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Valmistelija

Sivistysjohtaja
Forssan Suupparit ry on vuokrannut harrastajiensa käyttöön
yksityiseltä yritykseltä palloiluareenan Forssan Turuntieltä.
Kaupungin liikuntatoimi on sijoittanut areenalle mm. kaupungin
omistaman katsomon, salibandykaukalon laidat ja pelialustan.
Kaupungin omistama pelialusta eli matto on asennettu suoraan
betonin päälle. Ratkaisu on huono, koska aika ajoin matto liikkuu.
Näin siihen tulee vaaraa aiheuttavia epätasaisuuksia. Lisäksi
ongelmana on alustan joustamattomuus, joka saattaa aiheuttaa
vammoja pelaajille.
Pelialusta tulee kesän aikana kiinnittää uudelleen ja samalla tehdä
sen alle joustava alusta. Joustava alusta mahdollistaa myös muiden
lajien, kuten esimerkiksi futsalin ja naisvoimistelijoiden
harrastuskäytön.
Forssan Suupparit ry:n selvityksen mukaan maton uudelleen
asentamisen ja joustavan alustan rakentamisen kustannukset ovat
noin 30 000 euroa. Yhdistyksen kirjelmä on liitteenä.
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
26.5.2020 (58 §).
Kokouksen pöytäkirjan esittelytekstissä todetaan, että valtuusto on
hyväksynyt sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle vuoden 2020
talousarvion investointiosaan 100 000 euron määrärahan. Sivistysja tulevaisuuslautakunta tarkensi kokouksessaan 28.4.2020
määrärahan yksityiskohtaista kohdentamista. Määrärahasta 40 000
lautakunta kohdisti liikuntatoimelle. Liikuntatoimen mukaan puolet
ko. määrärahasta voitaisiin kohdentaa maton uudelleen
asentamisesta ja joustavan alustan rakentamisesta aiheutuviin
kustannuksiin. Loput kustannuksista jäisivät Forssan Suupparit ry:n
maksettaviksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että mm. jäähallin
kulunvalvonnan uusiminen ei toteutuisi vuonna 2020.
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päätti pyytää kaupungin teknisen
ja ympäristötoimen toimialalta lausunnon Forssan Suupparit ry:n
esittämän ratkaisun toteuttamiskelpoisuudesta.
Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä toteaa lausunnossaan 18.6.2020
seuraavaa: ”Nykyisenä pelialustana toimii maanvarainen betonilaatta
ja sen päällä oleva urheilumatto, jota ei ole kiinnitetty alustaansa.
Alusta sellaisenaan ei täytä urheilutilalattioille asetettuja
joustovaatimuksia.

Ptk tark.

Toimijalta saadun selvityksen perusteella pelialusta rakennetaan
puurakenteisena joustolattiarakenteena, jonka päälle nykyinen
lattiapinnoite liimataan kiinni. Samanlainen alustarakenne on tehty
Eerikkilän Urheiluopistolle, jossa mm. salibandyn maajoukkue
harjoittelee. Alustan toteuttaa sama urakoitsija kuin Eerikkilässäkin.
Alustan rakentamisesta toimija esitti urakoitsijalta saadun tarjouksen,
jonka kokonaisurakkahinta on hieman alle 30 000 € sisältäen kaikki
työt ja materiaalit, jolloin rakenteen neliöhinnaksi muodostuu hieman
yli 30 € / m2.
Pidän esitettyjä toimenpiteitä oikeanlaisina ja esitettyjä kustannuksia
kohtuullisina.”
Valtuuston kokouksessa 11.5.2020 tehtiin eri urheilulajien tila- ja
kenttäongelmien yhdenvertaista ratkaisemista koskenut
valtuustoaloite. Tässä asiassa tehtävä ratkaisu edistäisi
valtuustoaloitteessa tarkoitettua eri lajien välistä yhdenvertaisuutta.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan voivan
ratkaista asian valtuuston lautakunnalle vuoden 2020 talousarviossa
osoittamien määrärahojen puitteissa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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