ajon yhteydessä 

Emolan päiväkodin opetuslatu 
Rouhiala, Emola, 

Rokkala B päiväkoti 0,5   p/h Oma latu. Ajetaan Peitsarin-Tuppuralan ajon yhteydessä 

Naavametsän pk:n opetuslatu 
Rouhiala, Emola, 

Rokkala B päiväkoti 0,5   p 
Oma latu puistossa. Ajetaan Peitsarin-Tuppuralan ajon 
yhteydessä 

Röllin pk: opetuslatu Savisilta B päiväkoti 0,5   p 
Oma latu niityllä. Savisillan uudelle ladulle 200m. Ajetaan 
Peitsarin-Tuppuralan ajon yhteydessä 

Päiväkoti Vilijonkan opetuslatu Rantakylä B päiväkoti 0,5   p 
Oma latu Rantakylän valoladun 100m vieressä. Ajetaan 
Rantakylän ajon yhteydessä 
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Rantakylän päiväkodin opetuslatu Rantakylä B päiväkoti 0,5   p 

Oma latu Orijärvelle menevän ladun vieressä.Voisiko 
hiihtää Orijärven latua. Ajetaan Rantakylän ajon 
yhteydessä 

Sokkalan pk:n opetuslatu Rantakylä B päiväkoti 0,5   p/h 

 Oma latu Sokkalan kentällä, ajetaan Rantakylän ajon 
yhteydessä 

Sairilan koulun latu Sairila B koulu 0,5   p/v 
Pellolla oma latu. Valoladulle 500m. Ajetaan Sairilan ajon 
yhteydessä 

Tuukkalan pk:n opetuslatu 
Silvasti, Tuukkala, 

Kyyhkylä B päiväkoti 0,5   p Oma latu. Ahdas. Ajetaan Urpolan ajon yhteydessä 

Suksimäen päiväkodin opetuslatu  
Kattilansilta, 
Laajalampi B päiväkoti 0,5   p 

Oma latu rantaniityllä. Ajetaan Urpolan ajon yhteydessä 

Moision pk:n opetuslatu Moisio B päiväkoti 0,5   p/h Oma latu. Ajetaan Urpolan - Tuukkalan ladun yhteydessä 

Silvastin pk:n opetuslatu 
Silvasti, Tuukkala, 

Kyyhkylä B päiväkoti 0,5   p 
Oma latu aidan sisällä. Ahdas. Ajetaan Urpolan ajon 
yhteydessä 

Kyyhkylän pk:n opetuslatu 
Silvasti, Tuukkala, 

Kyyhkylä B päiväkoti 0,5   p 
Yksityinen päiväkoti. Lisätyönä talvella 2019. Ajetaan 
Olkkolassa käynnin yhteydessä 

Olkkolan koulun opetuslatu Olkkola B päiväkoti 0,5   p/v 
Oma latu pellolla, ajetaan samalla Kyyhkylän päiväkodin 
kanssa 

Päiväkoti Vilttihatun opetuslatu Urpola B päiväkoti 0,5   p/h Ajetaan erikseen, oma latu aidan sisällä 

Urpolan koulun opetuslatu Urpola B koulu 0,5  p/h 
Urpolan valoladun vieressä, koulu käyttää muuten 
valolatua, harjoitteluun halsteria 

Sariolan kenttä Urpola B   0,5   p 
Ajettu asukkaitten pyynnöstä lapsille. Ajettu hallille 
tullessa, matkan varrella. Ei päiväkotia 

Luurankosuon tampattu pelialue Launiala B   0,5     
Ajettu 2019 seurakunnan pyynnöstä Tuppuralan ajon 
yhteydessä. Kerran tampattu pelialue 2019, ei latuja 

Ristiinan päiväkodin opetuslatu Ristiina B päiväkoti 0,5   3-4 kertaa viikossa 

Siekkilän kentän latu Siekkilä B   0,5   p/v 
Ajetaan Kalevankankaan ajon yhteydessä. Asukkaitten 
pyynnöstä 

 

Ladut ajetaan klo 7-15.30 välillä, myös viikonloppuisin, jolloin kaksi liikuntapaikkojen hoitajaa työvuorossa.  Talvella yhdellä kuntoratojen/latujen hoidosta vastaavan tiimin 

(neljä liikuntapaikkojen hoitajaa ja usein 1-2 työllistettyä) liikuntapaikkojen hoitajalla on työvuoro joka toinen viikonloppu, jolloin maanantai ja tiistai ovat vapaita.  Kesällä ei 

tällä tiimillä ole viikonloppuisin työvuoroja. Latukoneita on käytössä kolme Mikkelin keskustan alueella ja yksi Ristiinassa. Keskusta-alueella kolme latukonetta lähtee 

aamulla Kalevankankaalle, Rantakylään ja joko Urpolaan tai Tuppuralaan tilanteen mukaan. Opetusladut tehdään pääsääntöisesti muiden latujen yhteydessä. Lisäksi 

päiväkodit ja koulut soittavat ja pyytävät latujen ajoa, jolloin tehdään myös viikoittain lisälenkkejä. Opetuslatuja ei voi ajaa moottorikelkalla koska se ei käänny samalla lailla 

pienissä mutkissa/ahtaissa paikoissa, minkä vuoksi myös lyhyet opetusladut ajetaan pääsääntöisesti latukoneilla.  
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Syksyllä latujen varsille laitetaan latumerkit, kävelykieltomerkit, isot peltoylitysmerkit jne. Kylttien pystytys vie aikaa noin 3 päivää kahdelta liikuntapaikkojenhoitajalta. 

Keväällä merkkien purkaminen vie saman työmäärän. 

Kesällä kuntoradat tarkastetaan noin kerran kuukaudessa. Paikkauksia tehdään tarvittaessa kivituhkalla. Myrskyt työllistävät reiteillä. Myrskyvahinkoja kuten puiden 

poistoja tehdään liikuntapalveluiden toimesta mitä pystytään. Sähkölankojen vaurioituessa Etelä-Savon Energia hoitaa korjaustoimet.  

Ladut 

Kalevankangas – Karkialampi – Kyrönpelto: Hyvällä kelillä latuverkoston ajo yhdellä latukoneella vie aikaa 4-6 h, ladut ajetaan joka kolmas päivä. Jos sataa lunta, niin ladut 

ajetaan tarvittaessa useammin. Latukoneiden liikkeelle lähdölle lumisateella/lumisateen jälkeen ei ole olemassa tarkkaa ohjetta/senttimäärää. Hiihtolatuja on alueella 

yhteensä 29,6 km. Hoitokilometrejä on yhteensä 41. Ero hoitokilometrien osalta tulee siitä että osa laduista ajetaan molempiin suuntiin minkä lisäksi joitakin latuja on 

ajettava kahteen kertaan, jotta niistä saadaan tarpeeksi leveitä. Ensin ajetaan Kalevankankaan ja Karkialammen ladut, viimeisenä Kyrönpellon ladut. 

  

   Latu/hiihto km (1- ja 2-suuntaiset yht.) 29,6 km 

Hoito km latukoneella 41 km 

Kyrönpellon  ampumahiihtoväylät 1,3 km 

Kalevankankaan valaistut ulkoilureitit 14,6 km 

Kalevankankaan valaistut ladut (2-suuntaisina) 24,5 km 

Kalevankankaan ulkoilureitit (1-suuntaisina) 21,3 km 

Hoito km yht. 41 km 
 

 

Peitsari – Tuppurala – Sairila + opetusladut: Latuverkoston ladut ajetaan noin kaksi kertaa viikossa. Kierros vie aikaa yhdellä latukoneella  noin 7 tuntia. 

Urpolan ladut ajetaan joka kolmas päivä. Ilman jäälatuja latujen ajo kestää noin 4 h yhdellä latukoneella. Jäälatujen ajo kestää lisäksi 3 h kahdella moottorikelkalla, jotka 

ajavat limittäin/peräkkäin. Jääladut ajetaan kahteen kertaan että saadaan leveä latu. 

Rantakylä, Golfkenttä, Karila + Orijärven pisto: Ladut ajetaan 3 kertaa viikossa.  Ajo kestää noin 5 h yhdellä latukoneella. Rantakylässä ajetaan lisäksi halsterilla.  

Rantakylän tykkilumenlatu/ensilumenlatu ajetaan marras-joulukuussa 2 kertaa päivässä. Lumenajo kestää noin 10 päivää niin että työtä tehdään 12 tuntia päivässä 

latukoneella, kahdella traktorilla ja kuorma-autolla eli 4 henkilön työpanos. Lisäksi lumenajossa on yksi yksityinen traktori. Lunta tykitetään 24 h/vrk, 5-6 viikon ajan, 1 

henkilöä 8 tunnin vuoroissa. Optimaalisessa tilanteessa tykitys vie aikaa 5 viikkoa mutta esim. sähköongelmat yleensä pidentävät aikaa. Tykityksen jälkeen kaivinkone 
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muotoilee kasan tasaiseksi. Kasan päälle ajetaan purua. Purun ajossa on 2 henkilöä sekä lisäksi yksityinen traktori ja kaivinkone. Purun ajo kestää noin viikon, sekä lisäksi 

aikaa menee viimeistelyyn. Lunta tehdään niin paljon että sitä jää yli myös paikkaukseen (noin 25 000 kuutiota?). Kustannuksissa hyvä ottaa huomioon polttoainekulut. 

Tusku –Latupirtti, Akkala, Otava + Otavan päiväkoti : Ladut ajetaan kerran viikossa, ajo kestää noin 7-8 -tuntia yhdellä latukoneella. Mm. Otavan koulu haluaisi monesti että 

latu olisi auki klo 9 mutta latukone ei ehdi koululle vielä tuohon aikaan. 

Anttola: Latujen pohjat ajetaan kerran talvessa, muuten latujen hoito ostopalveluna.  Anttolanhovissa latukone käy joskus, jolloin Anttolanhovi ostaa ajon ostopalveluna 

kaupungilta. 

Huomioita/kehittämisehdotuksia:  

 Voisiko latuja ajaa hieman harvemmin, tällä hetkellä Suomen mittakaavassa (Lappia lukuun ottamatta) ajetaan keskimääräistä useammin. 

 Urpolassa hiihtäjien määrä melko vähäinen 

 Karilan lenkki Rantakylässä noin 4 km: ei kunnon pohjia eikä koulua tai päiväkotia lähellä, ei valoja. Voisiko poistaa? 

 Tuukkalan lenkki noin 2 km: kapea, huono ajaa, huono pohja latukoneelle mutta Moision koulu käyttää – huom! poistettavien koulujen listalla 

 Opetuslatujen karsimisen ja aikatauluttamisen selvittäminen 

 Savoniahiihto:  

o lisää työtä paljon 

o latujen merkkaus  vie aikaa kahdelta henkilöltä yhden päivän. Voisiko antaa seuroille tehtäväksi? 

o 2 viikkoa ennen Savoniaa ajetaan 2 koneella väylät leveämmiksi 

o Ennen kisaa perjantaina ladut ajetaan yötä vasten jotta kovettuu: 2 miestä, 2 konetta = 7 h + 7 h 
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Retkeilyreitit 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Säynätin retkeilyreitti Säynätti A   5     

Esteetön. Retkeilypolku alkaa Ylä -Säynätjärven länsirannalta 
Kaunisniemestä, jossa on esteetön kota ja esteetön wc. Reitin 
varrella Säynätin saaressa on myös nuotiopaikka. 

Sydänmaan retkeilyreitti Anttola B   6       

 

Säynätin retkeilyreitti 

Esteetön kota ja esteetön wc, jotka käydään tarkistamassa noin kerran viikossa. Reitti ja sen opasteet ja pitkospuiden kunto tarkistetaan noin kerran kesässä.  

Sydänmaan retkeilyalue 

Reitti ja sen opasteet ja pitkospuiden kunto tarkistetaan noin kerran kesässä. Sydänmaan reitistö tarvitsee uudet opasteet. 

 

Rantautumispaikat 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Neitvuoren venelaituri POISTETAAN 54 C/D         vuokrattu metsähallitukselta 

Vanhamäen kylärannan venelaituri (voisi lopettaa??) 54 C/D         
maavuokra maksetaan noin 90,00 e/vuosi, ei muita 
toimenpiteitä, voi lopettaa 

Astuvansalmi (pitää selvittää!!) 54 C/D         hoitosopimus PSS  ry, oma huoltokäynti, ei polku kuulu 

Emäsalonniemi 54 C/D         
**** hoitosopimus Häkkilän Eräveikot 528 e/kausi, ei koske 
polttopuita 100 e, Haukivuori 

Halisenranta??? 54 C/D           

Heposaari 54 C/D         

* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 4241,62 
(alv 0) nto /vuosi, ei koske polttopuita 100  e, 2 x käynti 
(päivä), uusittu 2018 nuoriokehä + vannegrilli, Ristiina 
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Hietaniemi 54 C/D         

* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 4241 nto 
/vuosi, ei koske polttopuita 100  e, 2 x käynti (päivä), 
tieyksikkömaksu 50 e, Ristiina 

Hiidenlahden laituri (Neitvuori) 54 C/D         
* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 4241 nto 
/vuosi, Metsähallitukselta puut, Anttola 

Hulkonsaari 54 C/D         oma, puut 100 e, 2 x vuosi (päivä), Haukivuori 

Iso-Repo 54 C/D         

**** hoitosopimus Häkkilän Eräveikot 528 e/kausi, ei koske 
polttopuita n. 100 e // 15 e/tunti päiväkirjalaskutuksen 
mukaan, Haukivuori 

Jantinsaari 54 C/D         
* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 4241 nto 
/vuosi, polttopuut 100 e, Anttola 

Kaijatsaari 54 C/D         
* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 4241 nto 
/vuosi, ei koske polttopuita, Anttola 

Kangassaari 54 C/D         
* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 4241 nto 
/vuosi, ei koske polttopuita, Anttola 

Karhukallio 54 C/D         
** hoitosopimus Mikkelin pursiseuran kanssa 780,00 /vuosi, 
+ puut ja jätesäkit 100 e, Otava 

Keronlahti (Haukivuori) 54 C/D         hoitosopimus Häkkilän Eräveikot 

Korvensaari, pienipuoli 54 C/D         
* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 4241 nto 
/vuosi, ei koske polttopuita 

Korvensaari 54 C/D         

* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 4241 nto 
/vuosi, polttopuut 500 e Hannu x, sauna 
virkistysalueyhdistys. 8.6.2019 lasku Järvi-
Savonmetsäpalvelu oy (Hannu Pylkkänen): polttopuut 6,5 
m3 = 260€ + kuljetus 6h = 300€ 

Koulunranta, Savivalkama? EI 54 C/D           

Kuituran taukopaikka? EI 54 C/D           

Linnanniemi SIIRRETÄÄN ULKOILUREITTIEN 
KOHDALLE 54 D         oma, puut 200 e 

Lyökinniemi ? 54 C/D         

* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 4241 nto 
/vuosi, polttopuut 500 e Hannu x, sauna 
virkistysalueyhdistys 

Makutsaari 54 C/D         
* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 1635 nto 
/vuosi, ei koske polttopuita 

Otrasaari ? 54 C/D         oma, uusittu 2018 nuotiokehä + istuinlankut 

Pälväniemi 54 C/D         
** hoitosopimus Mikkelin pursiseuran kanssa 800,00 /vuosi, 
ei koske polttopuita 

Savisalo 54 C/D         pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 

Tyltynniemi  Poistetaan 54 D         oma, Harjunmaa 
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Valkamalahti? 54 C/D           

Vartiosaari 54 C/D         

* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 1635 nto 
/vuosi, ei koske polttopuita, uusittu 2018 nuotiokehä + 
vannegrilli, Anttola 

Vattusaari Susiniemi 54 C/D         oma 

Vavesaari 54 C/D         
**** hoitosopimus Häkkilän Eräveikot 528 e/kausi, ei koske 
polttopuita 

Vehkalahti 54 C/D         oma, kuivakäymälä PSS, Haukivuori 

Väätämönsalmen veneluiskan luona käymälä 54 C/D         
* pidä saaristo siistinä ry:n kanssa hoitosopimus 4241e 
/vuosi, ei koske polttopuita 

 

Rantautumispaikkojen kunnossapidon ja hoidon siirtämistä pois liikuntapalveluilta tulisi pohtia.  

 

Liikuntasalit ja kuntosalit 

Liikuntapaikka: Urheilutalot Alue Luokitus 
Opetus-
käyttö 

Km 
kokonais-
kustannus 

Sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Jäähallin liikuntasali Kalevankangas A         Kuuluu jäähallikokonaisuuteen 

Rantakeitaan liikuntasali Rantakylä A     332 100  331069 
lentopallo, koripallo, sulkapallo salibandy, jaettavissa 3 eri 
tilaksi, 803 m2 

SaimaaStadiumi Kalevankangas A       
386000 
yhtiövastike   

Hauki-Halli Haukivuori B     207 000 

181108 + 
siivous 
13693 

pelikentät useille palloililajeille, seinämä heittolajeille ja 
golfille, kiipeilyseinä, boulderointiseinä, volttimonttu, 
näyttämö, parvikatsomo 100 hlölle, 750 m2 

Runeberginaukion urheilutalo (alakerta) Päämajakoulu D     35144 
28126 + 
siivous 7018 14x24,6=334 m2 

Rahulan koulun sali Rahula D     61 000 
58000 + 
siivous 3000 

Liikuntarakennus on ollut liikuntapalvelujen vuokrakohde 
koulun loppumisesta saakka , 20,3x10,7= 217 m2, vuokraus 
lopetetaan 30.6.2020 
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Kisakaaren urheilutalo Ristiina D     231 000   

150727 + 
55728 + 
siivous 
14412 

sulkapallo, futsal, lentopallo, koripallo, tennis, kahvio 
vuokrattavissa, liikuntasali 18 x 38 m, 684 m2 

Karkialammen kuntotalo Karkialampi D     24 000    

Vuorojen ostaminen loppuu 30.6.2019. Liikuntasali 
(salibandy, lentopallo, sulkapallo, pingis), voimistelualue, 
kuntosali, 60 m juoksusuora, pituushyppypaikka, 
heittopaikka. Alakerrassa Mikkelin Ampujien harjoituspaikka. 
Omistaja Karkialampisäätiö, 940 m2 

 

 

Liikuntapaikka: Kuntosalit  Alue Luokitus 
Opetus-
käyttö 

Km 
kokonais-
kustannus 

Sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Naisvuoren uimahallin kuntosali Lyseo A           

Rantakeitaan kuntosali * Rantakylä A/D          ks. Viihdeuimala Rantakeidas 

Jäähallin kuntosali ? Kalevankangas A/D         Kuuluu jäähallikokonaisuuteen 

Anni Swaninkadun kuntosali  Päämajakoulu B       39307 433 m² 

Hauki-Hallin kuntosali Haukivuori B           

Anttola-talon kuntosali Anttola C       8394 65 

Kisakaaren kuntosali Ristiina C/D          ks. Kisakaaren urheilutalo 

 

Liikuntapalvelujen hallinnoimia liikuntasaleja on neljä: Rantakeidas, Kisakaari, Hauki-Halli ja Rahula. Runeberginaukion liikuntasalista ja Karkialammin kuntotalon vuorojen 

ostamisesta on päätetty luopua vuonna 2019. Kuntosaleja on Hauki-Hallissa, Kisakaaressa, Rantakeitaassa, Naisvuoressa, Anttola-talossa sekä Anni Swaninkadun kuntosali 

Etelä- Savon ammattioppilaitoksen tiloissa (yht. 6). Uimahalleja ovat Rantakeitaan viihdeuimala ja Naisvuoren uimahalli.   
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Koulujen salitilat (21 kpl)  

Liikuntapaikka: Koulujen salit  Alue Luokitus 
Opetus-
käyttö 

Km 
kokonais-
kustannus 

Sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Tuppuralan koulun liikuntasali Tuppurala D koulu       Tuhoutunut 19.6.2019 10 x 21 m=210 m2 

Rantakylän koulun liikuntasali Rantakylä B koulu       312 m2 

Otavan koulun liikuntasali Otava B koulu       250 m2 

Ristiinan koulukeskus (iso ja pieni sali) x 2 Ristiina B koulu       pieni sali 252 m2, iso Sali 342 m2 

Haukivuoren yläkoulun ja lukion sali Haukivuori B koulu       185 m2 + kiinteä näyttämö 

Sairilan koulun liikuntasali Sairila B koulu       12x22,3=267,60 m2 

Lähemäen koulun liikuntasali Lähemäki B koulu       12x23=276 m2 + kiinteä näyttämö 

Urpolan koulun liikuntasalit x 2 Urpola B koulu       yläsali 12x22=264 m2, alasali 144 m2 

Kalevankankaan koulun liikuntasali Kalevankangas B koulu       406 m2 

Päämajakoulun sali x 2 Päämajakoulu B koulu         

Mikkelin lyseon salit x 2 Lyseo B koulu       pieni sali 10x18=180 m2, iso Sali 17x30=510 m2 

Moision koulun liikuntasali Moisio D koulu       poistuu 2021, 12,5x24=300 m2 

Launialan koulun liikuntasali Launiala D koulu       poistuu 2023, 24x13=300 m2 

Rouhialan koulun liikuntasali 
Rouhiala, 
Emola, Rokkala D koulu       poistuu 2021, 8x12=96 m2 

Ihastjärven koulun liikuntasali Harjumaa D koulu       poistuu 2019, 210 m2 

Rämälän koulun liikuntasali Rämälä D koulu       poistuu 2023, 218 m2 

 

Liikuntapalvelut vastaa koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäytön salivuorojen jakamisesta, käyttäjien ohjeistuksesta sekä näiden vuorojen kalustotarpeen 

hankinnasta, huollosta ja kunnossapidosta sekä osallistuu myös koulun kanssa yhteiskäytössä olevien kalusteiden hankintaan, asennukseen ja kunnossapitoon.  

Muut tilat  

Liikuntapalvelut myöntää Etelä-Savon Ammattioppilaitoksen liikuntasaliin vakiovuorot helmikuun haun yhteydessä. Tämän jaon jälkeen oppilaitos jakaa itse loppukauden 

vuorot.  Ei kustannusvaikutusta kaupungille. 
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Salivuorojen jakaminen  

Virastotalon asiointipiste vie salivuorot Timmiin pääsääntöisesti hallimestarin  päätöksen pohjalta. Salivuoroja haetaan ja käsitellään lähes päivittäin. Kausivuorot kesä- ja 

talviajalle ovat haettavissa vuosittain helmikuun aikana.   

Hallimestari jakaa kausivuorot lautakunnan hyväksymän jakoperusteen mukaisesti.  Jakoperusteissa on lueteltu vuorojen saajien tärkeysjärjestys. Kesävuorojen osalta 

salitilaa riittää hakijoille, mutta talvikauden vuorotarve on suurempi kuin mitä voidaan myöntää. Talvivuoroja myönnetään kouluajan ulkopuolelta helmikuun haun pohjalta  

noin 1000 tuntia.   

Vuorojen jaossa täytyy huomioida seuraavat asiat : 

 Lajin sopivuus kyseiseen tilaan (salin koko ja varustus, lattiapinta, korkeus, hälytykset jne) 

 salien käyttäjien ikä suhteessa kellonaikaan 

 päällekkäisyyksien välttäminen / ryhmän muut varaukset saleissa, kuntosaleissa, ulkokentillä, kuplahallilla jne. Vuoroja joutuu usein siirtämään eri päiville ja eri 

tiloihin kuin on haettu, jolloin täytyy tutkia ryhmän muut mahdolliset varaukset. 

 yhteisten vuorojen mahdollisuus tai vuorojen jakaminen eri jaksoille 

                                                                

Huolto ja kunnossapito  

Liikuntapalvelut ja tilapalvelut neuvottelevat yhdessä liikuntasalien lattioiden huoltotarpeet (hionta ja lakkaus + korjaukset) sekä toteuttamisen ajankohdat. 

Liikuntapalvelujen havaitsemat akuutit korjaustarpeet ilmoitetaan tilapalveluiden portaalin kautta. Kauden aikana tulee korjauksia ja koulujen omia tilaisuuksia, jotka 

aiheuttavat salivuoroperuutuksia.  Näistä aiheutuvista ongelmista hallimestari neuvottelee yhdessä koulujen, tilapalveluiden ja vuoronhaltijoiden kanssa. 

Rantakeitaan vuosittaiset kesäajan korjaukset neuvotellaan tilapalveluiden kanssa erikseen. Naisvuoren uimahallin takuukorjauksia tehdään vielä ainakin kesän 2019 aikana. 

Henkilöstön rooli näiden epäkohtien/vikojen huomioimisessa on tärkeää.  

Kuntosalilaitteista vastaa Rantakeitaassa yrittäjä Börje Vaittinen. Kuntosalissa on asiakaspalautevihko, mitä talon omat laitosmiehet seuraavat viikoittain ja tarvittaessa 

tekevät myös laitteiden korjauksia ja huoltoja. Korjaus- ja huoltotöihin osallistuu myös yrittäjän kanssa tehdyllä erillissopimuksella kaksi ulkopuolista henkilöä. Naisvuoren 

uimahallin kuntosalin huollosta ja korjauksista vastaa laitosmies. Kaikkien kuntosalien korjaustöissä käytetään myös ulkopuolista ammattilaista sekä verhoilujen 

korjaamisissa ammattiverhoilijaa.  

Niiden tilojen osalta, missä ei ole siivouksesta sovittu Ruoka- ja puhtauspalveluiden kanssa, on tehty erillinen sopimus.  

Anttola-talon kuntosalin osalta on tehty yhteistyösopimus Anttolan Urheilijoiden ja asiointipisteen kanssa.  
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Henkilöstö  

Kiinteää henkilöstöä on Viihdeuimala Rantakeitaassa ja Naisvuoren uimahallissa (kts. uimahallit). Muissa tiloissa ei ole henkilöstöä. Niissä hoidetaan asiat yhteistyössä 

tilapalveluiden/kiinteistön huoltoyritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.   

Koulutus  

Laitosmiehillä täytyy olla voimassa oleva uimahalleille kohdennettu vesipassi (kts. uimahallit).  

 

Kodat ja Laavut 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Kalevankankaan laavu Kalevankangas B         
Laavu, puuliiteri, istumatilaa reilusti laavussa ja 
nuotiopaikan ympärillä. EI WC 

Anttolan laavu Anttola B     esteetön laavu, wc, puuliiteri. Valmistunut 2019 

Tuulentien laavu välillä Kalevankangas - Latupirtti Kalevankangas B         
Laavu, puuliiteri, istumatilaa reilusti laavussa ja 
nuotiopaikan ympärillä.Vessa oma hoito. 

Urpolan laavu Urpola B         Laavu, jossa istumatilaa n. 10 hlölle, puuliiteri, EI WC 

Tattalan kota Otava B     
tiemaksu 50 e  

  
kota ei lukittu, istumatilaa n. 15 hlölle, roskakori, WC, 
puuvaja, pihapiirissä iso nuotiopaikka 

Linnaniemen laavu Ristiina B         
laavu, istumatila n. 8 hlölle, tulipaikan ympärillä 
reilusti istumatilaa, puuliiteri, WC 

Kerovuoren sataman keittokatos (Haukivuori, samassa 
retkisatama) Haukivuori B         Keittokatos n. 8 hlölle, sataman wc auki rajoitetusti 

Pitkäjärven laavu saaressa PALANUT, POISTETTU 

Silvasti, 
Tuukkala, 
Kyyhkylä D           

Säynätin kota Säynätti A         Esteetön kota, esteetön wc, puuliiteri 

 

Laavut kierretään läpi noin kerran viikossa, jolloin kerätään roskat, tarkistetaan ja tyhjennetään wc:t ja lisätään kuivikkeet ja paperit. Polttopuita viedään noin kaksi kertaa 

vuodessa (joko Rantakylän varastolta ja puut tilataan suoraan laavulle). 
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Jalkapallohallit 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Jalkapallohalli (Kupla) Kalevankangas A koulu   

Tuotto 
35 200 e/v 

Kulut 
250 000 e/v 109542 

4675 m², 80 x 48,6 (2 x juniorikentän rajat 48,6x38), 
tekonurmi, wc, pukuhuoneet ja suihkut raviradan katsomon 
alakerrassa 

LähiTapiola Areena Kalevankangas D koulu  12 000  

Yksityinen, omistaja ToriSport-hallit Oy. Kaupunki ostanut 
sopimuksella arkipäivien vuoroja klo 9 – 14, 25 tuntia/viikko, 
kustannus 12 000 e/vuosi, sopimus vuosille 2016 - 2021 

 

Jalkapallohalli (kuplahalli) uusitaan 2019-2020 aikana. Lähi-Tapiola Areena on yksityisessä omistuksessa. 

 

Jäähallit 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Jäähalli - Harjoitushalli Kalevankangas A koulu         

Jäähalli - Kilpahalli Kalevankangas A koulu   

Tuotto 
281 000 e/v 

Kulut 
1 342 000 

e/v  

1027000 
yhtiövastike, sis. 
sopimusvuokra 
15900 

  

 

Liikuntapalveluiden henkilöstö jäähalleilla ja kuplahallilla 

Sijoitettu vakinaisesti 4 työntekijää (palkkauskulut (TA 2019) 222 000 e, sisältää sivukulut ja erilliskorvaukset) 

 vastaava liikuntapaikkojen hoitaja (palkka kuplahallin kp:lta) 

 kolme liikuntapaikkojen hoitajaa  
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Lisäksi: 

 liikuntapaikkapäällikön työaikaa jäähallille noin 25 % työajasta, 10 h/viikko (laskennallisesti  11 000 e/vuosi) 

 liikuntapaikkojen hoitaja ulkoliikuntapaikoista tekee noin 4 vuoroa/viikko  

 5 työntekijää vuorottelee jäähallilla tilanteen mukaan (laskennallisesti 80 % yhden työntekijän työajasta = 32000 e) 

 laskennalliset jäähallin henkilöstökustannukset noin 265 000 e/vuosi, ei sisällä laskuttajan kustannuksia (=tilavaraustiimin jaetut kustannukset?) 

Työvuorot: 

 2-vuorotyö, sijoittuu ajalle klo 7.00 – 22.30, 7 pv/viikko 

 pääsääntöisesti 1 työntekijä aamuvuorossa ja 2 iltavuorossa 

Työpäivän kulku: 

 aamuvuoro: ”aamutoimet”, jäänhoitokoneen valmistelu ja tankkaus 

 jäävuoro 50 minuuttia, sitä seuraa 10 minuuttia jäänhoitoa  siirtyminen toiseen halliin, jossa sama   

 välillä jalkapallohallin valmistelu ym. 

 iltavuoro: samat työt kuin aamuvuorossa, toinen työntekijä toisessa hallissa ja toinen toisessa 

 iltavuorossa vastaava liikuntapaikkojen hoitaja tekee Timmi-varaukset ym. 

 teränvaihdot ja teroitukset iltavuorossa  

 jos ei varattuja vuoroja, tehdään laitahöyläykset, jyrsimiset, laitojen ja plexien huoltoa 

 liigapelien aikana kilpahalli vaatii erityistoimia 

Työvuorosuunnittelu: 

Vastaava liikuntapaikkojen hoitaja tekee 4 viikon listan ”omista” työntekijöistä, liikuntapaikkapäällikkö täydentää tyhjiin vuoroihin liikuntapaikkojen hoitajat muista 

pisteistä. Kesällä hallit ovat kiinni 1,5 kuukautta, sinä aikana pidetään lomat ja tehdään huoltotyöt. 

Vuorojen jakaminen: 

 vakiovuoroista neuvotellaan seurojen kanssa, josta tuloksena raami vuoroille 

 varaukset täydentyvät 2 viikon välein sovittujen raamien puitteissa 

 koulut käyttävät harjoitushallia 8 – 15, varauskäytännöissä puutteita (puhelimella tms.) 
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Uimahallit 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Naisvuoren uimahalli Lyseon koulu A koulu   

 Tuotto 
209 000 e/v 

Kulut 
743 200 e/v 141 808 12970 m² 

Viihdeuimala Rantakeidas Rantakylä A koulu   

Tuotto 
403 600 e/v 

Kulut 
1 155 000 

e/v  497 573   

 

Viihdeuimala Rantakeidas  
(Uimahalli, liikuntasali, kuntosali) 

 

Aukioloajat: 

Ma-pe klo 13-20.30 

Aamu-uinti ti ja to klo 7-9 

La-su klo 11-18 (syys-toukokuu) 

Su klo 10-11 erityisryhmien uintivuoro 

 

Seuraavan kauden aukioloajat ja poikkeukset päätetään maaliskuun loppuun mennessä. Rantakeidas pidetään mahdollisimman paljon auki, poikkeuksena toukokuun 

hiljaiset viikonlopulle sattuvat pyhäpäivät. 
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Uinninopetus 

Koulujen uinninopetus ti - to klo 8-13 välillä 

0.-6. luokkalaiset saavat uinninopetusta neljä kertaa vuodessa. Tavoitteena on pohjoismaissa käytettävä uimataito (hypättyään uintisyvyiseen veteen, jaksaa uida 200 m, 

josta 50 m selkäuintia) jokaiselle 6. luokkaan mennessä. 

Vuorot jaetaan kaupungin kouluille etukäteen, jotta saadaan kaikki mahtumaan kalenteriin. Tiedot lähetetään kouluille elokuun alussa koulutoimen kautta. Kun kouluilta 

tulee vahvistukset vuorojen käytöstä, sen jälkeen tiedot viedään Timmi -varausjärjestelmään. Asiointipisteen henkilökunta vie osan varauksista Timmiin, kun hallimestari on 

ne tarkastanut. Niin pitkään, kunnes kaikki koulut on viety Timmiin, joudutaan käyttämään suunnittelupohjaa vuorojen jaossa. Eli Timmi tietoon ei voi luottaa ennen kuin 

sinne on saatu vietyä kaikki jo valmiiksi jaetut vuorot. 

Yläluokkien uintivuoroille, 3 viikkoa syksyllä ja 3 viikkoa keväällä varataan tyttöjen viikot ja poikien viikot, joille liikunnanopettajat ilmoittavat tarvittavat ajat.  

Yläluokkien uintivuorolla järjestetään esikoulujen 4 krt:n uimakoulu. Esikoulujen uintivuorot jaetaan etukäteen, tiedot lähetetään päivähoitopalveluiden kautta 

päiväkodeille. 

 

Uimakoulut 

Kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa varataan lasten alkeisuimakouluille, jatkouimakouluille, koululaisten preppausryhmille ja aikuisten kursseille ma-pe klo 8-11 ja illalla klo 

19-20. Kesäkuun aukioloajat yleisölle ovat klo 11-19. 

Ohjatut ryhmät 

Hallissa järjestetään erityisryhmien vesiliikunnanohjausta ti ja pe aamupäivisin, sekä avoimia vesijumppia ma, ti x 2, ke ja to. Erityisryhmien uinti on su klo 10 - 11. 

Erityisryhmien uintivuorolle yhdistykset tekevät sopimuksen, jonka jälkeen heidän jäsenet voivat käyttää vuoroa, halli puolesta on valvonta. 

Seurat 

Vesiliikuntaseurat käyttävät hallia pääsääntöisesti hallin yleisöuinnin jälkeen, arkena klo 20 - 22 ja viikonloppuisin klo 8-11 ja illalla klo 18-21. Vuorot haetaan helmikuussa, 

kausi on elo-toukokuu. Kesälle sovitaan vuorot erikseen, ottaen huomioon altaiden huoltotauot. Hallimestari vie hakemukset Timmi -varausohjelmaan ja laittaa seuroille 

varausvahvistuksen. 

Kuntosali 

Kuntosali on yrityspainotteinen, joka kanssa on yhteistyösopimus laitteista ja lipunmyyntipalkkioista. Kuntosalille pääsee kausi- ja sarjakorteilla ympäri vuoden klo 7-21. 
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Henkilökunta 

4 uimaopettaja- uinninvalvojaa + syys-toukokuussa 2 lauantaivalvojaa, kausityöntekijää. Työvuorossa on kaksi uimaopettaja-uinninvalvojaa. 1. viikko ma-pe, 2. viikko ti-pe + 

su. Arkipäivisin toinen työpari on aamuvuorossa, toinen on iltavuorossa. 

2 laitosmiestä ma-su, yleensä to illassa ja pe aamussa ei ole laitosmiestä 

5 palvelutyöntekijää (Ruoka- ja puhtaus). Henkilöstöpalaveri viikoittain. 

 

Kassa ja kahvio 

Kahvion yrittäjä hoitaa uimahallin lipunmyynnin. Tilassa on erilliset kassat kahviotuotteiden ja lipunmyyntiin. 

 

Kassajärjestelmä ja kulunvalvonta 

Kassatuotteista ja kulunvalvonnasta, porttien ajastamisesta vastaa halli/hallimestari 

Koulutus 

Koko henkilökunnalle SUH:n Trimmi –allas- ja ensiapukoulutus kauden alussa. EA 1 joka kolmas vuosi täydennyskoulutuksena. 

Uimaopettaja-uinninvalvojille ja laitosmiehillä 1 krt/vuosi mahdollisuus osallistua alansa 1-2 päivän mittaiseen täydennyskoulutukseen. 

Seurojen turvallisuusillat järjestetään kauden alussa, elokuussa. Illassa käydään seuran harjoitteluvuorojen turvallisuusasioita läpi. Vastuuvalmentajan on suoritettava 

uinninvalvojan tekstiuinti, käytävä hallin ensiapuvälineistö läpi, tulee olla selvillä pelastusteistä ja ensihoidon hälytyksestä ja reitistä. Kerrataan elvytys. 

Huolto 

Altaat: 25 m:n allas, opetusallas, terapia-allas, poreallas, lasten kahlausallas, liukumäki 

 Näytteet otetaan 2 x päivässä, näytteet otetaan itse ja lähetetään laboratorioon 1 krt/kk. Näytteiden ottomäärät ja näytteet (laaja-suppea) suunnitellaan kunnan 

terveystarkastajan kanssa valvontatutkimusohjelmaan. 

 Altaiden huuhtelut tehdään kerran viikossa, tai useammin tarvittaessa 

 Vuosihuolto ajoittuu kesään, jolloin tarvittaessa allas tyhjennetään ja tehdään korjaukset ja puhdistukset. 

Uimahallin muut tilat: 

Palvelutyöntekijät siivoavat allas- ja muita märkätiloja oman siivoussuunnitelman mukaisesti, suunnitelmaan kuuluu omavalvonta pintapuhtaudesta. Huoltopäivä on 

maanantaina klo 6-13. 
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Naisvuoren uimahalli  

Aukioloajat: 

Ma-pe klo 14-20 

Aamu-uinti klo 6-8 

La klo 12-13 naisten uintivuoro 

Su klo 12-13 erityisryhmien uintivuoro 

La-su klo 13-18 

Seuraavan kauden aukioloajat ja poikkeukset päätetään maaliskuun loppuun mennessä. Arkipyhinä halli ei ole ollut auki, Rantakeidas pidetään mahdollisimman paljon auki. 

 

Uinninopetus 

Koulujen uinninopetus ma, ke, to ja pe klo 8-14 välillä 

0.-6. luokkalaiset saavat uinninopetusta neljä kertaa vuodessa. Tavoitteena on pohjoismaissa käytettävä uimataito (hypättyään uintisyvyiseen veteen, jaksaa uida 200 m, 

josta 50 m selkäuintia) jokaiselle 6. luokkaan mennessä. 

Vuorot jaetaan kaupungin kouluille etukäteen, jotta saadaan kaikki mahtumaan kalenteriin. Tiedot lähetetään kouluille elokuun alussa koulutoimen kautta. Kun kouluilta 

tulee vahvistukset vuorojen käytöstä, sen jälkeen tiedot viedään Timmi -varausjärjestelmään. Asiointipisteen henkilökunta vie osan varauksista Timmiin, kun hallimestari on 

ne tarkastanut. Niin pitkään, kunnes kaikki koulut on viety Timmiin, joudutaan käyttämään suunnittelupohjaa vuorojen jaossa. Eli Timmi tietoon ei voi luottaa ennen kuin 

sinne on saatu vietyä kaikki jo valmiiksi jaetut vuorot.  

Yläluokkien uintivuoroille, 4 viikkoa syksyllä ja 4 viikkoa keväällä varataan tyttöjen viikot ja poikien viikot, joille liikunnanopettajat ilmoittavat tarvittavat ajat. Samalla 

vuorolla voi olla useampi luokka samaan aikaan. 

Yläluokkien uintivuorolla järjestetään esikoulujen 4 krt:n uimakoulu. Esikoulujen uintivuorot jaetaan etukäteen, tiedot lähetetään päivähoitopalveluiden kautta 

päiväkodeille. 

 

Uimakoulut 

Kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa varataan lasten alkeisuimakouluille, jatkouimakouluille ja koululaisten preppausryhmille. Halli ei ole yleisölle ollut auki kesäkuussa, 

Rantakeidas palvelee juhannukseen saakka. 
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Ohjatut ryhmät 

Hallissa järjestetään erityisryhmien vesiliikunnanohjausta ti ja pe iltapäivisin, sekä avoimia vesijumppia ke, to, pe, la ja su. Naisten uinti on la 12-13, su klo 12-13 

erityisryhmien uintivuoro. Erityisryhmien uintivuorolle yhdistykset tekevät sopimuksen, jonka jälkeen heidän jäsenet voivat käyttää vuoroa, halli puolesta on valvonta. 

Seurat 

Vesiliikuntaseurat käyttävät hallia pääsääntöisesti hallin yleisöuinnin jälkeen, arkena klo 20-22 ja viikonloppuisin  klo 8-12 ja illalla klo 18-21. Vuorot haetaan helmikuussa, 

kausi on elo-toukokuu. Kesälle sovitaan vuorot erikseen, ottaen huomioon altaiden huoltotauot. Hallimestari vie hakemukset Timmi -varausohjelmaan ja laittaa seuroille 

varausvahvistuksen. 

Henkilökunta 

2 uimaopettaja- uinninvalvojaa + syys-huhtikuussa lauantaivalvoja, kausityöntekijä. 1. viikko ma-pe, 2. viikko ma,ke-pe + su. Arkipäivisin toinen on aamuvuorossa, toinen on 

iltavuorossa. 

1 laitosmies ma-pe, viikonloppuisin päivystää Viihdeuimala Rantakeitaan laitosmies 

3 palvelutyöntekijää (Ruoka- ja puhtaus). 

Henkilöstöpalaveri to klo 13-14 

Kassa ja kahvio 

Kahvion yrittäjä hoitaa uimahallin lipunmyynnin. Aamu- uinninaikana ma-ke ja pe klo 6-8 lipunmyynnistä vastaa palvelutyöntekijät. Tilassa on erilliset kassat 

kahviotuotteiden ja lipunmyyntiin. 

 

Kassajärjestelmä ja kulunvalvonta 

Kassatuotteista ja kulunvalvonnasta, porttien ajastamisesta vastaa halli/hallimestari 

Koulutus 

Koko henkilökunnalle SUH:n Trimmi –allas- ja ensiapukoulutus kauden alussa. EA 1 joka kolmas vuosi täydennyskoulutuksena. 

Uimaopettaja-uinninvalvojille ja laitosmiehillä 1 krt/vuosi mahdollisuus osallistua alansa 1-2 päivän mittaiseen täydennyskoulutukseen. 

Seurojen turvallisuusillat järjestetään kauden alussa, elokuussa. Illassa käydään seuran harjoitteluvuorojen turvallisuusasioita läpi. Vastuuvalmentajan on suoritettava 

uinninvalvojan tekstiuinti, käytävä hallin ensiapuvälineistö läpi, tulee olla selvillä pelastusteistä ja ensihoidon hälytyksestä ja reitistä. Kerrataan elvytys. 
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Huolto 

Altaat: 25 m:n allas, opetusallas, poreallas, kylmäallas 

 Näytteet otetaan 2 x päivässä, näytteet otetaan itse ja lähetetään laboratorioon 1 krt/kk. Näytteiden ottomäärät ja näytteet (laaja-suppea) suunnitellaan kunnan 

terveystarkastajan kanssa valvontatutkimusohjelmaan. 

 Altaiden huuhtelut tehdään kerran viikossa, tai useammin tarvittaessa 

 Vuosihuolto ajoittuu kesään, jolloin tarvittaessa allas tyhjennetään ja tehdään korjaukset ja puhdistukset. 

Uimahallin muut tilat: 

Palvelutyöntekijät siivoavat allas- ja muita märkätiloja oman siivoussuunnitelman mukaisesti, suunnitelmaan kuuluu omavalvonta pintapuhtaudesta. Huoltopäivä on 

tiistaina klo 6-12. 

Kuntosali 

Kuntosali sijaitsee uimahallin puolella, salille pääsee uimalipun hinnalla. 

 

Petanque-halli 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Veturitallit, petanque-kenttä Päämajakoulu C/D       7712 Koko 550 m²   Petanque-seura 

 

Liikuntapalvelut vastaa veturitallien petanquetilan toiminnasta. Käyttäjät koostuvat paikallisen petanqueseuran jäsenistä ja eläkejärjestöjen jäsenistä.   

 

Kamppailulajien sali 

Liikuntapaikka alue luokitus 
opetus-
käyttö 

km 
kokonais-
kustannus 

sisäinen 
vuokra 

Lisätietoja 

Kamppailuareena Päämajakoulu A/C       150157 

kuntosali, Takomo=nyrkkeilytila, Sitomo=tatamitila, 
Murskaamo=tatamitila, toimisto, koulutustila, kokoustila, 
aula/kahvila, 1816 m, varaukset Kamppailuinstituutti 
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Huolto-/varastorakennukset 
    

      

Rakennus Osoite m² 
vuokra 
€/kk 

kokonais-
vuokra Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus 

Peltihalli Jääkärinkatu 37 292 1082 12989   

Hänninkentän huoltorakennus Kyllikinkatu 249 1543 18522   

Haukivuoren varikko Paloasemantie 6 30 127 1522   

Varastokatos (Rantakylä) Teknikontie 1 162 790 4742   

Varastokatos Annikinkatu 4 100 324 3892   

Peltihalli Jääkärinkatu 37 300 1111 13338   

Ristiinan urheilukentän huoltorakennus   324 2450 29404   

Rantakylän kentän huoltorakennus Pallokuja 161 701 8406   

Suomenniemen urheilualueen huoltorakennus   111 836 10034   

Ristiinan tekninen toimisto Linnantie 2 173 2354 28245   

Liikuntapalveluiden varasto (Ristiina) Brahentie 54 200 178 2133   

Urpolan kentän huoltorakennus   122 907 10887   

Varasto (sisäliikunta) Porrassalmenkatu 50 35 145 1739   

Raviradantien varastorakennus?         Työpajojen kanootit 

 


