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LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN
RAHOITUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2019-20222019–2022
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää antamaan lausunnon, jossa tarkastellaan
oman maakunnan alueen liikuntapaikkojen perustamishankkeiden alueellista merkitystä sekä ottamaan kantaa maakunnan hankkeiden keskinäiseen kiireellisyysjärjestykseen.
Päijät-Hämeen kunnat ovat aktiivisia liikunnan ja etenkin koko väestöryhmiä palvelevan terveysliikunnan kehittäjiä. Monella alueen kunnalla on rakenteilla tai suunnitteilla,
peruskorjata tai rakentaa, uusia monikäyttöisiä ja terveempiä koulurakennuksia liikuntatilojen kanssa. Koulujen liikuntatilat ovat pääsääntöisesti kouluajan ulkopuolisen ajan
aktiivisessa käytössä.
Uimahallit ovat ministeriön ja AVI-linjausten mukaisesti olleet painopisteessä laajojen
kansanryhmien palveluiden kehittämisessä. Orimattilan ja Lahden kaupungissa on ollut pitkään uimahallien laatu- ja kapasiteettikehittämisen tarpeita.
Päijät-Hämeen liitto yhdessä Päijät-Hämeen liikunta- ja urheilu ry:n kanssa aktivoi kuntia ennakoimaan liikuntapaikkarakentamisen tarpeita viiden vuoden aikajänteellä ja luo
hyvien kokemusten vaihtoa kuntien ja toimijoiden kesken. Aluehallintovirasto on ollut
mukana tapaamisissa.

Hakija

Vuosi

Hankkeen nimi

Kustannusarvio

Rahoitussuunnitelmaan 2019 esitettävät
Heinolan
2019
Lukio,
kaupunki
liikuntasali
Heinolan
2019
Sinilähdetalo, päikaupunki
väkoti, liikuntasali,
koulu
Lahden
2019
Kisapuiston katkaupunki
somorakennus
Ei esitetä rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2019
Lahden
2019
Tekojäärata
kaupunki
Lahden
2019
Karpalon
mäkikaupunki
hyppyalueen perusparannus
Lahden
2019
Uimahallikapasikaupunki
teetin lisääminen
Rahoitussuunnitelmaan 2020 esitettävät
Orimattilan
2020
Urheilutalo 2. uikaupunki
mahalli
Heinolan
2020
Kailastalo,
alakaupunki
koulu, päiväkoti,
liikuntasali

Pk/uusi

2 352 000

uusi

1 360 800

uusi

9 900 000

uusi

3 000 000

uusi

1 200 000

pk

24 000 000

uusi

9 240 000

uusi

4 217 500

uusi

Vuosille 2021 ja 2022 ei ole ilmoitettu hankkeita Päijät-Hämeestä.
_________________________________________________________________________________________
Tiedoksi:

Päätöksentekovaltuus:

x asianomainen

__ hallintosääntö § ____

x maakuntahallitus

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Pyydettynä lausuntona liikuntapaikkojen perustamishanke-esityksistä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan vuosiksi 2019 - 2022 Päijät-Hämeen liitto esittää seuraavaa:
On hyvä, että valtakunnallisesti merkittävät rakentamiskohteet tunnistetaan ja niiden
rahoitusta ei oteta alueiden rahoituksesta pois.
Joissakin kunnissa on edelleen tunnistamatta tai huonosti organisoitu perustamishankkeiden rahoituksen hakeminen. Rahoituksen kohdentuminen viime vuosina PäijätHämeeseen on ollut väestösuhdetta merkittävästi vähäisempää.
Heinolan kaupungissa on merkittäviä tilaongelmia liikunnan harrastamiseen, kun huonokuntoisia kouluja ja tiloja on suljettu. Heinolassa on käynnistynyt monipuolisesti vaikuttava rakentamisen investointiohjelma, jonka avulla kaupungin koulu- ja päiväkotiverkko uudistuu merkittävästi lähivuosina.
Orimattilan kaupungissa on lähdetty kehittämään uutta rakenteilla olevaa urheilutaloa
ja siihen kytkeytyvää uimahalliosaa vuodelle 2020.
Lahden kaupungin Kisapuiston uuden katsomorakennuksen rakennuslupa haetaan
syksyllä. Stadionin kokonaiskapasiteetiksi tulee 5499. Tiloja on lisätty, jotta uusittu
kenttä ja katsomot täyttävät UEFAn vaatimukset, kun hiihtokeskuksen kenttä ei niitä
enää täytä. Kisapuisto on monen eri liikuntalajin harrastuskeskus.
Lahden kaupunki siirtänee ja esittää tekojääradan, Karpalon lasten mäkihyppyalueen
ja uuden uimahallin hankkeet vuodelle 2020.
Useimmista muista suurista kaupungeista poiketen Lahdessa ei ole lainkaan ulkotekojäärataa, jonka tarve todennäköisesti kasvaa leutojen talvien yleistyessä. Liikuntapalvelut on pitänyt Launetta sopivana paikkana tekojäälle.
Lahden urheilukeskuksen Karpalossa juniorityölle tärkeät pienet hyppyrimäet ovat
elinkaarensa päässä ja harrastajamääriä on saatu kasvatettua.
Lahden kaupunginhallitus päätti maanantaina 7.5.2018, että Ranta-Kartanoon rakennetaan 50 metrin altaalla varustettu uimahalli osana mahdollista kokonaisuutta, johon
kuuluvat myös yksityisen yrityksen toteuttamana hotellikeskus, kylpylä ja viihdekeskus.
Kylpylä ja uimahalli muodostavat yhdessä vesiliikuntakeskuksen.
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