
Jäähalliasia valmisteltava uudelleen 
 

Jäähalli on päästetty luvattomaan huonoon kuntoon. Pidän välttämättömänä, että halli saadaan 

hyvään kuntoon jääurheilun ja muun liikunnan tarpeisiin. Vanha matala osa on purettava ja 

rakennettava uusi tilalle. On aivan propagandaa terveystarkastajan ja kaupunginjohtajan väittää, että 

sinne laitettaisiin vain ”laattoja seinille”. Kukaan poliitikoista ei ole näin sanonut. 

 

Se, minkälainen uudesta rakennuksesta tehdään, on kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan ja 

teknisen lautakunnan asia pohtia ja tuoda eteenpäin hallitukseen ja valtuustoon. Nythän näiden 

lautakuntien käsittely oli ohitettu kokonaan. 

 

Näillä nykyisillä suunnitelmilla liikuntatoimen vuosittaiset käyttömenot olisivat lisääntyneet 438 

000 euroa. Seurojen maksut olisivat nousseet 100 000 euroa vuodessa. 

 

Virkamiehet ovat kuunnelleet käyttäjiä ja heidän tarpeitaan tilojen suhteen. Tarpeita tuntuu olevan 

ravintolalle, lämmityskeittiölle, vip-tilalle, aitiolle, toimistolle ja jumppasalille pukuhuoneiden 

lisäksi. Vieressä olevassa Raviradan kiinteistössä on jo olemassa keittiö- ja ravintolatilat. Ihmetyttää 

niiden huomiotta jättäminen. 

 

Syksyn budjettikeskustelussa elettiin vielä siinä uskossa, että jäähalliyhtiöön tulisi muitakin 

osakkaita kuin kaupunki. Tämä ei toteutunutkaan, jonka vuoksi rakentamisesta vastaa nyt kaupunki 

yksin. Kesken vuotta 7 miljoonan velan otto ei kerta kaikkiaan ole mahdollista. Budjettikirjassa on 

varattu 0 euroa remontille. Kaupunginvaltuuston syksyllä hyväksymässä taloussuunnitelmassa ei 

myöskään ole minkäänlaisia mainintoja liikuntatoimen hurjasta nettomenojen lisääntymisestä. 

 

Muistan, kuinka kaupunginjohtaja Kimmo Mikander ja kokoomuksen edustajat marraskuussa 

lapsiperheiden kotihoidontuen kuntalisäkeskustelussa sanoivat tiukkaan sävyyn sitä, että eivät 

puolla esitystä, joka nostaa kaupungin käyttömenoja. Nyt he ovat kuitenkin täydellä höyryllä 

valmiita sen tekemään. 

 

Kyse on siis pelkästään arvovalinnoista. Herää kysymys, mikä taho tätä kaupunkia oikein pyörittää. 

 

Raviradan uuden yhtenäiskoulun liikuntatilojen määrää arvioitaessa viitattiin valmisteilla olevan 

monitoimihallin tuloon Raviradan läheisyyteen. Monitoimihallin ja jäähallin suhdetta ei ole avattu 

vielä mitenkään. Laajamittaista jäähallin saneerausta kovasti perustellaan, mutta kuvitellaanko 

tosiaan, että kaupungilla on varaa molempiin. Tässä nyt toinen hanke syö toista. 

 

Meillä kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenillä on vastuu kaupungin taloudesta. Mielestäni on 

parempi, että jäähalliasia valmistellaan uudelleen avoimesti, reilusti ja demokraattisesti. 

 

Ei tässä kuitenkaan enää kauaa tarvitse odottaa, sillä toivon, että saamme uudet tilat valmiiksi 

vuonna 2012. On vain järjestelykysymys, kuinka remontti ja kuninkuusravit hoidetaan. 
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