
ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Elämänlaatulautakunta § 35 16.06.2020
Kaupunginhallitus § 185 29.06.2020

OriPark aktiviteettipuisto / kuntalaisaloitteen käsittely

Elämänlaatulautakunta 16.06.2020 § 35

 Oriveden elämänlaatulautakunnalle on tehty kuntalaisaloite Paltanmäen
liikuntapuiston sekä pumptrack radan rakentamisesta 2017.
Kuntalaispalautteissa mm Voi Hyvin-viikolla syksyllä 2018 nousi myös
esille ehdotuksia monipuolisesta liikuntapuistosta.

 Elämänlaatulautakunta on käsitellyt aktiviteettipuisto teemalla asiaa
kokouksessaan 19.12.2017 §89. Valmisteluun on jätetty saman
suuntaisten alotteiden huomioiminen, toteutuspaikan selvittäminen ja
mahdollisten avustusten kartoitus sekä investointimääräraha esitys.

 Liikuntapäällikkö on käyttänyt asiantuntijoita suunnitteluapuna ja paikkaa
aktiviteettipuistolle on selvitetty mm yläkentän, liikuntahallin puiston sekä
Rovastinkankaan koulun alueille. Toteutuksesta on tehty hinta-arvioita
sekä mallinnuksia eri palveluntarjoajien toimesta.

 Oriveden kaupunginvaltuusto myönsi 25.11.2019 §71 investointi
määrärahan 120 000 € aktiviteettipuistolle, ehdollisena 40 000 €
avustuksen osalta. Liikuntapäällikkö haki AVI liikuntapaikka
rakentamisavustusta, jota myönnettiin hankkeelle keväällä 2020 yhteensä
68 000€.

 Aktiviteettipuistosta teetettiin kuntalaiskysely helmikuussa 2020, kaikki
kolme sijoitusvaihtoehtoa saivat tasaisesti kannatusta. Rovastinkankaan
liikunta-alue nousi hieman muita suositummaksi ja alueella tehtävät muut
liikuntapaikkojen rakennus- ja kehittämistoimet tukivat sijoituspäätöksen
tekemistä. Sijoituspaikan valinnassa merkittävässä roolissa olivat myös
yläkentän käyttötarve koulujen liikuntaan sekä liikuntapuiston alueen
kaava rajoitukset, Rovastinkankaan alue on merkitty vapaa-aika ja liikunta
käyttöön. Aktiviteettipuiston sisältöön ehdotuksia tuli mm pumptrack,
ulkokuntosali, crossfit tai parkour rata, frisbee golf radan laajennus sekä
monitomikaukalo yms.

 Rovastinkankaan koulun piha-alueen kehittämiseen on varattu
investointimäärärahaa 55 000 € monitoimikaukalon rakentamiseksi 2021 ja
kuljetusjärjestelyistä johtuen alueella on alkamassa leikkialueen
rakentaminen sekä maisemointi. Valmistelussa on otettu huomioon eri
projektien tukemismahdollisuudet toisiinsa nähden sekä alueen
kokonaiskäyttö yhteistyössä elämänlaatupalveluiden ja tilapalveluiden
kanssa.

 Pumptrack radan toteutus kilpailutettiin toukokuussa 2020, kolmesta
tarjoajasta toimittajaksi valikoitui We Build Parks Finland Oy/Velosolutions.
Pumptrack rata toteutetaan st-menetelmällä (suunnittele ja toteuta) ja
urakka aika on viikoilla 26-30, alueen muiden rakennustöiden osalta
kilpailutus on päätösvaiheessa. Kaikki liikuntapaikkojen rakennus- sekä
asennustyöt alueella pyritään toteuttamaan elokuun 15.pv mennessä.

Liikuntapäällikön päätösehdotus:
 Elämänlaatulautakunta hyväksyy aloitteiden osalta tehdyn valmistelutyön

sekä toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi.
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Päätös:
 Liikuntapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 185

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee elä män laa tu-
lau ta kun nan valmistelun Oripark aktiviteettipuistoa koskevasta kun ta lais-
aloit tees ta tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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