Uusia mahdollisuuksia lasten

LUISTELUALUEIDEN
toteuttamiseen
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Hyviä kokemuksia vastaavista luistelualueista on
saatu mm. Ruotsissa ja Keski-Euroopassa. Oheiseen
tietopakettiin olemme koonneet tietoa ja esimerkkejä luistelualueiden toteuttamismahdollisuuksista ja
kustannuksista.

Vuoden 2000 jälkeen kunnat ovat toteuttaneet yli 350
valtionavustuksin tuettua lähiliikuntapaikkaa eri puolille Suomea. Toteutetut hankkeet ovat painottuneet
kesäaikana tapahtuvaan liikuntaan. Pienet luistelualueet tuovat tarpeellisen lisän ja talvisen vaihtoehdon
lähiliikuntapaikkarakentamiseen.

Lähiliikuntapaikka-ajattelu on lyönyt itsensä läpi liikuntapaikkapolitiikassa. Lähiliikuntapaikalle tunnusomaisia piirteitä ovat vapaa ja maksuton käyttö, sijainti
asuinalueella käyttäjien helposti ja turvallisesti saavutettavassa paikassa, liikunnallinen monikäyttöisyys,
ympärivuotisuus sekä viihtyisyys.

Tavoitteena uudenlainen luistelualue
ilman maksuja ja käyttövuoroja

Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat
supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot ja Nuori Suomi haluavat yhdessä toimia lasten talvisten luistelumahdollisuuksien
turvaamiseksi edistämällä pienten vapaaluistelukenttien perustamista. Luistelualueet ovat tärkeä kehittämiskohde sekä yleisen lasten liikunnan edistämisen
kannalta että jääliikunnan ja -urheilun tulevaisuuden
kannalta.

www.lahiliikuntapaikat.ﬁ

Tietoa tässä esitetyistä sekä muista lähiliikuntapaikoista:

pekka.y.paavola@kolumbus.ﬁ

Lisätietoja: Jäähalliasiamies Pekka Paavola

Suomen Jääkiekkoliitto ry ...........Suomen Taitoluisteluliitto ry
Suomen Luisteluliitto ry .............Suomen Curlingliitto ry
Suomen Kaukalopalloliitto ry ....Suomen Jääpalloliitto ry
Suomen Ringetteliitto ry.............Nuori Suomi ry

Lisätietoa luistelukenttien toteuttamisesta esitteen
lopussa esitetyiltä välinevalmistajilta sekä Jääkiekkoliitosta: jäähalliasiamies Pekka Paavola pekka.
y.paavola@kolumbus.ﬁ

Lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen on haettavissa
valtionavustusta. Avustusosuus voi olla 30–50% hankkeen kokonaiskustannuksista. Lisätietoja lähiliikuntapaikoista ja niille suunnatuista avustuksista: www.
lahiliikuntapaikat.ﬁ

Luistelualue voidaan mitoittaa yksilöllisesti tilan ja
käyttötarpeen perusteella. Toteutustavoissa on myös
edullisia vaihtoehtoja. Luistelualueen vuosittainen
käyttöaika on noin kuusi kuukautta. Jään hoidon
edellyttämä työmäärä on pieni luonnonjääkenttien
jäädyttämiseen verrattuna, sillä jäädytys tehdään
koneellisesti.

Luistelualue toteutettavissa helposti ja
alhaisilla rakennus- ja käyttökustannuksilla

Lisää luistelupaikkoja!

Lidingön luistelualue
Tukholmassa

Kustannusarvio
Rakennuskustannuksiin vaikuttavat
kentän pinta-ala, jäädytyskoneen
teho, putkistoratkaisut, maaperätyöt
ja pintamateriaaliratkaisut. Investoinnin suuruusluokka on näistä tekijöistä riippuen 100 000 – 150 000 €.
Mikäli luistelualue toteutetaan jo olemassa olevalle pienpelikentälle, ovat
investointikustannukset luonnollisesti huomattavasti em. pienemmät.
Pelkän jäädytyskoneen ja pintaputkistojen hankintakustannukset ovat
kentän koosta riippuen 40-60 000€

Lähiliikuntapaikan luonteen mukaisesti luistelualueen yhteyteen ei
tarvita pukutiloja tms. vaan luistimien vaihto tapahtuu penkillä kentän
laidalla.
Kentän hoito voidaan toteuttaa liikuntapaikkojen tai puistojen henkilökunnan toimesta. Hoidolla tarkoitetaan lähinnä lumen poistoa ja kentän
kastelua. Koneellisen jäädytyksen
johdosta kentän hoidon edellyttämä
työmäärä on pieni luonnonjääkenttien jäädyttämiseen verrattuna.

Luistelualueen koko on vapaasti
määriteltävissä. Kentän koko vaikuttaa jäädytyskoneen kokoon ja tarvittavaan liittymätehoon. Suositeltavia
mittoja ovat esimerkiksi 15 x 30 m tai
20 x 40m, jolloin jäähdytys onnistuu
75 KW:n jäähdytyskoneella. Luistelualue voi olla myös monimuotoinen,
kuten Turun Kupittaalle toteutettu
luistelurata.

Mitoitus

Luistelualue voi olla aktiivisessa luistelukäytössä lokakuulta maaliskuun
loppuun. Muuna aikana kenttä voi
toimia kesäisten lajien liikuntapaikkana.

Jäädytyskoneisto rakennetaan automatisoituun konttiin, joka voidaan
kesäksi siirtää varastoon. Luistelualue
voidaan toteuttaa myös jäähallin yhteyteen ja hyödyntää hallin kylmäkoneistoa. Luistelualueen toteuttaminen
ei edellytä rakennuslupaa.

Luistelualue voidaan toteuttaa lähes
mille tahansa tasaiselle alustalle ja
mitoittaa yksilöllisesti tilan ja käyttötarpeen mukaan. Jäädytysputket
voidaan sijoittaa joko pysyvästi pintarakenteen alle tai vaihtoehtoisesti
sen päälle, jolloin niiden siirtäminen
toiseen käyttökohteeseen on mahdollista. Pintamateriaalina voidaan
käyttää betonia, asfalttia, hiekkatekonurmea tai hiekkaa paikan kesäkäytöstä riippuen.

Luistelualueen
suunnittelu
ja toteutus
Yhteistyössä:
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http://www.ﬁnhockey.ﬁ/palvelut/jaahallipaivat

Vuosittainen jääliikunnan ammattilaisten
informointitapahtuma.

Jäähallipäivät

Kuva 1 ja 3, luistelualueet. Kuva 2, putkien sijoitus

Kuva 3

Kuva 2

Kuva 1

Siirrettävä tekojää, joka on rakennettu
koulukeskuksen hiekkatekonurmikentän
päälle
Jääalueen koko 14 x 21 m
Energian kulutus 4-5 kk:n aikana sääolosuhteista riippuen 15 000 - 25 000 kWh
Käyttökustannus noin 3 000 euroa/vuosi.

Putkien sijoitus

Asemapiirustus

-

-

-

Esimerkki: Lidingön kenttä Ruotsissa

Käyttökustannukset muodostuvat kentän
hoidosta, tekniikan huollosta ja energiakustannuksista. Energiakustannuksiin vaikuttaa eniten
kentän käyttökausi. Kentän jäädytys kannattaa
aloittaa lokakuussa tai kun päivälämpötila on
laskenut alle 10 celsius asteen.

Käyttökustannukset
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Suunnittelu ja toteutus: Sale-Set Ky, Nokia
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