Lappeenranta
Monitoimiareena- ja
sisäliikuntahalliselvitys 2018

Lähtötiedot Kisapuiston pääjäähallista, sen
kunnosta, kattorakenteista ja korjausvaihtoehdoista
• Muuttunut laki on edellyttänyt rakennuksen omistajan yhdessä
rakennusvalvonnan kanssa tarkistamaan kaikkien laajarunkoisten
rakennusten kattojen kestävyyden. Selvitys laadittiin maan parhaiden
asiantuntijoiden toimesta ja selvityksestä pyydettiin vielä toisen toimijan
tarkastus, jonka mukaan selvitys on oikein laadittu.
• Yhteenvetona Pöyry Finland Oy:n kuntoarviointitodistuksen johtopäätöksistä
on todettavissa, että pääjäähallin katto ei kestä nykynormien mukaista
lumikuormaa ja kattorakenteet vaativat mittavia korjauksia. Vuonna 2008
kattoristikoille tehtiin koekuormitus, minkä perusteella katon sallituksi
lumikuormaksi on määritetty 1,5 kN/m2. Nykyään voimassa olevien
säädösten mukaan sallittu lumikuorma on 2,2 kN/m2. Katon lumitilannetta
on seurattava ja varmistettava lumen poistolla, ettei sallittua lumikuormaa
ylitetä. Nykykunnossa katto kestää osin vain 0,6 kN/m2 (= 60kg/m2).
• Katon kestävyyden osalta hallin käyttämisestä ei aiheudu suoranaista vaaraa
terveydelle, kun toimitaan katon tarkkailussa ja tyhjentämisessä
rakennusvalvontaviranomaisen määräämien linjausten mukaisesti. Katto ei
siis romahda, mutta hallin käyttämiselle katon määräystenvastaisuus tuo
merkittäviä toiminnallisia haittoja ja kustannuksia. Näin ollen jotain
toimenpiteitä asiassa on tehtävä.
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Vaihtoehdot
1. Kattorakenteiden vahvistus injektoimalla ja
pilareiden korjaus:
• kustannusarvio n. 0,95 milj €
• tehtävissä sarjatauon aikana
• parantaa tilannetta nykyisestä
• ei kuitenkaan saavuteta nykyvaatimusten mukaista katon
lumikuormien kestävyyttä,
• lumien poistamista katolta on edelleen jatkettava silloin, kun rajaarvot ylittyvät, mikä voi tarkoittaa silloin hallin sulkemista ja
tapahtumien peruuttamista
• säästää lumien poistamiskustannuksia nykyisestä, mutta investointi
on enemmän kuin usean vuoden lumenpoistokustannukset
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VE 2
2. Kattoristikoiden vahvistus ja pilareiden korjaus (uudet
teräsrakenteet nykyisten kattoristikoiden molemmin puolin)
• kustannusarvio n. 3,2 milj €
• katto saadaan kaikin puolin turvalliseksi ja määräykset täyttäväksi,
• Pöyryn alustavan arvion mukaan voidaan tehdä sarjakausien välisenä
kesätauon aikana huhti-syyskuussa
• tulevina talvikausina lumet poistetaan katolta ennakoivasti
rakennusvalvonnan asettamien turvarajojen mukaisesti.
• siihen saakka kunnes korjaus on tehty, joudutaan halli mahdollisesti
sulkemaan ja tilaisuuksia peruuttamaan kovien lumituiskujen jälkeen,
jos lunta ei riittävän nopeasti ehditä poistaa katolta
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VE 3
3. Kattorakenteiden uusiminen
• kustannusarvio n. 4,4 milj €
• nykyinen katto puretaan ja rakennetaan kokonaan uusi katto
• ei ole mahdollista tehdä sarjakausien välissä kesätauon aikana
• rakennusteknisesti tontilla ei ole mahdollista tehdä uutta kattoa
nykyisen ”päälle” ja purkaa vanha sen jälkeen sisältä pois
• tarkoittaa käytännössä, että SaiPa ei voi pelata liigakautta tässä
hallissa eikä myöskään muulle jääurheilulle ole riittävästi tarjota
jääaikaa Lappeenrannassa
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Vaihtoehtojen arviointi/jäähallityöryhmä
• Kunnostusvaihtoehdoista vain VE 2 eli katon korjaus keväällä-syksyllä sarjakauden jälkeen
on järkevästi mahdollinen.

• Injektointivaihtoehto VE1 ei merkittävästi paranna tilannetta ja maksaa n. 1 milj euroa
• VE 3 eli katon kokonaan uusiminen ei käytännössä ole mahdollista, koska hallin
kiinnipitäminen koko talven aiheuttaa yhden liigakauden menetyksen tai jopa koko SaiPan
liigapaikan menetyksen ja vähentää muulle jääurheilulle tarvittavaa jääaikaa
• Jos katto korjataan, tulee mietittäväksi hallin järkevä käyttöikä ja investoinnin
takaisinmaksuaika. Halli on kaikilta muiltakin osin peruskorjausiässä. Mikäli hallille halutaan
vähintään 10 vuoden elinkaari, tulee tarkastella muita peruskorjaustoimenpiteitä
kiinteistön käyttökelpoisuuden turvaamiseksi. Ent. tilakeskuksen laatiman karkean
yhteenvedon perusteella hyväksyttävään peruskorjaustasoon pääsemiseksi tuolle ajalle
tarvittaisiin n. 2,4 milj.€. Hallin käyttäjien ja kunnossapitohenkilöstön olosuhteita yleisesti
parantavista korjaus- ja muutostarpeista on myös laadittu karkean tason kustannusarvio,
joka on n. 960 000€. Liiga SaiPa Oy on esittänyt aiemmin omat toiveensa korjaus- ja
muutostöistä, joiden karkean tason kustannusarvio on n. 2,5 milj. €. Arviolaskelmat
esitetyistä toimenpiteistä ovat yhteensä 5,9 milj.€, mikä summa tulisi siis kattokorjauksen
kustannusten päälle (=9,1 MEU)
• Mahdollinen laaja peruskorjaus lisää merkittävästi kaupungin omia sisäisiä vuokria, eikä
sillä saada vanhasta hallista toiminnallisesti nykyaikaista ja monitoimista areenaa
17.10.2018
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Kaupunginvaltuuston päätös 16.10.2017
• Nykyiselle Kisapuiston pääjäähallille ei tehdä enää peruskorjaus- tai
perusparannusinvestointeja, vaan tehdään ainoastaan viranomaisten
vaatimat välttämättömät korjaustoimenpiteet. Tilojen käyttöturvallisuus
tulee taata lumikuormaa tarpeen mukaan poistamalla. Ulkopuolisille
käyttäjille annetaan oikeus kustannuksellaan tehdä halliin tarvitsemiaan
kunnostustoimenpiteitä, joita ei hyvitetä, kun hallin toiminta päättyy.

• Lappeenrannan Toimitilat Oy:lle (LATO Oy) annetaan tehtäväksi aloittaa heti
uuden n. 5 000 istumapaikkaa käsittävän monitoimijäähallin tarveselvityksen
laatiminen ja hankesuunnittelu
• Tarveselvityksessä tulee kuvata ja selvittää pääkäyttötarkoitukseen
tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkia vaihtoehtoiset
käyttömahdollisuudet sekä arvioida eri ratkaisujen edullisuus. Erityisesti
tulee selvittää kaikki mahdollisuudet tilojen käyttämisestä muuhun
toimintaan kuin pääkäyttötarkoitukseen niiden tilojen osalta, joita ei tarvita
koko ajan jääurheiluun (katsomoiden alapuoliset tilat, isot aulatilat, jne.).
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Kaupunginvaltuuston päätös 16.10.2017, jatkoa
• Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset
laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa
koskevat tavoitteet.
• Hankesuunnittelun on käsiteltävä myös vaihtoehto, jossa
yleisurheilun ja muun sisäliikunnan harrastushalli sijoitettaisiin uuden
jäähallin yhteyteen.
• Valmisteluun tulee myös sisältyä ratkaisuvaihtoehtoja yleisurheilun ja
muun sisäliikunnan harrastushallitarpeen ratkaisuksi, mikäli sen
toteuttaminen monitoimijäähallin yhteyteen osoittautuu
erillisratkaisua kalliimmaksi ja siinä on huomioitava, että Länsialueen
palveluverkkouudistuksessa ja Lauritsalan kouluhankkeessa
parantuvat myös mm. salibandyn ja koripallon harrastusolosuhteet.
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Kaupunginvaltuuston päätös 16.10.2017, jatkoa
• Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialalle annetaan tehtäväksi
selvittää yhdessä LATO Oy:n ja liikuntatoimen kanssa uuden hallin
sijoituspaikka joko niin, että se sijaitsee nykyisen Kisapuiston
jääurheilukeskuksen alueella taikka muualla kaupungin keskustan
välittömässä läheisyydessä. Selvityksessä tulee ottaa kantaa
mahdollisiin asemakaavamuutoksiin, eri vaihtoehtojen
toteuttamisaikatauluihin, liikennejärjestelyihin, eri vaihtoehtojen
infran investointikustannukset, vaihtoehtojen vaikutukset hallin
käyttökustannuksiin ja hallin saavutettavuuteen.
• Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen ja viimeistään 1.9.2018 mennessä
tulee jättää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
käsiteltäväksi perusteltu investointipäätösehdotus uuden
monitoimijäähallin sijaintipaikasta, tilaohjelmasta,
toteuttamisaikataulusta, investointikustannuksista,
käyttökustannuksista ja niiden rahoittamisesta.
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Kaupunginvaltuuston päätöksen
täytäntöönpano
• Kaupunginjohtaja määräsi jäähallityöryhmän jatkamaan asian
viranhaltijavalmistelua. Jäähallityöryhmään kuuluvat Juha Willberg pj,
Mikko Hietamies, Olli Naukkarinen (1.5. jälkeen Jari iskanius) ja Ilkka
Oksman
• Hankkeeseen asetettiin ohjaus- ja asiantuntijaryhmä, jonka
kokoonpanoon tuli edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä, kulttuurija liikuntalautakunnan pj, edustajia Lato Oy:n hallituksesta, LUT:sta,
Kauppakamarin toimitusjohtaja ja yrittäjäjärjestön edustaja sekä
jäähallityöryhmä ja muita ao. viranhaltijoita. Puheenjohtajana toimii
Lato Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markus Iitiä.
• Tarveselvitystä ja hankesuunnittelua koskevan kilpailutuksen voitti
Ramboll Oy, pääsuunnittelija Hannu Helkiö
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Sijaintipaikkaselvitys
• Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala laati yhdessä konsultin
kanssa sijaintipaikkaselvityksen
• Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan sijainti tulee olla Kisapuisto
tai muualla keskustan välittömässä läheisyydessä
• Sijaintivaihtoehtoja esiteltiin urheiluseuroille ja kuntalaisille, ja siihen
saatiin yli tuhat kannanottoa
• Lappeenkatu- vaihtoehto sai eniten kannatusta
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M O N I TO I M I H A L L I N
M I N I M I T I L A N TA RV E
1/2

170 m

170 m

Tontinkoko
Pysäköinti päädyssä

98 m

87 m
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M O N I TO I M I H A L L I N M I N I M I T I L A N TA RV E 2 / 2

141 m

141 m

Tontinkoko
Pysäköinti pitkällä sivulla

111 m

111 m
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T U T K I T T UJA S I J O I T U S PA I K K A I D EO I TA
M O N I TO I M I A R E E N A L L E

Kehittämisalueita keskusta-alueella
ARMILAN ALUE
ALUE 7

YDINKESKUSTA
ALUE 6
ALUE 5

PRISMAOPINTIE

ALUE 8

JUVAKAN KENTTÄ
/URHEILUTALO

KISAPUISTO

ALUE 9

ASEMANSEUTU

HARAPAISEN
KENTTÄ
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T U T K I T T UJA S I J O I T U S PA I K K A I D EO I TA
M O N I TO I M I A R E E N A L L E

ALUE 7

ALUE 6
ALUE 5

ALUE 8

ALUE 9
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P O I S S U L J E T U T VA I H TO E H D OT
Asemanseutu

Kauppatori

Juvakan kenttä / Urheilutalo

16

JAT KOTA R K A ST E LTAVAT VA I H TO E H D OT

ALUE 7

ALUE 5

ALUE 9
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PRISM AN LÄHIALUE

VE 1
1

PRISM AN LÄHIALUE

VE 2
1

PRISM AN LÄHIALUE

VE 3
1

LENTOKENTÄN ALUE
2

VE 1

ARM ILAN ALUE
7

HARAPAISEN KENT TÄ
9

KISAPUISTO
4

VE 1

KISAPUISTO
4

VE 2

KISAPUISTO

Aiemmin tehty maankäyttötarkastelu

4

KISAPUISTO

Aikaisemmin tehty luonnostelu

4

MONITOIMIAREENA - Lappeenkatu
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LAPPEENKADUN ASEMAPIIRROSLUONNOS PÄIVITETTY

MONITOIMIAREENA - Lappeenkatu
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MONITOIMIJÄÄHALLI - Lappeenkatu
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MONITOIMIJÄÄHALLI - Lappeenkatu
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Ohjaus- ja asiantuntijaryhmän linjauksia
hankesuunnitteluvaiheen aikana
• Monitoimiareena-halliin ei saa sijoitettua sellaisia tiloja
sisäliikuntatarpeeseen, jotta yhteiskäyttö olisi tyydyttävää
• Sisäliikuntahalli ja monitoimiareena tulee toteuttaa erillisinä
hankkeita joko eri paikkaan tai samalle alueelle. Sisäliikuntahallille on
osoitettavissa useita hyviä ja keskeisiä paikkoja kaupungin
omistamalla maalla. Hankkeet voidaan toteuttaa eri aikoina.
• Monitoimiareenan kustannus rakennuksena on käytännössä sama
sijaintipaikasta riippumatta.
• Kustannusero tulee muista kustannuseristä kuten maanhankinnasta,
liikenneinfrastruktuurin rakentamisesta jne
• Ohjaus- ja asiantuntijaryhmä ehdottaa jatkoon Lappeenkatuvaihtoehtoa ja Kisapuisto- vaihtoehtoa
• Näistä kahdesta vaihtoehdosta tulee laatia vaikuttavuusarviointi
valintapäätöksen perusteeksi
17.10.2018
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Ohjaus- ja asiantuntijaryhmän linjauksia
hankesuunnittelun aikana, jatkoa:
yhteiskunnallinen vaikuttavuusarviointi
• monitoimiareenalla on monimuotoisia taloudellisia, sosiaalisia ja
ympäristövaikutuksia
• Päätöksenteon perusteeksi haluttiin laatia asiantuntevan
ulkopuolisen toimijan toimesta mahdollisimman tarkasti faktoihin
perustuva kokonaisvaikutusten arviointi, jossa huomioidaan:
1.
2.
3.

yhteiskunnalliset vaikutukset kuten verotulot, työllisyys,
Sosiaaliset vaikutukset kuten vaikutukset palvelujen saatavuuteen,
kaupunkikuvaan, kaupungin elinvoimaan ja kilpailukykyyn jne
Ympäristövaikutukset kuten liikkumisen tarve, energian käyttö

• Molempia monitoimiareenan sijaintivaihtoehtoja on vertailtava
yhtäläisesti
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Sisäliikuntahallin hankesuunnitelma ja
sijaintipaikkavaihtoehtoja
• Toimeksiannon mukaisesti suunniteltu sisäliikuntahalli soveltuu
ennen kaikkea yleisurheilulle, mutta tilan muunneltavuuden ansiosta
myös esim. pesäpalloon, jalkapalloon, koululiikuntaan,
urheiluakatemiatoimintaan sekä muuhun sisäliikuntaan. Halli
varustetaan mm. siirrettävällä tekonurmimatolla pesä- ja jalkapalloa
varten, juoksuratakaarteet ovat nostettavia/laskettavia.
• Liikuntaseuroilta saadun palautteen mukaan hankesuunnitelman
mukainen sisäliikuntahalli täyttää hyvin sen sisäliikuntatilatarpeen,
mistä Etelä-Karjalassa ja Lappeenrannassa tällä hetkellä on kaikkein
suurin puute. Sisäliikuntahalli parantaisi merkittävästi kaikkien em.
lajien harjoittamisolosuhteita koko Etelä-Karjalan alueella.
• Salibandylle, koripallolle ja muille sisäpalloilulajeille Lappeenrannassa
on jo tiloja olemassa ja ne kehittyvät edelleen uusien
kouluhankkeiden yhteydessä
• Myös erilaiset näyttelyt, messut, juhlat, yms. voidaan järjestää
tällaisessa muunneltavassa laajassa sisätilassa.
17.10.2018
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jatkoa
• Sisäliikuntahalli tulee sijoittaa kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevalle
keskeiselle paikalle, jotta se on helposti saavutettavissa eri kulkuvälinein ja
jotta se palvelee mahdollisimman hyvin mm. koulujen ja urheiluakatemian
sisäliikuntatarpeita. Hyvin suunnitellulla sijaintipaikalla voidaan saada
synergiaetua muiden lähellä olevien urheilutilapalvelujen kanssa. Näiden
kriteerien mukaisia sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi ns. Amiksen
tekonurmikenttä, Harapaisen urheilualue, Kisapuiston alue tai Opintien
varikon alue. Jos sisäliikuntahalli sijoittuisi esim. Amiksen kentän paikalle,
pitää korvaava lämmitettävä jalkapallokenttä tehdä muualle keskustan
alueelle. Amiksen kentän nurmi ja lämmitys tulee joka tapauksessa
peruskorjata lähivuosina, jos sisäliikuntahalli ei toteudu sen paikalle.
• Sisäliikuntahallin oheisinvestointikustannukset eli mm. tarvittavien
pysäköinti- ja liikennejärjestelyjen kustannukset ovat erilaiset eri
sijaintipaikoissa. Ne voidaan selvittää tarkemmin sen jälkeen kun
sijaintipaikka tai vaihtoehtoiset sijaintipaikat on valittu jatkoselvittelyyn.
• Sisäliikuntahallin sijaintipaikka tulee päättää hallin investointipäätöksen
yhteydessä.
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Sisäliikuntahallin tilat
• Sisäliikuntahallin tarjoaa harjoitusmahdollisuudet seuraaville lajeille:
• kiertävä juoksurata kallistetuin kaartein (4 rataa, 200 m)
• juoksusuora 60m, 6 rataa
• pituus-, korkeus- ja seiväshypyn suorituspaikat
• kuulantyönnön suorituspaikka
• heittolajien harjoituspaikat, joissa voidaan heittää esim. keihästä,
kiekkoa ja moukaria pressuun turvallisesti (sis. heittohäkit ja
pressuseinä pitkien heittojen osalta, riittävä korkeus n. 12 m pressun
yläreunaan), pesäpallon lyöntipressut ja syöttöharjoittelupaikat
• avoin voimaharjoitus- ja kuntovälinealue
• teleskooppikatsomo noin 300 hengelle
• tekonurmimatot jalka- ja pesäpalloon, salibandymatot
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jatkoa, sisäliikuntahallin muut tilat:
• puku- ja pesuhuoneet (4 kpl), wc:tilat käyttäjille ja yleisölle sekä 2
pientä pukutilaa esim. liikunnanopettajille, toimitsijoille, ym.
• varastotilat hallin välineille, varusteille, hyppypatjoille
• hallissa on seuroille vuokrattavaa toimisto- ja kokoustilaa,
varastotiloja sekä avoin aulakahviotila tapahtumien ohessa
tapahtuvaa tarjoilua, myyntiä, yms. varten.
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Sisäliikuntahallin konseptiluonnos
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AMMATTIKOULUN ASEMAPIIRROSLUONNOS PÄIVITETTY

Sisäliikuntahallin kustannusarvio
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Monitoimiareenan hankesuunnittelu
• Vaihtoehdossa VE1 monitoimiareena rakennettaisiin osittain Lappeenkadun
päälle siten, että Mutkakadun ajoyhteys Kauppakadun ja Snellmaninkadun
välillä säilytetään muuttaen sitä areenan edellyttämällä tavalla. Lisäksi
areenan yhteyteen sen eteläpuolelle voisi rakentua liike-, toimisto- ja
asuinrakennustilaa sekä länsipuolelle asuntorakentamista, yhteensä n. 22
000 kem2. Areenan yhteyteen mahdollisesti toteutettavia pysäköinti- ja
muita tiloja voidaan laajasti käyttää muulloinkin kuin areenatapahtumien
aikana. Areenan käyttäjät voivat myös käyttää mm. keskustan yleisiä
pysäköintitaloja (yht. noin 860 ap) sekä muita vapaita kadunvarsipaikkoja
lähialueella. Keskustaan on parhaat joukkoliikenneyhteydet. Alle kilometrin
päässä Lappeenkatu- vaihtoehdosta asuu n. 12 000 asukasta.
• Vaihtoehdossa VE2 monitoimiareena rakennettaisiin Kisapuiston
urheilualueelle myöhemmässä tarkastelussa parhaiten soveltuvalle paikalle.
Vanhan pääjäähallin maa-alue tulee varata Kisapuiston urheilukeskuksen
pysäköintiin sekä osin myös myöhemmin mahdollisesti esille tuleviin
harjoitushallin ja ison tekojääradan huolto- ym. tilatarpeisiin.
Pysäköintialueet tulevat olemaan jatkossakin riittävät Kisapuistossa.
Kisapuisto- vaihtoehdossa alle km päässä asuu vastaavasti n. 3 300 asukasta
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Vaihtoehtojen tarkastelu, jatko
• Vaihtoehdot ovat erilaisia. Kummassakin on omat etunsa, mutta myös
rajoitteita ja ne ovat taloudelliselta malliltaan erilaisia. Monitoimiareena on
molemmissa vaihtoehdoissa laajuudeltaan noin 16 000 brm² ja se on
suunniteltu mahdollisimman monikäyttöiseksi soveltumaan erilaisten
urheilu-, konsertti-, messu- ja muiden tapahtumien järjestämiseen.

• Hankesuunnitelmassa monitoimiareena on suunniteltu niin, että se voidaan
sijoittaa kumpaan tahansa sijaintipaikkavaihtoehdoista. Paikasta riippumatta
rakennuksen kustannusarvio on käytännössä sama 36,8 milj € (n. 13 980
kem2 / n. 16 867,5 brm2, 124 000 rm3,Haahtela indeksi 82,0 /
1.2018,Hintataso 83,0 / 4.2018).
• Ero kustannuksissa syntyy perustamiskustannuksista, tonttikustannuksista ja
muista liitännäiskustannuksista, kuten esimerkiksi areenan vaatiman
liikenneinfrastruktuurin rakentamisesta. Osa liitännäiskustannuksista saattaa
olla sellaisia, jotka olisi tehtävä jollain aikavälillä joka tapauksessa, mutta
areenan vuoksi niiden rakentaminen aikaistuisi.
17.10.2018
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PÄÄJULKISIVUHAHMOTELMA KAUPPAKADULLE
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Kokonaiskustannusarvio
VE 1 LAPPEENKATU
AREENA
rakennuskustannus
rakennuttajan kustannukset
erillishankinnat
hankevaraukset
Yhteensä

28 282 000 €
3 853 000 €
1 288 000 €
3 365 000 €
36 788 000 €

MUUT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
LAAJUUS
RAKENNUSKUSTANNUS / m2

20 490 600 €
57 278 600 €
16 357 brm2
2 249,07 €

RAKENNUSOIKEUDEN MYYNTITUOTOT
OKM:N VALTIONAVUSTUS, TULO
TOTEUTUSKUSTANNUS VÄHENNETTYNÄ TULOILLA

6 750 000 €
750 000 €
49 778 600 €

Perusinfrarahoituksella tehtäviä liikenneverkon parannuksia
lähialueella, jotka eivät kuulu areenahankkeeseen
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Kokonaiskustannusarvio
VE 2 KISAPUISTO
AREENA
rakennuskustannus
rakennuttajan kustannukset
erillishankinnat
hankevaraukset
Yhteensä

28 282 000 €
3 853 000 €
1 288 000 €
3 365 000 €
36 788 000 €

MUUT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
LAAJUUS
RAKENNUSKUSTANNUS / m2

6 406 850 €
43 194 850 €
16 357 brm2
2 249,07 €

OKM:N VALTIONAVUSTUS, TULO
TOTEUTUSKUSTANNUS VÄHENNETTYNÄ TULOILLA

750 000 €
42 444 850 €
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Muut kustannukset- kohdan kustannukset
Lappeenkatu- vaihtoehdossa
Areenahankkeeseen liittyvät kustannukset

milj €

kannen rakentaminen Lappeenkadun päälle
vesihuolto- ja jätevesipumppaamo
varaus maanhankintaan, rakennusten ostoon ja purkuun
piha-alueiden rakentaminen
Mutkakadun ja Lappeenkadun muutokset
kaukolämpö-, sähkö- ja operaattoriverkkojen muutokset
Lappeenkadun tukiseinä
Väestösuoja
vanhan pääjäähallin purku
Tunnelin mahdollisesti aiheuttamat paloturvallisuusrakenteet, varaus
Yhteensä

6,8
0,99
6,0
0,24
1,03
0,92
1,70
0,16
0,65
2,0
20,49

Perusinfrarahoituksella tehtäviä liikenneverkon parannuksia Lappeenkadun lähialueella, jotka eivät
kuulu areenahankkeeseen
Kauppakadun kiertoliittymä
Lappeenkadun-Taipalsaarentien risteysmuutokset
Mutkakadun kiertoliittymästä lisäkaista Snellmaninkadun suuntaan
Kevyenliikenteen väylän muutos välillä Helsingintie-Lappeenkatu
Yhteensä

milj €
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0,65
0,50
0,07
0,25
1,47
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Muut kustannukset – kohdan kustannukset
Kisapuisto- vaihtoehdossa
Kustannus
uusi tieyhteys ja ratasilta junaradan ali
Harapaisentielle
hulevesijärjestelyt
väestösuoja
muut infratyöt ja piha-aluetyöt
pysäköintialueen asvaltointi
vanhan jäähallin purku
Yhteensä
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milj euroa
3,24
0,65
0,16
0,84
0,86
0,65
6,4

54

Lappeenkatu- vaihtoehdon ja Kisapuistovaihtoehdon taloudellista vertailua
• Lappeenkatu- vaihtoehdossa voidaan monitoimiareenan yhteyteen rakentaa
n. 22 000 kerrosalaneliömetriä muuta rakentamista pääasiassa asumiseen ja
tarvittaessa liiketiloiksi sekä n. 300 -paikkainen pysäköintilaitos.
Lisärakennusoikeuden myymisellä voidaan rahoittaa maanlunastamista ja
osin kannen rakentamista. Pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksia ei ole
tässä vaiheessa sisällytetty hankkeen kustannuksiin. Williparkki Oy:n viime
vuosina rakennuttamien pysäköintilaitosten rakennuskustannukset ovat
olleet 20 000-50 000 €/autopaikka.
• 22 000 ka-m2 tarkoittaa n. 18 000 lattianeliömetriä. Jos rakentamisen
kustannus on 2 500€/ m2, tulee rakentamisen arvoksi 45 milj. €. Myyntihinta
asunnoille on kuitenkin ehkä 4 000€/m2, jolloin varsinainen arvo voi olla yli
70 milj. €. Yhdessä monitoimiareenan ja pysäköintilaitoksen kanssa kysymys
olisi selvästi yli 100 milj. € investoinnista.
• Ulkopuolisen investorin löytäminen/ yhteistoimintakonsepti?
• Kisapuisto- vaihtoehdossa kysymys on todennäköisesti vain
monitoimiareenasta ilman muuta lisärakentamista.
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Monitoimiareenan kustannusvaikutuksista
• Jos monitoimiareena toteutettaisiin perinteisellä investointien
toteutustavalla suoraan kaupungin taseeseen, voimassa olevan
sisäisten vuokrien laskemisperiaatteen mukaisesti pääomakustannus
olisi keskimäärin noin 1,65 milj €/v 30 vuoden poistoajalla. Lisäksi
toimiala maksaisi sisäistä pääomavuokran korko-osuutta 0,36 milj € ja
korjausvastiketta 0,72 milj €. Pääomavuokra olisi siten yhteensä noin
2,73 mil €/v. Konsultin laskeman arvion mukaan monitoimiareenan
muut vuotuiset ylläpitokustannukset olisivat noin 1,34 milj €/.
• vuotuiset kustannukset olisivat kaupungille omistamastaan ja
ylläpitämästään areenasta siis noin 4,1 milj €/v.
• Vuotuisten talousarviossa huomioitavien kustannusten kasvu
nykyiseen jäähalliin verrattuna olisi noin 2,8 milj €/v.
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Sisäliikuntahallin kustannusvaikutuksista
• Jos sisäliikuntahalli toteutettaisiin perinteisellä investointien
toteutustavalla suoraan kaupungin taseeseen, voimassa olevan
sisäisten vuokrien laskemisperiaatteen mukaisesti pääomakustannus
olisi keskimäärin noin 0,50 milj. €/v. 20 vuoden poistoajalla. Lisäksi
toimiala maksaisi sisäistä pääomavuokran korko-osuutta 0,08 milj € ja
korjausvastiketta 0,16 milj €. Pääomavuokra olisi siten yhteensä noin
0,75 milj. €/v. Konsultin laskeman arvion mukaan sisäliikuntahallin
muut vuotuiset ylläpitokustannukset olisivat noin 0,39 milj. €/.
• Vuotuiset bruttokustannukset olisivat kaupungille omistamastaan ja
ylläpitämästään sisäliikuntahallista laskelman mukaan siis noin 1,14
milj. €/v, joka olisi uusi lisäkulu toimialan talousarvioon.
• Tuloja hallista voitaisiin saada noin 130 000 – 150 000 €, jos
kävijäkohtainen maksu olisi esim. 3 – 4 euroa ja hallissa olisi sähköiset
kulunvalvontaportit, kuten urheilutalolla ja muissa vastaavissa
halleissa Suomessa
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RAHOITUSMALLEJA TOTEUTTAMISEEN
• Valtuusto edellyttää, että uudet erilaiset rahoitusmallit selvitetään uusissa
hankkeissa.
• Monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin rahoitukseen on mahdollista etsiä
rahoitusratkaisuja, joissa yhdistyy julkinen ja yksityisen rahoitus, jolloin
kaupungin vuotuiset kustannukset uusista tiloista eivät kasva merkittävästi.
• Rahoitusmalli on riippuvainen liiketoimintamallista, joka on taas riippuvainen
sijainnista, vuokratuloista jne.
• Hankesuunnitelmaa varten tehtiin alustava selvitys molempien hallien eri
toteutusvaihtoehdoista. Selvityksessä tarkasteltiin neljää eri vaihtoehtoa:
• rakentaminen suoraan kaupungin taseeseen perinteisellä tavalla
• hankkeen toteutus leasing – tyyppisellä rahoituksella tai vuokrahankkeena
• perustamalla kiinteistöyhtiö, jonka lainan kaupunki takaa
• elinkaarimallilla, jossa palveluntuottaja vastaa sekä hankkeen suunnittelusta,
toteutuksesta että ylläpidosta esim. 20 vuoden ajan. Elinkaarimallissa hanke
voidaan toteuttaa kaupungin taserahoitukseen tai leasingrahoituksella

17.10.2018

58

Monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin
aiheuttamasta lisärahoitustarpeesta
• perinteisen budjettitavan mukaan vaikutus kaupungin talousarvioon
olisi siis jäähallin korvaavasta monitoimiareenasta 2,8 milj € ja
sisäliikuntahallista 1,14 milj.€ (=uusi liikuntapaikka) eli yhteensä n.
3,94 milj. €.
• v. 2018 talousarviossa liikuntapalvelujen budjetin toimintakulut ovat
9,7 milj.€ ja tulot n. 1,8 milj.€
• Vuotuinen lisärahoitustarve olisi siis lähes 4 milj. €. Hankkeiden
jatkovalmistelussa on keskityttävä uudenlaisiin
toteuttamismalleihin ja ulkopuolisen rahoituksen saamiseen, jotta
nykykustannusten ja uusien kustannusten ero olisi mahdollisimman
pieni
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Muita vastaavia mutta isompia hankkeita
Suomessa
• Hippos2020
• n. 250 milj€, rakennusvaihe alkamassa, valmis 2021
• 170 000 brm2, josta 85 000 urheilu- ja liikuntatiloja (2 areenaa, asuntoja,
hotelli, lääkäriasema, jalkapallostadion, ravintoloita, tutkimusyksikkö,
pysäköintiä yms)
• Jyväskylän kaupungin osuus kustannuksista 10 %

• Garden Helsinki
• n. 700 milj€, kehitysvaiheessa, valmistuisi 2022
• 300 000 brm2, josta 80 000 urheilu- ja liikuntatiloja (3 areenaa, asuntoja,
hotelli, toimistoja, kulttuuritiloja, urheilu- ja tapahtumatiloja, pysäköintiä
yms)

• Oulu Ratapiha
• n. 300 milj€, kehitysvaiheessa, valmistuisi 2023
• 150 000 brm2, josta 40 000 urheilun ja tapahtumien tiloja (2 areenaa,
bussiterminaali yms. kuten muissakin em. hankkeissa)
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Esimerkkejä muualta, jatkuu
• Kuopiossa kaupungin keskustan uimahalli- ja jäähallipalvelutilat
pysäköinteineen järjestetään ulkopuolisen rahoittajan taseeseen,
investointikustannukset yhteensä ovat noin 46,3 milj.€. Kohteiden
suunnittelun, rakentamisen ja ylläpitopalvelut järjesti tarjouskilpailun
voittanut tarjoajakonsortio (palveluntuottaja), joka hoitaa myös rahoituksen.
Kuopion kaupunki ostaa kohteessa käytettävyyttä, laadukasta palvelutasoa,
peruskorjatun ja laajennetun jäähallin sekä uuden ison uimahallin
tilapalvelut saaden tilat käyttöönsä 20 vuoden ylläpitosopimuksella.
Kaupunginyhtiö Kuopion Pysäköinti Oy vuokraa pysäköintitalon ja operoi
pysäköinnin. Sopimusjakson päättyessä Kuopion kaupungin on mahdollista
lunastaa kohde ennakkoon sovitulla jäännösarvolla.
• Turussa Kupittaan palloiluhallin rakentaminen toteutettiin vuokrahankkeena.
Uudet tilat vuokrattiin 25 vuodeksi kaupungin liikuntapalvelukeskukselle,
joka päättää vuoroista ja käyttömaksuista. Palloiluhallin
kokonaiskustannukset olivat n. 14,5 milj.€. Kaupunki maksaa tiloista vuokraa
n. 1,27 milj.€/v.
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Monitoimiareenan yhteiskuntataloudellisten ja
sosiaalisten vaikutusten analyysi
• Monitoimiareenan kahden eri sijaintivaihtoehdon
yhteiskuntataloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista teetettiin
analyysi päätöksenteon pohjaksi (FCG Oy). Seuraavassa on esitetty
raportin keskeisiä johtopäätöksiä. Raportti kokonaisuudessaan on
liitteenä.
• Vaikutusarviossa tarkasteltiin hankkeen alueellisia vaikutuksia
arvonlisäykseen, työllisyyteen ja verotuloihin sekä arvio tapahtumien
vaikutuksista Lappeenrannan aluetalouteen sekä sosiaalisista
vaikutuksista jääurheilun harrastajiin, jääurheiluseuroihin, kouluihin
ja yleisesti asiakkaisiin.
• Vaikutusten analyysin tulosten ja monitoimiareenan
investointikustannusten pohjalta on arvioitu hankkeen
kannattavuutta molemmissa sijaintivaihtoehdoissa.
Elinkaarimalliajattelun mukaisesti vaikutukset on arvioitu pitkällä
ajanjaksolla.
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62

Vaikutusarvio, jatkoa
• Kannattavuuslaskelman perusteina on käytetty 30 vuoden laskentaaikaa ja 5 %:n korko-kantaa. Jäännösarvoksi investointien osalta on
laskettu 30 %. Monitoimiareenan kustannustarkastelussa ovat:
• investointikustannukset
• käyttökustannukset

• Monitoimiareenan hyötyjä tarkastelussa ovat:
• suorat hyödyt kaupungille (rakennuslupamaksut ja rakennusoikeuden
myyntitulot)
• suorien työllisyysvaikutusten perusteella arvioidut kunnallisverotulot
• rakennusten kiinteistöverotulot
• yhteisöverotulot
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Vaikutusarvio, yhteenvetoa
• Monitoimiareenan aikaansaamat hyödyt ovat Kisapuiston vaihtoehdossa
kustannuksia pienemmät ja Lappeenkadun vaihtoehdossa kustannuksia
suuremmat. Mikäli monitoimiareenan hyödyt toteutuvat vaikutusarvioiden
mukaisina, monitoimiareenan hyöty- / kustannussuhde on Kisapuiston
vaihtoehdossa 0,62 ja Lappeenkadun vaihtoehdossa 1,18.
• Rakennusvaiheessa hyötyjä syntyy monitoimiareenan rakentamisen
työllistämien henkilöiden maksamista kunnallisverotuloista, yritysten
yhteisöverotuloista sekä rakennuslupamaksuista ja rakennusoikeuden
myynnistä. Rakennusvaiheen suorat hyödyt ovat Kisapuiston vaihtoehdossa
noin 1,5 milj.€ / rakennusaika ja Lappeenkadun vaihtoehdossa noin 10,6
milj.€ / rakennusaika.
• Toimintavaiheessa hyötyjä syntyy monitoimiareenan ja siellä järjestettävien
tapahtumien työllistämien henkilöiden maksamista kunnallisverotuloista,
yritysten maksamista yhteisöverotuloista sekä kiinteistöverosta.
Toimintavaiheen suorat hyödyt ovat Kisapuiston vaihtoehdossa noin 2,4
milj.€ / vuosi ja Lappeenkadun vaihtoehdossa noin 5,0 milj.€ / vuosi
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Vaikutusarvio, yhteenvetoa
Euromääräisten hyötyjen lisäksi monitoimiareenalla on runsaasti
sellaisia hyötyjä, joita ei voida mitata rahassa. Monitoimiareenalla on
merkittävä vaikutus Lappeenrannan imagoon, vetovoimaan ja
houkuttelevuuteen liikunta-, urheilu- ja kulttuurimatkailussa.
Liikuntainvestointina monitoimiareenalla on myönteinen vaikutus
asukkaiden asumisviihtyisyyteen, lasten ja nuorten liikunnan ja
kuntoilun mahdollisuuksiin, lapsiperheiden muuttohalukkuuteen
Lappeenrantaan sekä yleisesti asukkaiden terveyteen ja liikunnan
lisääntymiseen. Lappeenkadun vaihtoehto on myös merkittävä
elinkeinopoliittinen investointi, jolla on merkittävä vaikutus
Lappeenrannan keskustan elinvoimaan ja elinkeinoelämän kehitykseen.
Myönteinen kehitys voi houkutella keskustaan myös uusia
investointeja.
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Johtopäätökset
• Esiselvityksessä ja hankesuunnitelmassa on esitetty toteuttamiskelpoiset,
toimivat ja nykyaikaiset ratkaisut sekä monitoimiareenasta että
sisäliikuntahallista.
• Kaupunginvaltuuston päätöksessä 16.10.2017 edellytettyihin asioihin on
esitetty asiakirjoissa vastaukset siltä osin, kuin niihin on ollut mahdollista
tämän valmisteluvaiheen yhteydessä vastata.
• Mikäli hankesuunnitelmista päätetään siirtyä varsinaiseen toteutukseen,
tulee kaupunginvaltuuston päättää, miten monitoimiareena ja
sisäliikuntahalli voidaan sijoittaa kaupungin pitkän ajanjakson
investointiohjelmaan ja miten niiden aiheuttamat käyttökustannukset
katetaan.
• Investointi- ja käyttökustannuksien minimoimiseksi on etsittävä
päätöksenteon pohjaksi uusia toteuttamistapoja. Rakentaminen suoraan
kaupungin taseeseen ei ole kummankaan hallihankkeen osalta enää
perusteltua. Hankesuunnitelmatyön yhteydessä on eri investoritahoja ollut
yhteydessä työryhmään ja ne ovat ilmaisseet kiinnostuksensa olla mukana
erityisesti monitoimiareena-hankkeen jatkokehittelyssä. Myös
sisäliikuntahallin osalta vastaavaa kiinnostusta lienee olemassa ainakin ns.
elinkaarimalliin.
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Johtopäätökset, jatkoa
• Käytössä on nyt yksityiskohtaiset hankesuunnitelmat molemmista halleista.
Investointi- ja käyttökustannusten todelliset vuosikustannukset
Lappeenranta-konsernille saadaan selvitettyä parhaiten järjestämällä avoin
kilpailutus, jossa tarjotaan kiinnostuneille tahoille yhteistyöhanketta
hankesuunnitelmien toteuttamiseksi eri vaihtoehdoissa eli
monitoimiareenan osalta Lappeenkatu- vaihtoehdosta, Kisapuistovaihtoehdosta ja erillisenä hankkeena sisäliikuntahallista.
• Kilpailutuksen kautta nähdään millainen kiinnostus yksityisellä sektorilla on
hankkeiden toteuttamiseen yhteistyössä Lappeenranta-konsernin kanssa ja,
jos/kun kiinnostusta ilmenee, selviää millaiseen toiminnalliseen ja
taloudelliseen lopputulokseen päädytään.
• Areenan osalta kilpailutukseen ja jatkoneuvotteluihin tulisi varata riittävästi
aikaa eli ainakin 6-9 kuukautta. Kisapuiston nykyisen jäähallin osalta se
tarkoittaa todennäköisesti sitä, että aiemmin asetettu tavoite uudesta
hallista v. 2021 siirtynee myöhemmäksi. Nykymuotoinen hallin ylläpito siis
jatkuisi lisäajan verran.
• Sisäliikuntahallista vastaava kilpailutus voidaan tehdä sen jälkeen kun on
päätös hankkeen etenemisestä toteutukseen.
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