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Alajärven liikuntapaikkainvestoinnit ja monitoimihalli
Alajärven kaupungin vuosien 2010–2019 liikuntapaikkainvestointien sarja saadaan päätökseen monitoimihallin valmistumisen myötä. Alajärven kaupungin sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat näiden investointien myötä varmasti huipputasoa ja kestävät vertailun
huomattavasti suurempiinkin kaupunkeihin. Liikuntapaikkoihin panostamisella on useita
eri vaikutuksia. Kaikenlaisella liikkumisella edistetään yksilön terveyttä, kasvatetaan
kaupungin vetovoimaa ja asukkaiden viihtyvyyttä. Syksyn 2019 aikaan olemme saaneet
Alajärvelle ensimmäisiä muuttajia ulkopaikkakunnista, jotka ovat nimenomaan muuttaneet Alajärvelle hyvien harrastus- ja liikuntapaikkojen vuoksi.
Liitteessä on esitetty Alajärven kaupungin ulko- ja sisäliikuntapaikkainvestoinnit. Investointien yhteishinta on noin 18 miljoonaa euroa (alvillinen hinta). Merkittävistä investoinneista huolimatta kaupungin kokonaisvelkamäärä on edelleen alle maakunnan ja
valtakunnan keskiarvojen. Investoinneilla ei ole siis rasitettu kaupungin taloutta kohtuuttomasti.
Monitoimihalliin on käytetty puuta CLT-elementteinä. Puurakentamisen edistäminen on
ollut yksi Alajärven kaupungin keskeisistä tavoitteista (monitoimihalli, vammaispalveluyksikkö ja päiväkoti). Hallin suunnittelussa on pyritty siihen, että halli on nimenomaan
monitoimihalli ja mahdollistaa useiden eri käyttäjäryhmien hallin käytön. Kitron pesäpallostadionin pukuhuonetilat tulevat myös siirtymään uuteen monitoimihalliin.

Lisätietoja:
Liikuntapaikkainvestoinnit:
Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, p. 044 297 0213, vesa.koivunen@alajarvi.fi
Monitoimihalli:
Rakennusmestari Juuso Pikkukangas, p. 040 680 0324, juuso.pikkukangas@alajarvi.fi
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Taulukko 1.
Liikuntapaikkainvestoinnit 2010–2019
vuosi

kust. € alv. 0 %

Rannankylän urheilukentän keihäänheittopaikan uusiminen

2010

20.200

Maalikamera

2012

10.500

Uimahallin irtainkalusto

2012

100.000

Uimahallin rakentaminen

2012-2013

7.212.000

Alajärven keskustan kuntoradan laajennus

2013-2014

35.000

Moottorikelkka

2014

12.000

Taimelan koulun monitoimikenttä

2014

24.000

Luoma-ahon koulun leikki- ja liikunta-alue

2014

28.500

Beach volley -kentät, urheilukeskus

2014

31.000

Latukone

2016

60.000

Skeittirata, urheilukeskus

2016

61.000

Frisbeegolf-rata, kuntoradan alue

2016

20.000

Katukoris

2017

10.000

Pallohallin rakentaminen (ylipainehalli)

2018

993.000

Kuntoradan huoltorakennuksen rakentaminen + kalusto

2018

76.200

Pallohallin puku- ja pesutilojen rakentaminen + kalusto

2018

178.200

Jääkiekkokaukalo Myllykankaan koulu

2018

12.500

Kitron stadionin aidan uusiminen

2018

21.800

Jäähalli, yleisurheilukeskuksen parkkialueen päällystystyöt

2019

63.100

Monitoimihallin rakentaminen

2018-2019

Monitoimihallin ensikertainen kalustaminen

2019

5.300.000
250.000

Yksityinen jäähalli, jossa kaupunki omalla avustuksella mukana.

Kustannukset yhteensä (alv. 0 %)

14.519.000 €
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