Liikuntapalveluiden ajankohtaiset Seuraneuvottelukunnassa 14.4. 2015
Niina Epäilys
Syksyllä alkavien vuorojen haku päättyy 13.4.
Urheiluseurojen ja erityisliikuntajärjestöjen toiminta-avustusten sekä tilaavustusten hakuaika päättyy 4.5.2015 klo 16.00. Terveysliikunnan tapahtumaavustuksiin saatiin vuodelle 2015 edelleen kaupunginhallitukselta
erityismääräraha, joten niitä voi hakea läpi vuoden. Tarkemmat ohjeet löytyvät
meidän www-sivuilta.
Kestävä kehitys on yksi kaupungin kantava periaate, jonka mukaisia
toimenpiteitä kaikkein palvelualueiden on edistettävä. Yksi toimenpide
liikuntapalveluissa sen osalta on tekonurmien uusiokäyttö.
Seuraneuvottelukunnalle tiedoksi vuoden 2015 osalta toimenpiteet niiden
osalta oheisessa liitteessä.
Alle 18-vuotiaiden maksuttomien liikuntapaikkojen osalta selvitystyö
käynnissä - esityslistalla onkin, että Jukka kertoo asiasta ja tämänhetkisestä
työvaiheesta.
Vuoden 2015 osalta liikuntapalveluiden työohjelmakohteet ovat seuraavat:
Vuoden 2015 sivistys- ja kulttuuripalveluiden talousarvioon on varattu
1.300.000 € ulkoliikunta-alueiden, ulkoilureittien, liikuntakeskusten,
pallokenttien ja erityissuorituspaikkojen peruskunnostamiseen sekä uusien
kohteiden toteuttamiseen.
1. Urheilukeskusten peruskorjaus 445.000 €
- Heinäpään urheilukeskuksen peruskorjaus
- Castrenin urheilukeskuksen keinonurmikentän perusparantaminen
- Pateniemen urheilukeskuksen pienpallokenttien (2kpl) peruskorjaus
kierrätysnurmella
- Maikkulan urheilukeskuksen pallokentän peruskorjaus kierrätysnurmella
- Pesäpallostadionin kentän reuna-alueiden peruskorjaus kierrätysnurmella
2. Reitistöjen kehittäminen 415.000 €
- Laivakankaan kuntoradan rakentaminen (KR1, 2 ja 3)
- Virpiniemen kuntoratareitistön peruskorjauksen jatkaminen
- Iinatinlenkin ulkokuntoilupiste ja laitteet

3. Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus 180.000 €
- Martinniemen koulun urheilukentän saneeraus (osa 2-vaiheesta)
- Metsokankaan pallokentän peruskorjaus kierrätysnurmella sekä
koululiikunnan yu- suorituspaikat
4. Uimarantojen peruskorjaus 60.000 €
- Ilmoitustaulut ja opasteet
- Ylläpitokorjaukset
5. Kuntoratareittien valaistuksen muutokset 150.000 €
EU:n energiatehokkuusdirektiivin (2005/32/EC) seurauksena

- Auran majan reitistö
- Hiirosen kuntorata
6. Liikuntapaikkojen suunnittelu 50.000 €
- Seudullinen reitistöt
- Pienkohteet
Yht: 1.300.000 €
Esitetyt kustannusarviot ovat arvonlisäverottomia hintoja.
Työohjelmakohteet 1, 2, 3, 4 ja 5 toteuttaa Oulun tekninen liikelaitos.
Kohteiden tilauksesta laaditaan puitesopimus LIPA:n ja Tekli:n välille

2015 keinonurmien uusiokäyttö

Vanhat:

Uudelleen asennus:

H.pää ulko 7674m2 6800m2
109x70m

- Toppilan päiväkoti 250m2 (tehty 2014)
- Asemankylän areena 600m2(tehty 2014)
- Pesis n. 1000m2
- Martinniemen koulun pk-2 4000m2
- Frisbeegolf matot, muut kohteet? 950m2
yht. 6800 m2

Hepa 7650m2

- Maikkulan urh.kesk. kenttä 3300m2
- Pateniemen urh.kesk. pienkenttä1 2800m2
- Pateniemen urh.kesk. pienkenttä2 1550m2
(+ 450m2 Castrenin nurmea  2000m2)
yht.7650 m2+450m28100m2

Castren 7875m2
109x72m

- Metsokankaan pallokenttä 7100 m2
- Pateniemen urh.kesk. pienkenttä2 450m2
- Muut kohteet? 325m2
yht. 7875 m2

