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Suunnittelualue ja urheilupuiston nykyiset toiminnot: 

1. Yleisurheilukenttä, 2. Jalkapallokenttä (ns. takakenttä) 3. Kivituhkakenttä 4. Asfalttikenttä

(katukoripallo) 5. Asfalttikenttä (entinen tenniskenttä)
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• Viimeisin peruskorjaus tehty v. 1985-86

• Suorituspaikat: 8 juoksurataa ja vesieste, häkki kiekon- ja 

moukarinheittoon, kuulantyöntörinki, korkeus- ja seiväshyppypaikat, 

sekä kaksi pituus-/ kolmiloikkapaikkaa

• Keskusalue toimii kesäisin jalkapalloilijoiden harjoitusalueena

1. Yleisurheilukenttä
Nykytilanne



• Kestopäällysteen pinnan irtoaminen, halkeilu ja painuminen

• Kuivatusongelmia

• Keskikentän nurmi on epätasainen ja huonossa kunnossa

• Suorituspaikat eivät tämän päivän vaatimusten ja mitoitusten mukaisia

• Kastelujärjestelmä kaipaa päivittämistä

• Lehtipuiden roskaaminen
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1. Yleisurheilukenttä
Ongelmat



• Juoksuratojen ja suorituspaikkojen

kestopäällysteiden ja alusasfalttien

uusiminen (SUL:n ja IAAF:n

vaatimusten mukaisuus)

• Kuivatusjärjestelmiä uusitaan ja

parannetaan

• Suorituspaikat nykyisten mitoitusten

ja vaatimusten mukaisiksi (mm. 

kiekonheitto- ja moukarihäkki)

• Keskikentälle uudet

rakennekerrokset+siirtonurmi

• Automaattinen kastelujärjestelmä

• Kentän sähköistys ja

ajanottojärjestelmä uusitaan

• Juoksuratoja lähimpien puiden

poistoa
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1. Yleisurheilukenttä
Esitetyt toimenpiteet
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2. Jalkapallokenttä, eli ”takakenttä”
Nykytilanne

• Valaisematon nurmipintainen jalkapallokenttä

• Mitat 68 m x 100 m

• Kentällä pelataan Veikkausliigan otteluita (PS Kemi Kings)

• Pääkatsomossa 1100 kuppipenkillistä paikkaa

• Aurinkokatsomossa on kuppipenkit ja 780 paikkaa. 

• Toisessa päädyssä on pieni istumakatsomo ja murskepintainen 

seisomakatsomo

• Kentän reunalla on myös VIP-tilat ja kuuluttamo
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2. Jalkapallokenttä, eli ”takakenttä”
Ongelmat

• Kenttä on pelikelvoton keväisin. Pelikunnossa kenttä on 

kesäkuun puolella (Veikkausliigakausi käynnistyy 

huhtikuun alussa)

• Kesälläkin harjoittelukäyttö on rajattu 6h/vk.

• Katsomokapasiteetti on pienehkö (ei täytä Palloliiton 

Veikkausliigakentälle asettamia vaatimuksia)

• Kenttää ei ole nykyisin valaistu



• Luonnonnurmikenttä muutetaan
tekonurmikentäksi

• Tekonurmen alapuolelle joustolevyt

• Joustolevyjen pintaan integroidaan
lämmitysputkisto  käyttökauden pituutta
saadaan jatkettua

• Kentän lämmitysenergiana käytetään
kaukolämpöä

• Pelialue kasvatetaan 840 m2:iin 
(68x10068x105, jatkossa Palloliiton

suositusten kokoinen Veikkausliigakenttä)

• Kentän rakennekerrokset uusitaan

• Salaojitus uusitaan ja kentän pintakuivatusta
parannetaan

• Kentälle asennetaan automaattinen
kastelujärjestelmä

• Merenpuoleiselle pitkälle sivulle uusi katettu
katsomo (istumapaikkakapasiteetti min. 500 hlöä)

• Veikkausliigavaatimusten mukainen LED-valaistus 
(800 lux). 
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2. Jalkapallokenttä, eli ”takakenttä”
Esitetyt toimenpiteet
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3. Kivituhkakenttä
Nykytilanne

• Valaistu kivituhkapintainen kenttä

• Mitat 70m x 45m

• Toimii kesäisin junioripesäpallokenttänä ja heittolajien 

harjoituskenttänä

• Talvisin kentällä kaukalo, jolloin lajeina ovat jääkiekko ja kaukalopallo
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3. Kivituhkakenttä
Ongelmat

• Kivituhkapinnalla huono vedenläpäisykyky aiheuttaa 

pintakuivatusongelmia ja lammikoitumista

• Kenttä vaatii suhteellisen tiheää kunnossapitoa

• Kentän reuna-alueet nykyisellään varastointi- ja 

pysäköintialueina

• Valonheittimet vanhanaikaisia



• Kentän pintaan asennetaan hiekkatekonurmi

• Kentän rakennekerrokset uusitaan

• Salaojitus kunnostetaan

• Nykyiset valaisinmastot jäävät käyttöön ja niiden 

valaisimet vaihdetaan LED-valonheittimiksi 

(valaistustaso 200lux)

• Kentälle mahdollista asentaa kaukalo talvisin.

12.10.2017

11

3. Kivituhkakenttä
Esitetyt toimenpiteet
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4. Asfalttikenttä (katukoripallo)
Nykytilanne ja ongelmat

• Kenttä sijaitsee huoltorakennuksen kaakkoiskulmassa

• Kentän päällyste on suhteellisen hyvässä kunnossa

• Kenttä toimii osittain talvisin lumenläjityspaikkana

• Sijainti ongelmallinen (jalkapallokentän ja kostean metsämaaston 

välissä. Alueen maankäytölle osoitettu asemakaavassa 

kerrostalokortteli).



• Siirretään nykyisen hiekkatekonurmikentän eteläpuolelle asemakaavan 

mukaiselle viheralueelle

• Kentän mitat on tarkistettu vastaamaan paremmin koripallokentälle asetettuja 

mitoitusvaatimuksia.
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4. Asfalttikenttä (katukoripallo)
Esitetyt toimenpiteet
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5. Asfalttikenttä (entinen tenniskenttä)
Nykytilanne ja ongelmat

• Kenttä ei ole enää tenniskäytössä

• Kentän alueelle on sijoitettu muun muassa wc-koppeja.

• Päällysteessä jonkin verran routavaurioita

• Uimahallin puolella pintakuivatusjärjestelmät ovat puutteelliset

• Vieressä sijaitsevat lehtipuut roskaavat ja tekevät kentän 

pinnasta liukkaan

• Kenttä sijaitsee pääosin uimahallin tontilla (asemakaavassa 

YU-merkintä).

– Uimahallin mahdollisen laajennusosan 

varausaluettarajoittaa alueelle suunniteltavaa toimintaa.



• Päällyste poistetaan ja tilalle istutetaan nurmikenttää

• Toimii jatkossa oleskelualueena ja tapahtumien aikana 

myynti-/wc-tilojen sijoituspaikkana.

• Talvisin voi toimia lumien läjityksessä.

• Ratkaisussa huomioitu tuleva hotellirakennus ja sen 

laajennusvara, sekä mahdollinen toimintojen yhdistäminen 

uimahallin palvelujen kanssa.
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5. Asfalttikenttä (entinen tenniskenttä)
Esitetyt toimenpiteet



• Urheilupuiston alueelle rakennetaan valaistu kuntopolkuverkosto, joka linkittää 

Sauvosaaren, Mansikkanokan ja Lumilinnan alueet yhteen

– Talvisin toimii hiihtolatureitistönäyhteys yleisurheilukentältä meren jäälle
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Muut alueet
Kuntopolut



• Sijoitetaan uuden hiekkatekonurmikentän lounaiskulmaan

• Monipuolinen laitteisto: soveltuu eritasoisille liikkujille, sekä aktiivikuntoilijoille

• Toimii myös lämmittely- ja loppuverryttelypaikkana aluetta käyttäville 

urheilijoille

• Voi olla osittain katettu

• Fitnessparkin ja koripallokentän väliin voidaan sijoittaa myös muita 

pienpallopeleihin soveltuvaa välineistöä, esim. panna-areena, teqball-pöytiä…
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Muut alueet
Fitness park

http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/Korkea-Panna/080901
https://www.youtube.com/watch?v=DeV4fQ7F_X0&feature=youtu.be


• Huoltorakennuksen koilliskulmaan varataan tilaa noin 200 m2 kokoiselle 

hallimaiselle laajennukselle/varastorakennukselle. Hallissa ovet sekä 

yleisurheilukentän, että hiekkatekonurmikentän puolellehelpottaa

huoltokaluston kulkua.

• Huoltorakennuksen nykyisistä pukuhuoneista kolmen (yht. n. 90m2) 

käyttötarkoitusta muutetaan: kuntosalia lähimmän pukuhuoneen tilat otetaan 

kuntosalin laajennuksen käyttöön. Kisatoimiston/kokoustilan lähimmät kaksi 

pukuhuonetta muutetaan kokoustilojen laajennukseksi.

• Lämmönjakohuoneen lähelle varataan tilaa tekonurmikentän 

lämmitysjärjestelmälle.
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Muut alueet
Nykyinen huoltorakennus
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Rakennukset

Huoltorakennuksen laajennus
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Rakennukset

Yleisurheilukentän uusi katsomo
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Rakennukset

Tekonurmikentän uusi katsomo



12.10.2017

22

Rakennukset

Kioski-/wc-rakennukset, lipunmyyntikojut, aidat




