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JOHDANTO

Puumalan liikuntapaikkaselvitys on kuvaus kunnan alueella olevista liikuntapaikoista ja
niiden
käyttäjistä,
tämänhetkisestä
hoitotilanteesta
ja
esille
nousseista
kehittämistoimenpiteistä. Selvitys on tehty kunnan sisäisen työryhmän havaintojen sekä
urheiluseuroilta ja kuntalaisilta pyydettyjen palautteiden pohjalta.
Liikuntapaikkaselvityksen työryhmässä ovat olleet mukana tekninen johtaja Kimmo
Hagman, palvelujohtaja Anne Julin, työnjohtaja Keijo Montonen, vapaa-aikasihteeri Päivi
Mäkikokkila sekä liikunnanohjaaja Mari Virta.
Kuntalaiset ovat voineet antaa palautetta kunnan internet-sivuilla olleen kyselyn kautta tai
laittamalla sähköpostia vapaa-aikasihteerille. Internetin kautta kyselyyn vastasi 18 henkilöä.
Urheiluseuroille on lähetetty kirje sähköpostilla ja heitä on pyydetty antamaan palaute
sähköpostilla. Liikuntapaikkakyselystä on tiedotettu paikallislehdessä sekä nuoriso- ja
liikuntapalveluiden Facebook-sivuilla.
Tässä selvityksessä liikuntapaikat on ryhmitelty kunnan ja yksityisten omistamiin paikkoihin.
Jokaisesta liikuntapaikasta esitellään sen käyttäjäryhmät, tämän hetkinen hoitotilanne sekä
kunnostustarpeet ja -toimenpiteet. Selvityksen lopussa palataan liikuntapaikkoihin
kohdistuneisiin aloitteisiin, toiveisiin ja palautteisiin.
Kokonaisuudessaan palautteen antajat olivat tyytyväisiä Puumalan liikuntapaikkatarjontaan.
Pieneksi paikkakunnaksi täällä on monipuoliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ympäri
vuoden. Toki kehitettävääkin löytyy ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon tulee kiinnittää
huomiota. Varsinkin luontopolut ja retkeilyreitit saivat kiitosta, kuten myös kuntosali.
Frisbeegolfrataa toivottiin muutamassa palautteessa kirkonkylälle ja sijoitusehdotuksetkin
tälle liikuntapaikalle annettiin.
Selvityksessä esille tulleita pienempiä kunnostustoimenpiteitä tehdään jatkuvasti normaalin
alueiden- ja kiinteistöjenhoidon yhteydessä. Isommista investoinneista päätetään aina
erikseen ja ne suunnitellaan, budjetoidaan sekä kilpailutetaan erillishankkeina.
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1 PUUMALAN KUNNAN HALLINNOIMAT / OMISTAMAT LIIKUNTAPAIKAT JA
RETKEILYREITIT

1.1 Retkeilyreitit
Puumalan kunnan retkeilyreittien tarkempia kuvauksia löytyy täältä:
http://www.saimaaroutes.com/tuotetut-materiaalit/

Elsa Heporaudan polku
Käyttäjäryhmät: Elsa Heporaudan polkua käyttävät lähinnä aikuiset, jotka liikkuvat
luonnossa. Käyttäjissä on myös perheitä.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Puumalan kunnalla on polun osalta hoitosopimus Lions Club
Puumalan kanssa. He pitävät polun kunnossa. Kunta hankkii tarpeen mukaan tavaroita /
välineitä hoitotoimiin ja toimittaa ne lionsclubilaisille. Salakkasalmen laavulle kunta toimittaa
polttopuut.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Alueelle on rakenteilla uusi metsäautotie, ja sen
rakennustyöt vaikuttavat hieman polkuun maiseman osalta.

Kukkeistenpolku
Käyttäjäryhmät: Kukkeistenpolkua käyttävät lähinnä luonnossa liikkuvat aikuiset.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Kukkeistenpolku raivataan kerran vuodessa. Tarvittaessa
tehtäviä toimenpiteitä ovat merkintä, reitin tasaus, laavun polttopuuhuolto sekä laavun /
nuotiopaikan korjaustyöt. Talvella ajetaan latu lumitilanteesta riippuen.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Kukkeistenpolulle on tullut toiveena, että pitkospuut
uusitaan, vanhat ovat huonosti paikallaan. Uusintaa on jo osittain tehty ja se jatkuu keväällä
2017. Myös kyltitys olisi hyvä tarkistaa sekä merkata lähtöpaikka. Tällä hetkellä on hieman
epäselvää, mistä polku lähtee. Polusta on tehtävä uusi reittikartta, reitti on merkattava
uudelleen ja lähtöpaikaksi kirjataan urheilukenttä.

Norppapolku
Käyttäjäryhmät: Norppapolkua käyttävät lähinnä luonnossa liikkuvat aikuiset ja ikäihmiset.
Myös lapset ja nuoret kulkevat pieniä pätkiä Norppapolkua.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Puumalan Luontoretkeilijöiden kanssa on suunnitteilla tehdä
vastaavanlainen huoltosopimus kuin Lions Clubin kanssa on tehty Elsa Heporaudan polun
osalta. Kunnan tehtävänä on toimittaa huoltotarvikkeita tarvittaessa.
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Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Norppapolku kierrettiin kehittämisnäkökulmasta
marraskuussa 2016. Lähtöpaikka ja kiertosuunta tulisi merkitä kunnolla. Polun voisi jakaa
kolmeen pienempään pätkään ja nimetä ne aiheeseen sopivin nimin. Koko kokonaisuus olisi
Norppapolun sijaan Norppareitistö. Opastauluja ja levähdyspenkkejä voisi laittaa tasaisin
välimatkoin maaston kohdat ja maisema huomioiden. Muutamaan jyrkkään kohtaan olisi
hyvä laittaa rappuset tai köysi, josta voi ottaa tukea.

Maisema Norppapolulta.

Muita retkeilyreittejä / polkuja
Edellä mainittujen reittien lisäksi Puumalan kunnan alueella on muitakin luontopolkuja.
Koskenselän leirintäalueelta lähtee luontopolku, Niinisaaressa Okkolan lomamökeillä on
parin kilometrin mittainen hyvinvointipolku kuten myös Lintusalossa Nestorinrannassa.
Liehtalanniemen museotilan ympäristössä kulkee myös luontopolku. Eteläiseen saaristoon
on suunnitteilla retkeilyreitistö.
Kunnan tavoitteena on yhtenäistää retkeilyreittien ja polkujen ilme, siten että kyltit ja
opasteet ja kartat olisivat samanlaisia eri reiteillä.
Toiveena on tullut, että Koskenselän-Särkirannan luontopolku laitettaisiin kuntoon, uusi
kyltitys ja kosteimpiin paikkoihin pitkospuut. Reitiltä on kävely-yhteys Rantatien kautta
Lampilantielle ja sitä kautta Sahanlahteen. Reitistä voisi kertoa kokonaisuutena ja että se
pääsisi karttoihin, koska Koskenselän ja Sahanlahden matkailijat käyttävät reittiä opasteiden
puutteesta huolimatta.
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1.2 Ulkoliikuntapaikat

Areena 51, monitoimiareena
Käyttäjäryhmä: Syksyllä 2016 avattu Areena 51 on osa lähiliikuntapaikkahanketta, jonka
loput suorituspaikat rakennetaan vuoden 2017 aikana. Areena 51 on pääasiassa
koululaisten sekä lasten ja nuorten käytössä. Kouluajan ulkopuolella edellä mainittujen
ryhmien lisäksi aikuiset käyttävät areenaa.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Tällä hetkellä hoitotoimiin kuuluvat roskien poisto, kentän
harjaus sekä rakenteiden tarkastus. Hiekkaa lisätään tarvittaessa. Monitoimiareenalla ei ole
talvikunnossapitoa, mutta sitä voi kyllä käyttää talviaikaankin.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Areenalla ei ole vielä valaistusta, mutta se asennetaan
kevään 2017 aikana. Lähiliikuntapaikan ratkaisut suunnitellaan kevään 2017 aikana ja
rakennetaan kesällä 2017.
Avantouintipaikka
Käyttäjäryhmä: Veeran rannassa olevaa avantouintipaikkaa käyttävät pääasiassa aikuiset
ja ikäihmiset.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Puumalan luontoretkeilijät pitävät yllä avantouintipaikkaa ja
heille tarjotaan tarvittaessa työapua ja järjestetään tavaran kuljetusta. Avantouintipaikalla on
kahdet portaat, joista toiset ovat leveydeltään ja nousukulmaltaan TUKES:in mukaiset.
Portaat ja valaistus asennetaan syksyisin ja ne puretaan keväällä.
Kehittämistarpeet
suunnitellaan.

ja

-toimenpiteet:

Veeran

rannan

saunatilojen

laajennusosaa

Jääkiekkokaukalo
Käyttäjäryhmät: Jääkiekkokaukalo on monien eri ryhmien käytössä. Pääasialliset käyttäjät
ovat koululaiset, perheet ja aikuiset.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Jääkiekkokaukalon laidat pystytetään syksyisin ja puretaan
keväisin. Jäädytys tapahtuu sään salliessa arkipäivisin aamuisin ja mahdollisuuksien
mukaan iltapäivisin. Tarpeen mukaan kaukalosta poistetaan lumet ja korjataan laitoja.
Arkisin työajan ulkopuolella ei tehdä kunnostustöitä ja viikonloppuisin kunnostus on
ulkoistettu, silloin jäädytetään ja poistetaan lumia tarpeen mukaan.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Kentän kallistus olisi korjattava. Jäädytysalustana
toimiva hiekkatekonurmipinta sinällään on ihan toimiva jäädytysalustana, mutta kallistusten
takia jäästä tulee vaihtelevan paksuinen ja siten lohkeileva ja huonosti suojakelejä kestävä.
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Luistinten vaihtoon olisi hyvä olla lämmin tila, urheiluhallin pukuhuoneisiin ei pääse ilman
avainkorttia. Kentän valot voisivat olla myös sellaiset, että ne voisi laittaa itse päälle. Jos
paloaika olisi esim. 60min, niin ei olisi haittaa, jos unohtaa sammuttaa ne pois lähtiessä.
Uusi valojen ohjaus on tulossa käyttöön 2017.
Kuntorata, pururata
Käyttäjäryhmät: Kuntorata on kaikenikäisten puumalalaisten sekä vapaa-ajanasukkaiden
käytössä.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Kuntorata raivataan kerran vuodessa. Rataa tasataan ja
lamppuja vaihdetaan tarvittaessa.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Notkokohdat olisi korjattava, koska vettä nousee
rumpujen kohdalta radalle. Yksi notkokohta on korjattu ja rataa nostettu sen kohdalta 0,5
metriä. Radan raivausta toivotaan useammin, koska siellä rehottavat heinät kesäisin.
Lohentieltä olisi hyvä saada opaste kuntoradalle, siellä on parkkitilaa kuntoilijoille.

Kuntoradan telineet.

Luistinrata kirkonkylällä
Käyttäjäryhmät: Luistinradan pääasialliset käyttäjät ovat koululaiset, lapset, nuoret ja
lapsiperheet.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Sään salliessa luistinrata jäädytetään arkiaamuisin ja
mahdollisuuksien mukaan iltapäivällä. Lunta poistetaan radalta tarpeen mukaan. Arkisin
työajan ulkopuolella ei tehdä kunnostustöitä ja viikonloppuisin kunnostus on ulkoistettu,
silloin jäädytetään ja poistetaan lumia tarpeen mukaan.
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Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Luistinradan valaistuksen ohjaus laitetaan kuntoon
lähiliikuntapaikan valaistuksen yhteydessä. Sinne tulee samanlainen järjestelmä kuin
kaukaloonkin, eli valot saa itse laitettua päälle ja sammutettua.

Norppapuiston kuntoiluvälineet
Käyttäjäryhmät: Norppapuiston kuntoiluvälineitä käyttävät pääasiassa aikuiset ja ikäihmiset.
Tavoitteena on saada käyttäjiksi vanhemmat, jotka tuovat lapsensa leikkipuistoon.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Laitteiden kunto tarkistetaan kaksi kertaa viikossa.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Jalkaprässi tulisi asemoida uudelleen, koska se on
monelle liian kaukana. Norppapuiston laitteistoa voidaan lisätä tarpeen ilmetessä.

Norppapuiston välineet.

Pesäpallokenttä
Käyttäjäryhmät: Pesäpallokenttää käyttävät lähinnä koululaiset liikuntatunneilla
välitunneilla. Ikäihmiset pelaavat kentällä petaqueta.

ja

Tämänhetkiset hoitotoimet: Pesäpallokenttä lanataan keväisin ja tarvittaessa myös kesäisin.
Kenttä suolataan kerran tai kahdesti vuodessa. Kentän pelialue merkitään keväisin ja
tarvittaessa.
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Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Toiveena on, että pesäpallokentän rajat olisivat
näkyvissä myös kesäisin ja kenttä tasattaisiin useammin. Raja vedetään kesäisin
pyynnöstä.

Rantalentopallokenttä
Käyttäjäryhmät: Rantalentopallokenttää käyttävät lähinnä paikalliset nuoret ja aikuiset sekä
vapaa-ajanasukkaat.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Keväisin rantalentopallokenttä muokataan, laitetaan verkot ja
rajat paikoilleen. Kenttä tasataan tarvittaessa kesäisin. Syksyllä poistetaan verkot. Kentän
rannanpuoleisessa päädyssä ollutta istutusta on raivattu syksyllä 2016.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Nykyisen hiekan tilalle on toivottu pehmeämpää hiekkaa.
Hiekan vaihdon yhteydessä voisi vaihtaa vanhat tolpat uusiin. Kenttää voisi mainostaa
enemmän, että se saisi tunnettavuutta ja enemmän käyttöä.

Tenniskenttä urheiluhallin vieressä
Käyttäjäryhmät: Tenniskenttää käyttävät pääasiassa aikuiset tenniksen pelaajat.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Kentän verkot kootaan keväisin ja puretaan syksyisin. Kenttä
harjataan kesäisin kerran kahdessa viikossa, tarpeen mukaan useammin. Myös käyttäjät
harjaavat kenttää. Tarvittaessa poistetaan sammalta ja lisätään hiekkaa.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Tenniskenttien toivotaan muuttavan
jääkiekkokaukalon alta. Asiasta lisätietoa luvussa 3 ”Aloitteita ja toiveita”.

pois

Urheilukenttä
Käyttäjäryhmät: Urheilukenttä on kaikenikäisten puumalalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden
käytössä. Pääasiassa käyttäjät ovat kuitenkin lapsia ja nuoria.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Keväisin juoksuradat lanataan ja kestopäällysteet puhdistetaan.
Nurmialue lannoitetaan tarvittaessa keväisin sekä syksyisin ja ilmaus tehdään keväisin.
Kasvukaudella nurmialue leikataan noin kerran viikossa. Kesällä hoitotoimiin kuuluvat
sektoreiden merkitseminen (jalkapallokentät ja heittolajit) ja juoksuratojen merkitseminen.
Tarvittaessa juoksuradat suolataan ja tehdään rikkaruohojen torjuntaa. Jalkapallomaalien ja
muiden välineiden ja kalusteiden kunnostusta ja korjaustöitä tehdään tarvittaessa, samoin
kuin katsomin siivousta ja korjaustoimia.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Juoksuratojen suolausta ja kitkentää toivotaan. Radan
reunakiskot olisi korjattava tai vaihdettava uusiin. Pituushyppypaikalle toivotaan uutta
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lankkua ja metriponnistusalueen maalausta. Pituushyppypaikan hiekkaa toivotaan
pehmeämmäksi. Kunnon pinnoite juoksuradalle ja korkeushyppypaikalle on myös
toivelistalla.. Toivottu asia, kuularingin sektorin uudelleen asemointi tehdään kesällä 2017.
Tavaravarastoon tulisi kiinnittää huomioita ja siivota se kunnolla/ laittaa välineiden käytön
jälkeen järjestykseen. Toiveena on esitetty myös, että koko kenttää laajennetaan siten, että
juoksuradoille saadaan 400 metrin kierrospituus. Tämä kallis hanke vaatisi suuren
lisäalueen kentän ympärille, käytännössä laajoja täyttöjä ja rakennelmien purkamista.
Juoksuradan ja suorituspaikkojen kunnostus- ja laajennustoimet kustannusarvioineen
selvitetään keväällä 2017 ulkopuolisen kartoittajan toimesta.

Urheilukenttää ja huoltorakennus

1.3 Uimarannat

Sappulan uimaranta
Käyttäjäryhmät: Sappulan uimarantaa käyttävät kaikenikäiset paikkakuntalaiset ja vapaaajanasukkaat, pääasiassa kuitenkin lapsiperheet ja nuoret.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Keväisin rannan kunto tarkistetaan sukeltamalla ja
laiturirakenteet tarkastetaan. Ranta raivataan kerran vuodessa. Kesäaikaan alue ja
rakenteet tarkastetaan kaksi kertaa viikossa, polttopuita toimitetaan ja ulko-wc huolletaan.
Veden korkeutta tarkkaillaan.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Toiveissa on, että kivet kerätään pois rantavedestä joka
kevät. Kivien määrään vaikuttaa vedenkorkeus. Takkahuone tulee siistiä ja sitä myöten
saunatiloja voi markkinoida ja vuokrata yksityiskäyttöön. Uimaranta on hieman syrjässä,
joten opasteet rannalle tarkistetaan ja niitä lisätään sopiviin paikkoihin.
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Veeran ranta
Käyttäjäryhmät: Veeran rantaa kesäisin käyttävät paikalliset sekä veneilijät.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Rannan kunto tarkastetaan keväisin sukeltamalla. Ranta
raivataan kerran vuodessa. Roskat kerätään ja uimakopit tarkastetaan kesäisin kaksi kertaa
viikossa sekä lisäksi tarvittaessa.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Järvikylpylä on ollut suunnitelmissa Veeran rantaan.
Sen toteutusta ja kustannuksia selvitellään vuonna 2017.

Kotiniemen uimaranta (ei virallinen ranta)
Käyttäjäryhmät: Kotiniemen uimaranta ei ole kunnan virallinen uimaranta. Sen käyttäjät
ovat lähinnä Kotiniemen asukkaita.
Tämän hetkiset hoitotoimet: Uimaranta-alue raivataan kerran vuodessa. Tarvittaessa ranta
tasataan, kerätään roskat ja tehdään muita huoltotoimenpiteitä.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet:

1.4 Hiihtoladut

Kuntoradan hiihtolatu
Käyttäjäryhmät: Hiihtoladun pääasialliset käyttäjät ovat hiihtoa harrastavat lapset, nuoret,
aikuiset ja ikäihmiset.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Talvella rata tampataan ensilumen jälkeen ja ladut ajetaan heti,
kun lumitilanne sen sallii. Ladut ajetaan lumisateiden jäljiltä. Latu murskataan ja ajetaan
uudelleen tarvittaessa. Kuntoradan ja Kukkeisten polun hiihtolatujen ajot löytyvät
internetissä täältä: http://mapserver1.maphit.com/latukone_vkrr/index.php?kunta=Puumala
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Vaaranpaikkana koetaan talvella ”kamelinkyttyrät”,
joiden alla on monien hiihtäjien kääntymispaikka. Samaan aikaan toinen hiihtäjä saattaa
laskea ”kyttyröiltä” mäkeä alas, jolloin muodostuu törmäysvaara. Tilanne korjataan sillä, että
toiselle kierrokselle ohjataan kääntymään hieman aikaisemmin. Laitetaan opasteet
ohjaamaan hiihtäjiä. Lohentien kautta voidaan ohjata mäkiosuuksia arkailevat hiihtäjät
helpommalle takalenkille. Uuden latukoneen hankita on edessä lähitulevaisuudessa.
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Hiihtolatu kirkonkylältä Sahanlahteen
Käyttäjäryhmät: Hiihtolatua käyttävät lähinnä hiihtoa harrastavat nuoret, aikuiset ja
ikäihmiset.
Tämän hetkiset hoitotoimet: Latu avataan jää- ja lumitilanteen salliessa. Latu merkitään ja
se ajetaan lumisateiden jäljiltä.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet:

Muita hiihtolatuja
Kunnan alueella on talvisin myös muita hiihtolatuja, joita pidetään auki muun kuin kunnan
toimesta. Latuja löytyy ainakin Sahanlahdesta, Niinisaaresta, Lintusalosta, Viljakansaarelta
sekä Hurissalosta.
1.5 Sisäliikuntapaikat

Kuntosali

Kuntosali kovassa on käytössä.

Käyttäjäryhmät: Kuntosalia käyttävät nuoret, aikuiset ja ikäihmiset.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Joka arkiaamu tehdään tarkistuskäynti ja korjaustoimenpiteitä
tehdään tarvittaessa. Kuntosalilla on vihko, johon voi esittää toiveita välineistä ja
huoltotoimenpiteistä.
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Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Kehittämistoiveena on peilin saaminen vapaiden
painojen seinälle, että voi tarkistaa oikeat liikeradat. Voimatangoille toivotaan telinettä, että
ne olisivat helpommin saatavilla. Pystypunnerruslaite ei ole käytännöllinen. Saisiko sen
tilalle juoksumaton?
Kuntosalin kulunvalvonnasta on tullut huomautettavaa. Kuntosalikortilla pääsee ulko-ovesta
sisään urheiluhalliin, mutta saadun palautteen mukaan kuntosalin ovella ongelmat alkavat.
On kuulemma harvinaista, että sisään pääsee ensimmäisellä yrittämällä. Kuntoilun aikana
saa monesti käydä avaamassa oven epäonniselle yrittäjälle.
Osa voimatangoista on vääntynyt, kun niissä on ollut nähtävästi liikaa painoja.

Melkahalli
Käyttäjäryhmät: Melkahallia käyttävät liikuntaan voimailijat, kiekonheittäjät ja uutena
ryhmänä golfaajat.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Käyttäjät vastaavat tilojen siisteydestä
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet:

Urheiluhalli
Käyttäjäryhmät: Urheiluhallia käyttävät kaikenikäiset kuntalaiset.
Tämänhetkiset hoitotoimet: Urheiluhallissa tehdään tarkastuskierros joka arkiaamu ja
korjaustoimenpiteitä tarvittaessa.
Kehittämistarpeet ja -toimenpiteet: Toiveena on, että hallin lattia siivottaisiin vähintään kaksi
kertaa arkipäivinä ja kerran päivässä viikonloppuisin. Viikonloppusiivouksen hinta
selvitetään. Naisten pukuhuoneen tilanne tarkistetaan (vessan poistoviemäri), kun ikävästä
hajusta on tullut palautetta.
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Urheiluhalli

2 MUUT LIIKUNTAPAIKAT (yksityiset, yhdistysten ylläpitämät jne.)

2.1 Hurissalon liikuntapaikat

Hurissalosta löytyy useita liikuntapaikkoja. Hurissalotalolle on avattu kuntosali vuoden
2014 lopulla ja se on kaikkien vapaasti käytettävissä. Käyttäjät ovat pääasiassa aikuisia ja
ikäihmisiä.

Hurissalotalon kuntosali.
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Hurissalon kuntorata on kesäisin pururata ja talvella siinä on hiihtolatu. Kunnan toimesta
ladut tasataan ja valaistus korjataan tarvittaessa. Paikalliset ajavat ladut. Ladun valot voi
sytyttää itse hiihtämään lähtiessä Hurissalo-Talolla. Kuntoradalla on myös
frisbeegolfkenttä.
Hurissalon tenniskenttä on kunnostettu kesällä 2016.

2.2 Sahanlahden liikuntapaikat
Sahanlahdesta löytyy paljon liikuntapaikkoja, jotka ovat lähinnä heidän asiakkaidensa
käytössä, mutta toki myös muiden. Sahanlahdesta löytyy tenniskenttä, palloilukenttä,
rantalentopallokenttä sekä kuntorata. Kuntoradalle on talvisin vedetty hiihtoladut.
Liikuntapaikkojen huollosta ja kunnostamisesta vastaa Sahanlahti Resort Oy.
Kunnostustoiveena Sahanlahden liikuntapaikoille on tullut, että Kuoreksenniementien
vierellä sijaitsevat yleiset kuntoiluvälineet laitettaisiin kuntoon, ne ovat palautteen antajan
mielestä ”huonossa hapessa”. Hylkeenlahden levähdysalueen leuanvetotangot ovat jääneet
kaatuneen puun alle. Toiveena on, että kuntoiluvälineet ja leuanvetotangot sijoitettaisiin
lähemmäs Sahanlahtea ja mielellään järvinäköalalla, niin ne olisivat paremmin kuntoilijoiden
ulottuvilla.
2.3 Muut liikuntapaikat

Frisbeegolf-rata Huuhkaalassa
Huuhkaalassa sijaitsee 9-väyläinen Frisbeegolfata. Se on yksityisen rakentama ja
ylläpitämä rata, mutta kaikkien vapaassa käytössä ilman mitään maksuja.

Puumala Golf
Kostioniemessä sijaitsee 9-väyläinen golfkenttä. Sinne ovat tervetulleita pelaamaan kaikki
golfista kiinnostuneet pientä korvausta vastaan. Kotisivut: http://www.kostioniemigolf.fi/

Kuplahalli
Kuplahalli on Puumala Tennis 88 ry:n omistama ylipainehalli. Siellä pelataan talvisin sekä
tennistä että jalkapalloa. Muun muassa lasten tennis- ja jalkapallokerhot kokoontuvat
hallissa.

Luistinrata kirkonkylältä Sahanlahteen
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Yksityinen henkilö pitää jäätilanteen salliessa luistinrataa kirkonkylältä Sahanlahteen auki.
Rataa voivat käyttää kaikki luistelusta innostuneet omalla vastuullaan. Luistinrata on todella
toivottu ja sitä on mukava käyttää. Jääradan kunnosta voisi entiseen tapaan ilmoitella
Facebookissa, vaikkakin kaikki käyttävät sitä omalla vastuullaan.

Lintusalon koulun kenttä
Lintusalon koulun kentällä on toimintaa lähinnä kesäaikaan kesäjumpan ja lentopallon
merkeissä. Talvisin kenttää kiertää hiihtolatu. Kentällä on lentopalloverkko ja
jalkapallomaalien kehikot.

Mannilanniemen liikuntapaikat
Mannillanniemestä löytyy hiihtolatu sekä tenniskenttä. Lapsille ja lapsenmielisille on myös
leikkikenttä.

Ruokotaipaleen kenttä
Ruokotaipaleen kenttä on käytössä lähinnä kesäisin ja käyttäjät ovat pääasiassa nuoria
aikuisia, mutta myös lapset, aikuiset ja ikäihmiset käyttävät kenttää. Kenttä on
peruskunnostettu vuonna 2000. Yleisurheilun osalta suoristuspaikat eivät ole parhaassa
mahdollisessa kunnossa.
3 ALOITTEITA JA TOIVEITA

Tenniskentän siirtäminen pois jääkiekkokaukalon alta
10.10.2016 tehtiin valtuustoaloite, jossa esitetään, että kunta selvittäisi uusien
tenniskenttien rakentamisen urheilukentän yhteyteen, esimerkiksi tontille, jossa sijaitsevat
vanhustenkotiyhdistyksen purkamat asunnot. Asiaan on päätetty ottaa kantaa tämän
liikuntapaikkaselvityksen yhteydessä. Alustavia kustannusarvioita on pyydetty kahdelta
kenttätoimittajalta. Vaihtoehtoina on tarkasteltu uusien kenttien rakentamisesta uuteen
paikkaan, uusien kenttien rakentamisesta vanhaan paikkaan sekä vanhojen kenttien
peruskunnostuksesta. Viimeisintä vaihtoehtoa ei kumpikaan kenttätoimittaja suositellut.
Kentät ovat elinkaarensa päässä ja pelkällä kunnostuksella ei saada ratkaistua
kallistusongelmaa.
Uusien tenniskenttien rakentaminen uuteen paikkaan maksaa noin 120–140 000 euroa.
Summa koostuu kentistä (40 000 e), maansiirtotöistä (40–60 000 e), aidoista (20 000 e) ja
valaistuksesta (10 000 e). Lisäksi tulevat vanhan kentän purkukustannukset
kaatopaikkamaksuineen sekä jäädytettävän alueen tasaustyöt (10 000 e).

16

Uusien tenniskenttien rakentaminen vanhalle paikalleen kallistukset korjaten maksaa noin
50 -60 000 euroa. Summa koostuu itse kentistä (40 000 e) ja vanhan kentän
purkukustannuksista sekä pohjan tasaustöistä (10 000 e). Nykyiset valonheittimet tulisi
mahdollisesti myös uusia energiaa säästävämpiin malleihin (10 000 e). Summaan on
laskettu mukaan uudet valopylväät. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Toimenpiteitä arvioitaessa on kustannusten lisäksi otettava huomioon toiminnalliset tekijät.
Kentän siirtäminen uuteen paikkaan hävittäisi tenniksen pelaamisen mahdollisuuden
muiden liikuntapaikkojen yhteydessä. Uuden Areena 51:n sijoittumiselle yhtenäiskoulun
pihapiiriin on yhtenä perusteluna ollut lapsille turhan pitkä siirtymämatka urheilukentän
läheisyyteen. Kentän säilyttämistä nykyisellä paikalla puoltaa siis kustannusten lisäksi myös
liikuntapaikkojen keskittäminen urheiluhallin ympäristöön. Kentän rakentaminen edellyttäisi
myös kaavamuutosta uudelle alueelle.

Kiipeilyseinä
Kiipeilyseinää on esitetty rakennettavan urheiluhallille. Sitä varten on varattu 20 000 euroa
kunnan talousarvioon vuodelle 2017. Urheiluhalli olisi kiipeilyseinälle oiva paikka
korkeutensa vuoksi, mutta suunnittelun yhteydessä täytyy kartoittaa vaihtoehtoiset paikat.
Urheiluhalli varsinkin arki-iltaisin hyvin varattu.
Frisbeegolfrata kirkonkylälle
Frisbeegolfrataa kaivataan kirkonkylälle. Paikaksi on ehdotettu Kotiniemessä huoltotien ja
vanhan asuntoalueen välistä maastoa. Siellä olisi vanhoja juoksuhautoja, jotka saisivat
näkyvyyttä radan ansiosta ja tulisivat paikkakuntalaisille ja matkailijoille tutuksi.
Toinen paikka, joka on saanut kannatusta frisbeegolfradaksi, on Koskenselän alue. Siellä
sen voisi liittää osaksi luontopolkua tai sen läheisyyttä.

Kuntosalin laajennus ja lämmin luistintenvaihtotila
Kuntosali on melko pieni ja ahdas. Liikkumatila laitteiden välissä on turhan pieni varsinkin
useamman henkilön treenatessa yhtä aikaa. Lattia-ala on tämän hetkisillä laitteilla jo
kokonaisuudessaan käytössä, eikä uusia laitteita siis sovi nykyiseen kuntosaliin. Kuntosalia
on mahdollisuus laajentaa melko helposti salin pohjoispuolelle. 40–50 neliömetrin kokoisen
laajennusosan kaukalon puoleiselle sivulle voitaisiin rakentaa lämmin tila kaukalon
käyttäjille lämmittelyä ja luistinten vaihtoa varten. Laajennuksen arvonlisäveroton
kustannusarvio on 80-100 000 euroa.

Portaat
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Porraskävely ja -juoksu ovat erittäin tehokasta liikuntaa. Niitä toivotaan kirkonkylän
läheisyyteen, jotta voisi kävely- tai juoksulenkin lomassa askeltaa portaita tai tehdä erikseen
porrastreenin.

Leveä ja tasainen polku
Rollaattoreilla kulkeville olisi hyvä olla leveä ja tasainen polku, jossa olisi levähdyspaikkoja.
Näin apuvälineillä kulkevat henkilöt pääsisivät myös nauttimaan luonnon
monimuotoisuudesta.
Pyöräilymahdollisuuksien parantaminen
Puumalan pyöräreittien kokoaminen kartalle on hyvä idea sekä paikallisten että
matkailijoiden kannalta. Reittejä kelpaa esitellä ja varsinkin pienemmillä teillä maisemat ovat
hyvät. Piennar on pyöräilyyn kapea Sahanlahdesta kirkonkylälle, samoin siitä eteenpäin
Hätinvirranlossille.
Toiveessa on, että uudelleen asfaltoinnin ohessa levennettäisiin piennarta. Mikkelistä
Puumalaan kantatie 62:n pyöräreitillä varsinkin alkupäässä on jätetty osa rapistuneesta
pientareesta vaille uutta päällystettä, vaikka tie on muutoin hienossa kunnossa. Pyöräilijän
tila on kaventunut entisestään.
Puumalan päässä valokuitukaapelityöt ovat murentaneet ennestään heikkoa piennarta,
joten olisi tärkeää saada ne huolellisesti päällystetyksi. Kesällä 2017 on vuorossa päällystää
ainakin osuus 434:m risteyksestä kirkonkylälle, toivottavasti silloin piennarkin saataisiin
kuntoon. Näin Puumalassa risteävät pidemmän matkan pyöräilyreitit säilyttäisivät edes
nykyisen houkuttavuutensa.
4 MUUTA PALAUTETTA

Puumalan liikuntapaikat ovat saaneet edellä mainittujen kehittämistoiveiden lisäksi myös
paljon myönteistä palautetta. Ihmiset ovat tyytyväisiä siihen, että näin pienellä
paikkakunnalla on paljon hyvässä kunnossa olevia liikuntapaikkoja ja niihin on helppo
mennä. Ja tyytyväisiä ollaan siihen, että kuntalaisia kuunnellaan.
Luontopolut ovat saaneet erityismainintoja. Puumalassa luontopolut ovat kauniilla paikoilla,
erityisesti Norppapolun maisemat ovat saaneet kehuja. Norppapolku, Metsopolku,
Kukkeistenpolku sekä Elsa Heporaudan polut ovat saaneet kiitosta hyvistä opasteista sekä
kartoista. Opastusta tullaan polkujen osalta kehittämään ja yhdenmukaistamaan jatkossa,
jotta ne palvelisivat vielä paremmin kulkijoita.
Vaikka kuntosalin kortinluku on saanut paljon moitteita, niin laitteistoon ollaan pääasiassa
tyytyväisiä. Laitevalikoima on monipuolinen ja vapaitakin painoja on. Kuntosalin siisteys saa
kehuja, mutta pukuhuoneet voisivat olla siistimpiä. Ahtaus on ongelma, mutta toivottavasti
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siihen saadaan ratkaisu. Ollaan myös tyytyväisiä, että R-kioskilta voi ostaa kertakortteja. Se
on hyvää palvelua matkailijoille ja mökkiläisille.
Pyöräreittien kokoaminen kartalle on hyvä asia.
Tyytyväisiä ollaan siihen, miten hyvin työttömät, eläkeläiset ja opiskelijat ovat huomioitu ja
työikäisillekin on matalankynnyksen ryhmiä.

