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TIIVISTELMÄ    
 
Hankeselvitys laaditaan vuoden 2020 talousarvion investointipäätöksen tueksi. 
Hankeselvityksessä kuvataan hankkeen perustelut toiminnalliset tarpeet, kustan-
nukset ja hankkeen aikataulut. 
 
Uudisrakennuksen kerrosala on 2877 m2.  
Kokonaiskustannusarvio on 5 676 000 € (alv 0 %) 
 
Kilpailutusasiakirjat laaditaan keväällä 2020 ja rakentamisvaihe alkaa elokuussa 
2020.  

 

1. Rakennuspaikka  

Koulunpolku, Ikaalinen 
Uudisrakennus sijoittuu päiväkodin ja koulun väliin, nykyiselle koulun pihan tuntu-
massa sijaitsevalle hiekkakentälle. 
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2. Nykyinen toiminta 

 
Nykyinen liikuntahalli palvelee päiväaikaan koululiikunnan lisäksi vapaata kun-
tosaliharjoittelua ja erityisryhmien ohjattua liikuntaa. Ilta-aikaan tiloissa on paikallis-
ten urheiluseurojen harjoituksia sekä kaupungin omia ohjattuja liikuntaryhmiä. 
Kuntosalikävijät käyttävät kuntosalia itsenäisesti avainkortilla. Urheiluseuroilla on 
käytössään heille osoitettuja varastotiloja. 
Liikuntahallin tiloissa sijaitsee liikuntatoimen toimistot varastoineen. 
 
Liikuntahallissa järjestetään myös jokakesäinen Sata-Häme soi - konserttitapah-
tuma. 

3. Nykyiset tilat 
  

Sandwich – elementtirakenteinen liikuntahalli on valmistunut vuonna 1984.  
 
Bruttoala: 2180 m². 
Tilavuus: n 13 900 m³. 

4. Perustelut uudisrakentamiselle 
 

Nykyisen liikuntahallin tilat ovat jääneet ahtaiksi, esteettömyys ei toteudu ja talo-
tekniikka on tullut käyttöikänsä päähän. Seinä- ja lattiarakenteissa on mm mikrobi-
vaurioita, joista on aiheutunut sisäilmaongelmia. 
 
Nykyisten tilojen korjaamisen ja laajentamisen vaihtoehtoja on tutkittu. Korjauspro-
sentti 81,3%. Investointikustannusten todettiin nousevan niin korkeiksi, että korja-
ushankkeeseen ei ole kannattavaa ryhtyä.  

5. Toiminnalliset tavoitteet 
 
Uuden liikuntahallin rakentamisella halutaan edistää kuntalaisten aktiivisuutta ja 
mielenkiintoa liikuntaa kohtaan. Liikuntahallin halutaan olevan kaikkien kuntalais-
ten helposti saavutettavissa. Kuntalain, Terveydenhuoltolain sekä Liikuntalain mu-
kaisen hyvinvoinnin edistämisen tavoite on hankkeen vahvana kannustimena. Lii-
kunnallisen elämäntavan mahdollistaminen nykyistä laajemmalle osalle väestöä ja 
kokonaisaktiivisuuden kasvattaminen on tärkeää ja vaikuttavuudeltaan kannatta-
vaa. Hallitusohjelman (Rinteen hallitus/Kulttuuri, nuoriso- ja liikunta-asiat) tavoittei-
siin on kirjattuna mm. Liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nouseminen kaikissa 
ryhmissä, liikuntapaikkojen rakentamisen tukeminen sekä ikääntyneiden liikkumi-
sen edistäminen.  
 
Eri-ikäisten ja eri liikuntataustaisten kuntalaisten kuulemisella ja kehittämisideoilla 
on pyritty vastaamaan olosuhdetarpeisiin jo hankkeen suunnittelussa ja näin vai-
kuttamaan eri-ikäisten omatoimiseen tai lajipohjaiseen ja monipuoliseen liikunnan 
toteuttamiseen uudessa liikuntahallissa. Se soveltuu monen liikuntamuodon käyt-
töön ja vuorokautisen käytön todetaan olevan aamusta iltaan runsasta. Erilaisilla 
liikuntaryhmillä on mahdollisuus käyttää tiloja ja siellä toimii niin omaehtoinen lii-
kunta kuin ohjattukin liikunta.  
 
Uusi liikuntahalli sijaitsee keskeisellä paikalla Ikaalisten kaupungin keskusta-
alueella. Liikuntahallin vieressä sijaitsee kouluja mm. vastavalmistunut Valkean 
Ruusun koulu sekä päiväkoti. Liikuntahalli on lasten turvallisesti saavutettavissa 
koulupäivän aikana. Pysäköintialueet sijaitsevat niin, ettei koululaisten tarvitse ylit-
tää niille johtavia teitä. Jouluna 2019 valmistuva Ideakampus täydentää kasvavaa 
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Saskyn opiskelualuetta, joka sijaitsee noin 500 m päässä. Opiskelijoiden liikunnan 
lisäämiseen on valtionkin taholta kiinnitetty erityishuomiota. Uusi liikuntahalli palve-
lee myös Liikkuva opiskelu-hankkeen toimintaympäristönä. Samoin Ikaalisten luki-
ossa toimiva Urheiluakatemia voi hyödyntää uuden liikuntahallin tiloja.  
 
Lähes puolet suomalaisista nuorista miehistä ja kolmannes nuorista naisista on 
ylipainoisia. Aikuisista miehistä ylipainoisia oli lähes kolme neljäsosaa ja naisista 
kaksi kolmasosaa.(Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinTerveys 2017 – tutki-
mus). Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on ylipainoinen tai lihava viimei-
simmän THL:n tilastoraportin mukaan (9/2018). Viimeisimmän Kouluterveystutki-
muksen mukaan ikaalislaisista 8.-9. luokan nuorista ylipainoisia on 30,1 % ja hen-
gästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1h viikossa harrastavia on 35,1%. 
Sairastavuusindeksi vuonna 2015 oli Ikaalisissa 108,2. Erityisesti diabetesta sai-
rastavien osuus on Ikaalisissa suuri ja siihen voidaan vaikuttaa esim. elintapamuu-
toksilla, joihin liikunnan lisäämisellä on merkittävä vaikutus.  
 
Ikääntyneen väestön liikunnan hyödyt terveydelle ja toimintakyvylle ovat merkittä-
vät. Kuten Valtion Liikuntaneuvoston 6/2019 lausunnossa todetaan, ikääntyneiden 
sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta voidaan vähentää panostamalla ennaltaeh-
käisevään toimintaan. Tarpeellista ja välttämätöntä on panostaa erityisesti sellai-
siin toimiin, jotka vaikuttavat ikääntyneiden sekä erityistä tukea tarvitsevien mah-
dollisuuksiin liikkua ja harrastaa liikuntaa. Tulevina vuosina tulisi fokukseen ottaa 
niin liikunta- kuin sosiaali- ja terveyspoliittisten toimien suunnittelussa ja resursoin-
nissa ikääntyneiden liikunta ja liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen. Tässä 
hankkeessa ikäihmisten terveyttä edistävää liikuntaa halutaan tukea rakentamalla 
heidän käyttöönsä sopivat esteettömät sisäliikuntatilat. Ikaalisten kaupungin vuo-
sittainen päätös ikäihmisten maksuttomasta kuntosalin käytöstä lisää liikunnan 
yhdenvertaista saavutettavuutta.  
Liikuntahallilta 5 km säteellä asuu yli 63-vuotiaita n. 1500 henkilöä ja 2 - 2,5 km 
etäisyydellä n. 1350 henkilöä. Kesäkuu 2019 kokonaisväestö Ikaalinen 6995 hen-
kilöä.  

 
Varhaiskasvatuksen tarpeet: 
Opetus- ja kulttuuriministeriön (tiedote 7.9.2016) tiedotteen mukaan uusien lasten 
liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivässä tulisi olla kolme tuntia 
liikuntaa. Osa liikunnasta tapahtuu varhaiskasvatuksessa ja osa kotona. Koska 
varhaiskasvatuksen yksiköissä on erilaiset toimintatilat, niin myös liikuntahallilla on 
merkityksensä lisääntyvän liikunnan toteuttamisessa. Erityisesti perhepäivähoitaji-
en lasten liikuttaminen isommassa tilassa mahdollistuu uudessa liikuntahallissa.   
Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle 
ja sen on todettu tukevan yleisiä oppimisen edellytyksiä. Fyysisellä aktiivisuudella 
kehitetään motoriikkaa ja fyysistä toimintakykyä sekä ennaltaehkäistään elintaso-
sairauksia. Liikuntavarusteet ja – välineet sekä toimiva ympäristö edesauttavat 
suositusten toteutumisessa ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Ilo kasvaa 
liikkuen -ohjelman toteuttaminen osin myös liikuntahallin uusissa toimivissa tiloissa 
on tärkeää varhaiskasvatusikäisille lapsille Ikaalisissa. 
 
Koulun tarpeet: 
Liikuntahallia käyttävät Ikaalisten alakoululaiset (n. 500 oppilasta), yläkoululaiset 
(n. 200 oppilasta), lukiolaiset (n. 100 oppilasta) ja ammattikoululaiset (n. 200 oppi-
lasta). Koulujen käyttötarve ajoittuu arkisin klo 8-15 välille. Lisäksi koulut käyttävät 
liikuntasalia kevät- ja joulujuhliinsa sekä erilaisiin kokoontumisiin ja konsertteihin. 
Varhaiskasvatuksen ryhmille on vuoroja kahtena päivänä viikossa. Ikäihmisten 
kolmannen sektorin liikuntaryhmillä on myös päivällä liikuntavuoroja.  
Koululiikunta on mahdollisimman laaja-alaista mm telinevoimistelua, pallopelejä, 
yleisurheilua. 
 
Urheiluseurojen tarpeet: 
Urheiluseurat ja liikuntaa harrastavat yhdistykset ovat arkisin iltakäyttäjiä klo 15–23 
ja viikonloppuisin koko päivä klo 8-22. Lajeina on futsal, salibandy, tennis, koripal-
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lo, pesäpallo, yleisurheilu, sulkapallo, lentopallo ja pingis. Vuoroja on 56 kpl / viikko 
ja käyttäjiä on tällä hetkellä noin 1000.  
 
Nykyinen liikuntasali on liian pieni salibandyn ja futsalin sarjapeleihin. Kuntosali on 
jäänyt kävijämääriin nähden pieneksi ja laitekanta on suppea tilojen ahtauden 
vuoksi.  
 
Kilpaurheilun tarpeet: 
Rakennettavassa uudessa liikuntahallissa on mahdollisuus mm. seuraaviin kil-
paurheilun lajeihin: salibandy, futsal, koripallo, lentopallo, tennis, sulkapallo. Ken-
tän rajat ovat täysimääräisenä ja turva- alueet on huomioitu. Kilpaurheilijat pystyvät 
harjoittelemaan täysipainoisemmin ja suunnitelmallisemmin lajiensa harjoitteita. 
Katsojille on huomioitu esteetön kulku. Heittopaikalla onnistuu kuula, kiekko, kei-
häs, myös pesäpallo yksittäisenä lyöntipaikkana.  
Yläkerran juoksusuorat toimivat myös mukautuvasti monipuolisena harjoitusalu-
eena. Juoksun lähtöharjoitteet telineistä, aitajuoksun harjoitteet, ryhmäohjaukset ja 
erityisesti kilpailijan on helppo suunnitella ohjelmansa, koska tilan käyttöä ei ole si-
dottu aikatauluilla. Näin harjoittelu onnistuu omilla suunnitelluilla aikatauluilla.  
 
Liikuntatoimen tarpeet: 
Liikuntatoimen työntekijöille on varattu 2 toimistotilaa/asiakasvastaanottotilaa (nuo-
riso- ja liikuntasihteeri sekä terveysliikuntakoordinaattori). Terveysliikuntakoor-
dinaattorin tekemä liikunnallista elämäntapaa edistävä liikuntaneuvonta tapahtuu 
liikuntahallilla, jossa on mahdollisuudet ohjata esim. kuntosalin käyttöä ja uusia lii-
kuntamuotoja asiakkaiden kanssa ryhmäliikunnan lisäksi. Tämä työ tukee myös 
kaupungin Fysioterapiaosastoa, josta ohjautuu asiakkaita liikuntaneuvontaan, 
koska sosiaali-—ja terveyskeskuksessa ei ole kuntosalilaitteistoa. Tuki- ja liikunta-
elinsairaus on kasvava kansantautimme. Aulassa on lisäksi lipunmyyntiä ja vahti-
mestarin työtä varten kiinteistönhoitajan toimisto.  Lisäksi liikuntatoimelle on varat-
tu varastotila toimistojen yhteyteen ohjattujen liikuntaryhmien pienliikuntavälineiden 
varastointiin. Liikuntatoimen ohjatuissa liikuntaryhmissä on kevään 2018 aikana ol-
lut 2138 osallistumista. Keväällä 2019 oli 11 ohjattua ryhmää, joissa osallistumisia 
2021.  Liikuntaneuvonta- asiakkaita ollut 1.1.–30.6.2019 62 henkilöä (vuoden 2018 
kokonaisluku oli 95). Näiden lisäksi kansalaisopisto järjestää liikuntahallilla ohjat-
tua liikuntaa (esim. Zumba, Miesten kuntoliikunta, Hyvän olon jumppa kevät 2019 
osallistumiskertoja 1078). 
 
Tapahtuma- tarpeet: 
Liikuntahallissa järjestettävän Sata-Häme soi – tapahtuman lisäksi järjestetään eri-
laisia konsertteja ja tapahtumia, kuten seurakuntien, nuorisotoimen ja yhdistysten 
lasten- ja nuortentapahtumia noin 5 -10 kertaa vuodessa. Eri liikuntalajien pelitur-
naukset täyttävät liikuntahallia useana viikonloppuna vuodessa. 
 
Toiminnassa kaikilla osa-alueilla on otettu huomioon monipuolisuus ja muunnelta-
vuus. Välineet ja kalusteet on helposti saatavilla ja raskaimmille varusteille ja liiku-
teltaville kalusteille on vaunut. 
 
Rakennuksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota esteettömyyteen. 
Suunnitelmat on käyty läpi Opetus- ja kulttuuriministeriön laatiman Esteettömyys-
selvitys – lomakkeen avulla. Esteettömyysselvitys liitetään valtionavustushake-
mukseen. 

6. Tekniset tavoitteet 

Rakenteet ja materiaalit 

 
Liikuntahallin palotekninen luokka on P2. Rakennus osastoidaan max 2400m² 
osastoihin EI30 rakentein.  
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Materiaali- ja varustevalinnoissa huomioidaan hygieenisyys, helppo puhdistetta-
vuus ja kestävyys. Kaikki rakenteet ovat törmäyksen kestäviä. Sisäpuolisten pääl-
lysteiden, pinnoitteiden ja sisustusmateriaalien luokkavaatimus on M1. 
 
Rakennustöiden puhtausluokka on P2. 
 
Perustamistapana on paaluperustus. 
Runko toteutetaan betonipilarein ja palonsuojamaalatuin teräsristikoin. 
Välipohjarakenne on teräsbetonirakenteinen, palkit ovat deltapalkkeja. 
Ulkoseinät ovat pelti-villa-pelti- elementtejä. 
Kattorakenne toteutetaan pääosin puurakenteisin teollisuuskattoelementein. 
Lattia perustetaan maanvaraisena laattana tai kantavana paalulaattana myöhem-
min laadittavien geo -suunnitelmien mukaan. 
Liikuntasalin osuuden lattian pintarakenne on muovimattopintainen yhdistelmä-
joustava urheilulattia. 
Liikuntasalin seinien pintarakenne on paikasta riippuen joko vanerilla suojattu pelti-
villa-pelti – elementti, maalattu levy-, betoni- tai tiiliseinä. 
Pukutilojen väliseinät ovat levyseiniä.  
 

LVI-tekniikka 

Liittymistiedot 

Kohde liitetään paikalliseen kaukolämpöverkostoon. Vesi- ja viemärijärjestelmät lii-
tetään kaupungin verkostoihin. 

Lämmitysjärjestelmät 

Liikuntasalin ja katsomotilojen lämmitys toteutetaan tuloilmakoneen palautusilma-
toiminnolla. Pukuhuoneet ja märkätilat varustetaan vesikiertoisella lattialämmityk-
sellä. Muut tilat lämmitetään vesikiertoisella patterilämmityksellä. Pääsisäänkäyn-
nin oville asennetaan oviverhokone-/koneet. Sisälämpötila pidetään salien osalta 
18 °C, märkätiloissa 22 °C ja muissa tiloissa 21 °C asteessa. 

Vesi- ja viemärilaitteet 

Lämmin käyttövesi lämmitetään kaukolämpöön liitettävällä käyttövesivaihtimella. 
Lämmin käyttövesiverkosto toteutetaan lämpimän käyttövedenkierrolla. Kohteessa 
käytettävät vesikalusteet ovat yksiote – ja termostaattisia sekoittajia. WC:n yhtey-
dessä oleviin pesuallaskalusteisiin laitetaan bideesuihkuilla varustetut pesual-
lashanat. Liikuntarajoitteisten WC:t varustetaan pesuallashanoin, joissa etäkäytet-
tävät bideesuihkut. Märkätilat varustetaan tarpeellisin määrin lattiakaivoja. 

Ilman käsittelyjärjestelmät 

Sisäilmaston puhtausluokka on S2. 

Rakennuksen ilmanvaihto jaotellaan käyttötarkoitusten mukaisesti eri ilmanvaihto-
koneille: 
- Pukuhuoneet ja märkätilat 
- Kuntosali, jäähdytys 
- Toimistot, käytävät ja aulatilat, jäähdytys 
- Liikuntasali katsomotiloineen, jäähdytys optiona 
- Näyttämö/peilisali varastotiloineen 

Ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmöntalteenotoilla. Osaan koneista tulee jäähdy-
tys (eritelty yläpuolella). Ilmanvaihtojärjestelmät varustetaan tarpeen mukaisin il-
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mavirtasäätimin, lämpötila- ja ilmanlaatuanturein, joilla koneiden käyntiä ohjataan. 
Tilojen ilmavirrat määritellään ensisijaisesti henkilömäärien mukaan. Mikäli henki-
lömääriä ei ole tiedossa, käytetään pinta-alaperusteista ilmavirtojen mitoitusta. 

Säätö- ja valvontajärjestelmät 

Kiinteistössä käytetään väyläpohjaista kiinteistövalvontajärjestelmää valvonta-
alakeskuksineen, jolla huolehditaan talotekniikan tarvitsemista säädöistä, valvon-
noista ja mittauksista. Rakennusautomaatiolaitteet ovat mikroprosessoripohjaisia 
ja vapaasti ohjelmoitavia. Kiinteistön alakeskukset liitetään verkon kautta kiinteis-
tövalvomoon 

 

Sähkötekniikka 

Liittymistiedot 
Rakennus liitetään paikallisen verkkoyhtiön pienjakeluverkkoon omana 
liittymänään. 

Kojeistot ja jakokeskukset 
Rakennuksessa on normaalijakelua palveleva pääkeskus ja ryhmäkeskukset, joi-
den kautta sähköenergia siirretään kulutuspisteisiin. Ryhmäkeskusten nousujoh-
toina käytetään TN-S mukaisia (5-johdinjärjestelmä) kaapeleita. 

Valaisimet 
Rakennukseen toteutetaan nykyaikainen energiatehokas valaistusjärjestelmä. Va-
laisimina käytetään hyvän hyötysuhteen omaavia laadukkaita LED-valaisimia. 
Sisävalaistus toteutetaan sisävalaistusstandardin SFS-EN 12464-1 ja standardin 
SFS-EN15193, Rakennusten energiatehokkuus. 

Äänentoisto ja Av-järjestelmät      
Rakennus varustetaan perustasoisella keskusradiotyyppisellä äänentoistojärjes-
telmällä. Järjestelmässä oltava tavanomaisten CD lähteiden lisäksi myös nykyai-
kaiset liitännät mm. USB, Mp3, Bluetooth. Järjestelmällä välitetään taustamusiikki 
ja kuulutukset. Järjestelmällä hoidetaan myös salissa tapahtuvien pienimuotoisten 
tilaisuuksien ja pelien äänentoisto.  Salin katsomo-osa varustetaan induktiosilmu-
kalla ja induktiovahvistimella. 
Kaikki tilat varustetaan kaiuttimin, pois lukien pienet varastot ja WC:t. Tekniset tilat 
ja IV-konehuoneet varustetaan kaiuttimin. Järjestelmä jaetaan vähintään viiteen 
kuulutusalueeseen. Järjestelmästä laaditaan kvr -urakan hankintaan järjestelmä- 
ja lohkokaaviot, sekä laiteluettelo. 
Laitteisto muodostaa viisi eri ohjelma-aluetta, henkilökunnan tilat, kuntosali, muut 
tausta-tilat, peilisali-, sekä halli. Hallin kaiuttimet voidaan kytkeä lohkoittain linja-
kytkimillä käyttöön (katsomo yhtenä alueena). Kuulutuskoje toimii pakkosyöttöise-
nä ohittaen kaikki muut toiminnot. 
Kaikki ohjelmalähteiden liitännät tehdään muuntajabalansoiduilla RCA-
liitäntärasioilla. 
 
Liikuntasaliin toteutetaan av-järjestelmä. Järjestelmä sisältää salin esitysäänen-
toisto- ja kuvanesitys-, sekä esitysvalaistusjärjestelmien muodostaman kokonai-
suuden. Järjestelmäkuvaus erillisen AV-selostuksen mukaisesti. Järjestelmän lait-
teista rakennuttaja tekee erillishankinnan. Kaapeloinnit ja tarvittavat varaukset 
huomioidaan kvr-urakan hankinnassa. 

Yleiskaapelointijärjestelmä 
Rakennus liittyy omana liittymänään teleoperaattorin kuituverkkoon. rajalle. 
Yleiskaapelointijärjestelmän toteutuksessa noudatetaan standardia ISO/IEC 
11801,amd2 (2011) Class EA (=luokan EA kaapelointijärjestelmä). 
Verkko toteutetaan suojattuna (FTP) verkkona ja kalustetaan ISO Cat6A RJ45  
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FTP rasiakalustein (=komponenttistandardi ISO Cat6A). 
 

Antennijärjestelmä 
Rakennus varustetaan antennijärjestelmällä UHF, VHF ja ULA antennein.  
 

Ajannäyttöjärjestelmä 
Rakennukseen toteutetaan aikakellojärjestelmä keskuskello ja sivukello-  
periaatteella. 
 

Ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä 
Liikuntasaliin toteutetaan ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä 
 

Sähkölukitusjärjestelmä 
Rakennukseen toteutetaan sähkölukitusjärjestelmä. Sähkölukitusta ohjataan 
kulunvalvontajärjestelmällä. 
 

Kulunvalvontajärjestelmä 
Rakennus varustetaan nykyaikaisella kulunvalvontajärjestelmällä. Kulunvalvonta- 
järjestelmään liitetään kaikki sähkölukitut ulko-ovet ja erikoistilojen ovet. Ulko-ovet 
varustetaan koodinäppäimistöllisillä etälukijoilla. 
 

Kameravalvontajärjestelmä 
Järjestelmä toteutetaan digitaalisilla IP-pohjaisilla värikameroilla. 

 

Paloilmoitinjärjestelmä 
Rakennukseen asennetaan viranomaismääräysten ja ohjeiden mukainen palo- 
ilmoitinjärjestelmä. 
  

Turvavalaistusjärjestelmät 
Kohteeseen toteutetaan viranomaismääräysten mukainen poistumisvalaistus- 
järjestelmä turva- ja poistumisopastevalaisimilla.  
 

Aurinkopaneelit 
Rakennukseen toteutetaan katolle asennettava aurinkopaneelijärjestelmä. 

7. Rakennustyön aikaiset väliaikaisjärjestelyt 
Nykyinen liikuntahalli on käytössä uuden liikuntahallin valmistumiseen saakka. 
Hallin edessä sijaitseva pysäköintialue palvelee rakentamisen ajan ulkoliikunta-
kenttänä, pysäköinnille osoitetaan suunnitelmassa uusi paikka. 
Uuden liikuntahallin valmistuttua nykyinen hallirakennus puretaan ja tilalle tulee 
uusi urheilukenttä. 

8. Hankkeen tavoitehinta-arvio ja rahoitus 
 

Rakentamiskustannukset 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat   5 676 000 €  ( alv 0%) 

 

Irtaimistokustannukset 

Käyttäjä huomioi tarvittavan irtaimiston hankinnan kustannukset rakennusvaiheit-
tain käyttötalousmenoihin. 

Rahoitus  
Hankkeelle haetaan valtionavustusta: Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-
aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustusta vuoden 2019 haussa. 
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Avustuksen maksimimäärä tämäntyyppiselle hankkeelle on 35% tai 750 000 € 
(alv. 0%) kustannuksista. Kaupunki rahoittaa loppuosan hallista. 

Hankkeen vaikutus toimintakustannuksiin  
Verrattuna nykyisen liikuntahallin käyttökustannuksiin ei uuden hallin käyttökus-
tannukset tule huomattavasti muuttumaan. Nykyisen asetuksen mukaiset raken-
teet ovat lämmöneristysominaisuuksiltaan paremmat ja kompensoivat lisäänty-
neen pinta-alan lämmityskustannuksia. Myös aurinkopaneelien käyttö kompensoi 
ilmanvaihdon viilennyksen tuottamaa lisäkustannusta. Työntekijöiden määrä pysyy 
muuttumattomana. Uusi kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa käyttäjien itsenäis-
tä kulkua esim. kuntosalilla ja vähentää valvonnan työtuntimäärää liikuntahallilla. 
 
Urheiluseurojen ei ole tarvinnut maksaa nykyisen liikuntahallin käytöstä. Urheilu-
seuroille mahdollisesti asetetaan jatkossa vuoromaksut kattamaan käyttökuluja. 
Kuntosalin käytöstä on peritty maksua. Liikuntahallin käyttökulut ovat kaupungin 
talousarviossa. 

         

 

9. Aikataulu 

 Hankesuunnitelma valmis 18.9.2019 mennessä. 

 Kaavallinen valmius 9/2019. 

 Hankesuunnitelman hyväksyntä Ikaalisten kaupungin teknisessä lautakunnassa 

25.9.2019. 

 Hankesuunnitelman hyväksyntä Ikaalisten kaupungin kaupunginhallituksessa 

4.11.2019. 

 Hankesuunnitelman hyväksyntä Ikaalisten kaupungin valtuustossa 11.11.2019. 

 Valtion avustuksen hakeminen joulukuussa 2019. 

 Rakennusluvan hakeminen keväällä 2020. 

 Kilpailutusasiakirjojen laadinta keväällä 2020. 

 Urakkakilpailutus keväällä / kesällä 2020. 

 Rakennustöiden aloitus elokuussa 2020. 

 Rakennustyöt valmiit elokuussa 2021. 

 
 

 
Liitteet:   Huonetilaohjelma 
  Asemapiirustus  1:1500 A4 
  Pohjapiirustukset: 

-  1. kerros  1:200 A3       
-  2. kerros  1:200 A3       

 Leikkauspiirustus  1:200 A3 
 Julkisivut   1:200 A3 
 Havainnekuva alueesta  
 Havainnekuva Vanhalta Tampereentieltä 

Tavoitehinta-arvio  


