
Millainen Kokkolan Urheilu- ja Tapahtumapuiston pitäisi olla, jotta se palvelisi mahdollisimman laajasti kaikkia Kokkolalaisia? 

Kaikki palvelut lähellä

Tarjota mahdollisimman monipuolisesti liikunta mahdollisuuksia jokaiselle ikäryhmälle sekä sisällä että ulkona 

Siellä pitäis olla monipuolisuutta kaiken ikäisille jotain pientä

Ei pelkästään seurojen käyttöön

Kunnon festarit paljon esiintyjiä

Monipuolinen, muuntautumiskykyinen eri tilaisuuksiin, riittävät aukioloajat ja avoin kaikille. Kaikille ikäryhmille jotakin.

Vuoden ympäri toimiva ja lämmitetty 400m juoksurata ja ohessa pienimuotoinen kuntosali.

Monipuolinen ja samanaikaisesti käytettävissä eri lajien kesken.

Tehdään kunnollinen eikä tingitä tasosta. 

Projekti toteutettava ehdottomasti koko laajuudessaan.

Monipuolinen tarjonta 

Monipuolinen ja kunnolla tehty

Reilun kokoinen jotta mahtuisi järjestämään niin isompia konsertteja kuin monipuolisesti eri urheilulajeja koululaisille ja harrastajille.

Edullinen käyttää varsinkin nuorten osalta.

Sellainen yksinkertainen ja simppeli kokonaisuus kuten esim. Botnia-halli Vaasassa. 

Kaiken ikäisille ja matalakynnyksen Urheilu ja Tapahtumapuisto.

Helposti saavutettava ja hyvin rakennettu ei mikään kanttinen persoonaton laatikko

Matalan kynnyksen paikka, sekä myös tilaisuuden tasoiset ravintolapalvelut 

Helposti eri suunnista saavutettava, edulliset palvelut, riittävästi pyörätelineitä

Tehty kerralla kunnollinen, ei puuttuvia katsomoita tai matalia kattoja kuten kipparihallissa, hollihaassa jne.

Monipuolinen, tapahtumarikas, avoin kaikille lajien harrastajille 

Riittävät tilat sisäpalloiluille ja yleisurheilulle

Jalkapallostadioni aivan turha. Kehitetään keskuskenttää. Muut on Ok.

Matalan kynnyksen ja korkean käyttöasteen liikuntapaikka Kokkolalaisille ja mahdollisuus järjestää erilaisia liikuntatapahtumia, jotka on linjassa Kokkolan 

matkailustrategian kanssa.

Konserteille miellyttävät puitteet. Ei kylmää jäähallimiljöötä, vaan lämmintä konserttimiljöötä. Missä tenniskentät?

Paikan pitäisi olla kaikille mahdollistettu, jokaiselle jotakin. Huomioiden ihmiset vauvasta vaariin. Vapaita vuoroja jotta kaikki pääsisivät joskus liikkumaan ilman 

suuria kustannuksia, jotta saadaan kaikki liikkumaan. Avoin ja panostettu paikka.

Mahdollisimman montaa urheilulajia ja tapahtumia mahdollistava paketti. Voisi olla myös helposti liikuteltavia katsomoita millä voisi rajata vähän pienemmänkin 

esim.voimamieskisan. lisäksi katsomoita voisi vuokrata muihinkin tapahtumiin areenan ulkopuolella.

Kompakti kokonaisuus

Nykyiset suunnitelmat ovat hyviä. Erilaiset liikuntamuodot ja aktiviteetit palvelevat koko perhettä. Toiveissa lisäksi riittävän iso leikkipuisto lapsille keskelle 

puistoaluetta, jotta voi ottaa leikki-ikäiset mukaan kun vanhemmat esim.pelaavat tennistä. Kokkolan keskustasta puuttuu isohko leikkipuisto, joka vetää 

lapsiperheitä alueelle. Brita Mariassa tekemistä kouluikäisille, mikä on upeaa, mutta ei juurikaan sitä pienemmille. 

Edullinen ja monipuolinen

Sen tulisi huomioida kaiken ikäiset harrastajat ja eri lajit - ei keskittyä  vain palloilulajeihin ja jääkiekkoon.

Tarpeeksi kattava, jotta helpompi markkinoida alueen ulkopuolisille esim sm-tason urheilukisat, kuuluisat esiintyjät. Myös eri lajien juniori- ja aikuistoiminnalle 

sellaiset tilat, joita voidaan jakaa helposti. Esim juoksurata, kentät.  

Muunneltavuus useammalle lajille, käyttöoikeuksien myöntäminen useammalle lajille riippumatta lajin harrastajamääristä, kilpailukykyinen hinnoittelu 

suhteessa kaupungissa nykyään oleviin tiloihin. Jefun talviharjoittelu vaikka pienemmän sisätekonurmen muodossa 

Tarpeeksi iso

no kun se ei voi olla "kaikkea kaikille". sisäjuoksurata olisi kiva.

Kiertävä juoksurata sisälle ehdoton! Palvelee kaikkia lajeja, turvallinen paikka juosta myös talvella. Lisää kunnollisia suorituspaikkoja palloilupeleihin

Muokattava

Muuntautumiskykyinen, niin sisä- että ulkotiloiltaan. 

Iso ja monikäyttöinen

Monipuolisen käytön mahdollistava palveluineen, oheistoimintoineen. Joka päiväistää asiakas virtaa tukevia palveluita.

Ehjä kokonaisuus. Ei pilkota.

Sen pitäisi olla olemassa

Selkeä kompleksi. Samoja tiloja hyödyntäville lajeille (esim. kamppailulajit) riittävän iso tila, jotta käyttäjiä voi olla useampia kuin yksi kerrallaan (jaettava tila). 

Konsertteja ajatellen hyvä akustiikka!

Tarpeeksi iso, parempi tehdä tässä vaiheessa hieman "liian" iso, niin palvelee tehokkaammin pitempään.

Monipuolinen

Monikäyttöinen ja tavoitettavissa. Kaikkia palveleva. vrt Töölön kisahalli

Monipuolinen



Laajaa lajikirjoa kattava kokonaisuus. Erityisesti kiertävä sisäjuoksurata koska Keski-Pohjanmaalla ei sellaista ole missään.

Jalkapallostadion tulisi ehdottomasti kattaa. Eli avattava ja suljettava katto mahdollistaisi sen käytön kesäajan ulkopuolella messuissa, konserteissa ym. 

Stadionin katsojakapasiteetiksi riittää 4000 kokkolassa. Jääkiekon harjoitushalli tulee tehdä kuitenkin ensin. Besthall-areena työmaakoppeineen ei ole tätä 

päivää. Tennikseen pitää olla vähintään kaksi kenttää. Yleisurheiluun tulee olla juoksurata ja hyppy-ja heittopaikat (rinki ja pressu). 

Mainostetun tavoitehinnan mukainen 50 m€. Nyt on tuplasti jo hintaa ja meidän budjetti sitä kestä.

Mahdollisimman monipuolinen, matalalla kynnyksellä voisi mennä käyttämään palveluita.

Hyvin suunniteltu; tehkää oikeasti palvelumuotoilua eikä pelkästään kyselyitä. Osallistakaa käyttäjiä suunnitteluun. Kaupungissa on yllä listattujen lajien 

maamme huippuosaajia. Kerätkää heistä oma asiantuntija työryhmä suunnitteluun.

ehkä ei tarvitse kaikkia kuitenkaan keskittää tapahtuma puiston alueelle,kunhan löytyy paikkoja mahdollisimman monille .

Yleisurheilulle halli

Monipuolinen ja mahdollinen kaikille

Kaikki kunnolla tehty esim. täys pitkä juoksurata, ettei vaan sinneppäin ja urheilijat menevät muualle treenaamaan. Jos ei tule täys pitkää juoksurataa, niin 

lyhyempään on turha laittaa rahaa

Jääurheilulla tietty onbkovin kiire ja paine saada tiloja...mut riittävästi suoritus paikkoja et riittää seura urheiluun sekä yksityisille kunto urheilioille.

Pelkästään kaupunkilaisia ajatellen, tapahtumapuisto on arvokas investointi. 

Urheiluseuroille edullinen

Edullinen harrastajille

Sekä liikunta että tapahtumat (mm. messut ja konsertit) tulee löytyä tarjonnasta

Pitäisi olla kiertävä juoksurata jossa voi juosta ja mahdollisesti jopa pyöräillä. Tarpeeksi pitkä kuten Botnihallissa.

Parkkipaikka tilaa jotta myös maakunnasta pääsee helposti paikalle.Jalkapallo ja jääkiekko kentät voisivat olla avoimia jotta lapset pääsisivät 

potkimaan/luistelemaan kun kentät eivät ole muuten käytössä 

Boulebanor och tennisbanor

Monipuolinen ja riittävän edullinen harrastajille.

Monipuolinen, hyvin suunniteltu ja kunnolla toteutettu

Se on ihan sama minkälaisen rakentaa. Kokkola ei ole urheilu kaupunki.

Muunneltava

Monipuolinen ja moneen lajiin taipuva. Sähköiset toimivat varausjärjestelmät. Beach volley kenttä tai mieluiten kaksi turnauksia varten. Beach volley on 

kasvattanut suosiota valtavasti koko Suomessa. Kokkolaan on perustettu aktiivinen Kokkola Beach Volley ry. Lajia voi harrastaa monella tasolla, koululaisista 

eläkeläisiin. Kokkolassa on myös sm-tason pelaajia, vaikka he eivät voi harrastaa lajiaan talvisin. Kenttien yhteyteen kannattaisi rakentaa oleskelutila, jossa on 

baaritiski ja pystypöytiä yritysten Beach partyhouseen varten. Jo nykyisten Kokkola Beach Volley ry:n jäsenien osallistumisella varauskalenterit saataisiin iltaisin 

ja viikonloppuisin täyteen. Arkipäivinä kentät voisi palvella koululaisia ja eläkeläisiä. Kahdella kentällä voisi pelata myös esim. Beach futista. Beach volley on 

moderni ja suosiossa oleva laji, joka sopii monen ikäisille ja -tasoisille. 

 ahdollistaa monenlaiset tapahtumat. Ei sähkösyöppö. 

Mahdollisimman monipuolinen, joka voisi tarjota myös paikallisille yrittäjille uusia mahdollisuuksia kattavien tilojen ansiosta.

Kaikki ei voi olla ilmaista, Kokkola hukkuu siihen. Toiminnan pitää kannattaa itsensä. Hulvaton rakentaminen muutamaan lajiin ei ole kestävää.  Botnia hallin 

tyylinen ratkaisi olisi Kokkolaankin se oikea. Kun rakennetaan, rakennetaan ensin yksi halli kunnolla, ei katsottua räpellystä. Tulevina vuosikymmeninä 

rakennetaan lisämoduulit. Ensin kunnon urheiluhalli, jossa voi pitää konsertteja yms,pelata ja on jo aika saada Kokkolaan juoksurata. Jäähallit johonkin 

tulevaisuuteen.

Kiertävä juoksurata, joka palvelee kaikkia ikäluokkia ja urheilulajeja. 

Mahdollisimman paljon eri urheilu mahdollisuuksia! Esteettömyys

Monikäyttöinen

Kaikkia lajeja kunnioittava paitsi jalkapalloa koska nykyinen paikka on riittävän hyvä

Kaikkiin lajeihin mahdollisuuksia

Vuoroja vapaasti varattavissa, kohtuuhintainen, yrityksille liiketoimintapaikkoja, seuroille alennusta ja mahdollisuuksia tapahtumajärjestämiseen. 

Mahdollisimman monille eri lajeille suorituspaikat, tilat myös muuhun kuin urheiluun ja toimiva pohjaratkaisu. Itse painotan suorituspaikkaa yleisurheilulle.

Monimuotoiset liikkumismahdollisuudet, ennenkaikkea beach mahdollisuutta sisätiloihin kaipaan, kesä on lyhyt. Harrastajia löytyy monella tasolla. Hiekka-

alustaa voi hyödyntää myös muuhun käyttöön!

Monipuolista urheilua, tapahtumia, konsertteja aitiopaikalla

Monipuolisia tapahtumia, ympäri vuoden!

Helposti muunneltavissa, esim. ison sisäpelikengät puolittaminen jne.

Kokkolan lähellä ei ole juoksurataa. Lähimmät löytyy Kuortaneelta ja Mustasaaresta. Tämä toisi valtavasti asiakkaita Kokkolaan. 

Juoksurata sisällä

Pitäisi olla iso urheiluhalli jossa voisi harrastaa montaa eri lajia esimerkkiä voisi ottaa Vaasan Botniahallista

Sisä juoksurata

Sisä juoksurata

Sisä juoksurata

Beach volley



Kaikki ikäryhmät huomioonottava, taaperosta mummeleihin/papparaisiin

Mahdollisimman montaa lajia palveleva harjoitus- ja kilpailuareena, tapahtumat mahdollistava ja yhteistyökumppaneille tilat toimia ja tarjota yksityisesti 

palveluita; esim. lääkäri- ja hyvinvointipalvelut, kokous- ja kongressipalvelut, hotelli- ja ravintolapalvelut.

Vähintään 200m kiertävä juoksurata, heittopaikka keihäälle, pituushyppyrata ja hiekkakuoppa

kohderyhmä, koirat ja lenkittäjät otettu huomioon

Katto pään päälle jotta juuri messuja ja konsertteja voisi järjestää. Mutta mahtavaa että urheilulajit ovat ykkössijalla. Myös erilaiset autonäyttelyt olisi hyvä 

järjestää täällä.

Mahdollisimman monipuolinen ja riittävän iso, että se palvelee laajasti kaikkia tinkimättä olosuhteista. Monesti liikuntapaikat/tapahtumapaikat tehdään niin 

tiukalla budjetilla, että olosuhteet liikkumiselle/tapahtuman järjestämiselle on hyvät, mutta yleisöä mahtuu olemattomasti liian pieneksi rakennettuihin tiloihin

Jokaiselle jotain

Nuoremmille aktiviteetteja ja vanhemmille myös tasapuolisesti.

Hinnaltaan halpa !

Jalkapallostadion ja sisäareena. Molemmat rakennettuna niin, ettei jälkeenpäin tarvi harmitella että voi kun tuo seinä on lähellä sivurajaa tai katto matalalla. 

Mallia Tampereelta että unelmoidaan isosti ja toteutetaan viimeisen päälle. Ei jotakin kaikille vaan se mitä tehdään niin tehdään kunnolla

Tapahtumapuistossa täytyy olla kapasiteettia muuntautua niin urheilutapahtumiin kuin kokous ja kongresseihin ja musiikkitapahtumiin. Täytyy olla kokoustiloja, 

laaja valikoima eri lajimahdollisuuksien treenaamista tukevia tiloja kuten kuntosali, juoksurata, hieronta/fysiopalveluja. Hyvät ravintolatilat ja 

majoituskapasiteettia. Tilojen tulee olla automatisoituja, jotta suurta määrää talkoolaisia ei tarvita. Ravintolan anniskelu pitää olla mahdollista esiintymisalueella 

ja urheilukentillä. Tilojen olisi hyvä palvella koululaisia, mutta myös ammattiurheilua, bisnestä ja tapahtumia.

Monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia ja pitkät käyttöajat

Hallin tulee olla riittävän korkea vaikuttavien tapahtumien luomiseksi. Riittävästi katsomotilaa. Hyvät erilliset lämmittelyalueet. Toivoisin sisähiekkahallia beach 

volleyn pelaamiseen ympärivuotisesti. 

Monipuolinen, tarjontaa kaikille ja kaikenikäisille

Paljon eri lajimahdollisuuksia, samat hinnat kaikille

Pitäisi olla helposti muutettavissa erilaisia tapahtumia varten

Ei ollenkaan

Edullinen ja monipuolinen 

Sisältää monipuolisesti kaikkia urheilumuotoja ja musiikin lajeja

helposti lähestyttävä kuten urheilukentät jonne kaikkien helppo mennä. Alue voisi olla pilkottu osiin niin että eri urheilumuotoja pystytään mahdollisimman 

monipuolisesti toteuttamaan. Olisi mukava jos puisto olisi kaikille avoin paikka kuntoiluun yms. Ja voisi olla myös niin että tiettyjä tiloja voi varata eikseen. 

Matalan kynnyksen liikuntapaikka nuorista vanhoihin. Pystytään treenaamaan tavoitteellisesti mutta myös ihan vain ylläpitävästä ja huoltavasti. Että olisi 

puitteet tälläiseen. Mukava liikunta-alue kaikille iästä ja kunnosta riippumatta.

Hinta laatusuhde niin että se palvelee kaikkia ihmisiä mahdollisimman hyvin ja laajasti

Mahdollisimman hyvin varusteltu ajatellen usean eri lajin näkökulmasta, kunnon yleisurheilutilat kattava kokonaisuus

Biitsihalli

Sellainen joka huomioisi jo olemassa olevat kunnan ja yksityisten yritysten ylläpitämät tilat ja tämän mahdollisen puiston myötä ei syntyisi päällekkäisiä 

toimintoja. Nykyisten olosuhteiden ylläpitäminen ja parantaminen voisi olle riittävä. Eli silloin tämä tarkoittaisi noin 20 vuotta puhutun urheilutalon tilojen 

korvaamista uusilla. Se on riittävä ja kaikille harrastuksille (kulttuuri- ja liikunta) tarpeelliset tilat on Kokkolassa tämän jälkeen olemassa.

Ei mitään

Hybridiareena, joka mahdollistaisi monipuolisesti erilaistet urheilu- ja kulttuuritapahtumat.

Tarpeeksi iso, ei kannata pihistellä vaan tehdään siitä kaikille sopiva. Muistetaan yleisurheilijat (korkeushyppy, keihäs, seiväshyppy, juoksut).
Tilat mahdollisimman monipuoliseen käyttöön eri urheilulajien harrastajien saataville. Esimerkiksi Kuortaneen Urheiluopiston hallissa kiertävä 200m 

sisäjuoksurata, jossa keskellä pelitila lentopallolle, salibandylle yms. sisälajeille. Alas laskettava verho mahdollistaa samanaikaisen käytön radalle ja pelikentille. 

Kiertävä sisäjuoksurata palvelee jokaista urheilulajia lajinomaisen harjoittelun vastapainona peruskestävyyttä harjoittaessa. Lisäksi hallista löytyy kuntosali ja 

kiipeilyseinä. Tilat tulisi olla vuokrattavissa ensisijaisesti Kokkolalaisille urheiluseuroille ja ylijääneet vuorot itten avoimeksi kaikkien muiden vuokrattavaksi. 

Ympäri Suomen vastaavanlaisia monipuolisia urheiluhalleja, jotka palvelevat myös tapahtumien pitopaikkana. 

Monipuolinen 

Siinä tulisi ottaa huomioon mahdollisimman hyvin useammat käyttäjäryhmät. Oheistilojen tulisi palvella konserttien ja tapahtumien järjestelyjä nykyistä 

paremmin, jotta tapahtumia on mahdollista järjestää.
Riittävän suuri ja erityisesti ne lajit huomioon ottava joiden harrastamiseen ei tällä hetkellä mahdollisuutta tai tilat puutteelliset. Myös konserteille kaivataan 

kiireellisesti asianmukaisia, nykyaikaisia ja kaikki tämän päivän vaatimukset täyttävät tilat. Mahdollisuus tarjota elämyksiä omalla paikkakunnalla kaupunkilaisille 

ja myös muille lähiseudun ihmisille (tai kauempaa tuleville) on suuri etu, myös taloudellisesti. 

On hyvällä paikalla, helppo tulla esim juna-asemalta. Katettu areena koska Suomi on talvimaa ja sääolosuhteet sen mukaiset. Voimistelu ja tanssi näytökset ja 

järjestettävät kilpailut tulee myös huomioida, ei vain pallopeljä.   mukaiset.

Tekusin suunitelmien mukaan mutta sen lisäksi kattaisin jalkapallo kentän

Beach volley -hallille olisi tarvetta. Ei tarvitsisi matkustaa talvisin Ouluun tai Vaasaan treenaamaan

Urheilijoita ja käyttäjiä kuunnellen suunniteltava.  Katettu tekonurmi jalkapallilijoille koska yksi tekonurmi ei palvele harrastajamääriä. Pystyisi myös talvella 

järjestää turnauksia mikä toisi myös lisää matkustajia. Ja ehdottomasti 400 metrin sisäjuoksurata koska siitä hyötyy muutkin kuin yleisurheilijat.

Toimiva muuntautumiskinen, mutta kompakti tunnelmallinen. 

Tarpeeksi edullinen (esim. työttömille ilmaiset mahdollisuudet saliin ym) ja sellainen missä yksilöliikkujan mahdollisuus harrastaa on yhtäläinen seurojen kanssa. 

Eli ei niin, että tietty paikka on varattu viikoksi eteenpäin koska seurat ovat etusijalla.

Riittävän monipuolinen, niin alhaiset hinnat, että kaikilla varaa käydä ( mm liikuntapalvelut), voisi mukana olla sponsoreita, että hinnat pysyy matalana.



Monipuolinen,  ja kaikille avoin. Hinnat alhaiset, yritysten yhteistyötä ja sponsorit tueksi..

Uusi joukkuevoimistelu matto ja sille säilytys Tila. Jotta voidaan pitää treenejä, sekä järjestää kilpailuja. 

Monipuolinen ja ilman kiinteää varustelua. Eli siten, että se soveltuu mahdollisimman moneen lajiin. Esim jäähallissa ei voi harjoitella muut kun jäällä 

urheilevat.kokkolaan Tarvitaan joukkuevoimistelumatto ja sille säilytys, joka palvelisi myös jatkossa joukkuevoimistelijoiden tarpeita esim kisoissa tapahtumissa 

jne! 

Tilojen pitää olla monipuoliset ja palvella monia eri lajeja. Hybridiarenalle kaivataan tilaa voimistelun harjoitteluun sekä erityisesti kilpailuiden järjestämiseen, 

mihin tarvitaan kilpailualueen, katsomon ja voimistelumaton lisäksi tanssisali ja painisalit lämmittelytilaksi joukkueille kilpailun aikana. Tanssisali olisi 

optimaalisimman kokoinen niin, että sinne saataisiin levitettyä 14x14m kokoinen voimistelumatto voimistelutreenien ajaksi. Mattorullat voisi säilyttää 

tanssisalin seinän vieressä (lukittavien) penkkien alla, jolloin penkit toimivat myös venyttely- ja istumistarkoituksessa, eikä matoille muutoin tarvita erillistä 

säilytystilaa.

Mallia esim. Botnia-hallista. Juoksurata ympyrämallisena ja keskelle pelikenttiä. Juoksuradalle vuoroja kuntoilijoille ja esim. rullaluistelua voi siinä myös 

harrastaa

Mahdollisimman käytännöllinen ja mukava! Sopisi kaiken ikäisille ja kaikenlaisille liikkujille. Joukkuevoimistelua harrastavat tarvitsisivat uuden voimistelumaton, 

jotta voisi treenata paljon paremmin sekä järjestää mahdollisia kilpailuja!! Uusi matto mahdollistaisi paljon.

tarvitaan uusi joukkuevoimistelu matto, sille säilytys mahdollisuus jotta voidaan pitää treenejä ja ERITYISESTI järjestää joukkuevoimistelun kilpailuja tulevalla 

areenalla

Jokaiselle ikäluokalle tekemistä. Nyt siellä on vaan pikkulapsille kiipeilyteline ja pojille skeittiparkki.

Tarvitaan matto ja sille säilytystila!

Muunneltava Tukholman Glocenin tapaan, sekä esiintymis-/ peliareenan että katsomoiden osalta.

Yleisareena

Uimahallin laajennus jossa enemmän saunoja. Lehtisen veljesten tekemiä  saunoja esim. turvesauna jne ja höyrysauna. Jos vielä alueelle tulisi hotelli uimahalli 

uuden lisäosan kanssa olisi kylpylä. 

Muunneltava, joka huomioi kokkolalaiset vauvasta vaariin niin perheet kuin yksineläjät. Vetovoimatekijä muualta muuttaville.

Joustavasti ja nopeasti muunneltava kokonaisuus. Monen lajin mekka. Jääurheilun tueksi lisää harjoituskenttiä.  Energiaratkaisuissa mietittävä ekologiset 

ratkaisut ja materiaalihankinnoissa kestävän kehityksen periaatteita noudatettava. Syntyvä jäte tulee kierrättää tehokkaasti. 

Monipuolinen ja muuntuva tila

Alustava suunnitelma on hyvä.

Tämä on hanke mikä pitää viedä mahdollisimman pian loppuun, jos haluamme lisää lääkäreitä ja veronmaksajia kaupunkiimme!! Meidän lapset, nuoret ja 

aikuiset ansaitsee hyvät puitteet urheilemiseen!

Joukkuevoimistelu, kilpailutapahtunien järjestäminen ei ole nykytiloissa mahdollista. Uusi halli mahdollistaisi voimistelu ja tanssikilpailut. Nykyinen noin 40v 

vanha voimistelumatto on kovassa käytössä Torkinmäen koululla mutta ei ole täyttänyt kilpailuvaatimuksia enää vuosiin. Uusi matto tarvittaisiin. Jos halliin tulee 

tanssi/ryhmäliikuntatila sen koko pitäisi olla sellainen että keskelle mahtuisi 14m x 14m voimistelumatto. Salin sivuille penkkirakennelma joiden alle matot aina 

voisi rullata harjoitusten päätteeksi. Tätä mattoa voisi käyttää sitten isossa hallissa kilpailutapahtumissa. Myöskin Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian 

aamuharjoituksia ja yläkoulun urheiluvalmennusta voisi pitää ko. salissa ja käyttää ko mattoa.

Tarjolla jokaiselle jotakin mahdollisimman monet lajit huomioiden. Mukaan myös uimahallin laajennus, joka jostain syystä jätetty suunnitelmista pois. Sellaiset 

tilat, että myös Kokkolassa voidaan järjestää sm-tason kisoja ja tätä kautta saadaan majoittujia ym. muiden palveluiden käyttäjiä tänne vierailemaan ja samalla 

Kokkolaa nistettia ihmusten tietoisuuteen.

Harjoitusvuoroja tulee olla mahdollisimman laajasti tarjolla junioreille. Itse "stadion" tulee olla mahdollisimman "tiivis" ja sopivan pieni. 

Hyvin suunniteltu 

Jalkapalloa seuraan eniten ja keskuskenttä riittää siihen. Nyt tarvitaan sinne valot ja päätyihin katsomot. Uusi halli kulttuurille ja alakertaan yleisurheilijoille 

radat. Eräs nuori arkkitehti teki jo suunnitelman, missä se on?

Mahdollisimman monipuolinen ja toteutettu niin että useita lajeja voi harrastaa yhtöaikaa eikä niin että toinen laji varaa myös toisen lajin tilat.

Monipuolinen, muuneltava, esteettömyys huomioitu. 

Monipuolinen, kaikki lajit samalle alueelle sekä parkkipaikat.

Monipuolisia tapahtumia/urheilu lajeja jossa kunnon katsomot.

Muuntautumiskykyinen. Kenttiä ja halleja rakentaessa täytyy kuunnella käyttäjiä ja sen lajin asiantuntijoita, jotta heti rakennetaan oikeanlainen ja lajin 

käyttötarpeiden mukaisesti.Beach Volley hallia kaivataan kipeästi, koska lajia harrastetaan laajasti alueella myös SM-tasolla eikä ole mahdollista treenata muuta 

kuin kesällä.  

Mahdollisimman monipuolinen

Monipuolinen, tilojen muuneltavuus/sopivuus erillaisiin tapahtumiin ja urheiluun.

Mahdollisimman monipuolinen

Monipuolinen ja kaikkien helposti saatavilla 

Urheilutilojen (pallolajit) seinät eivät saisi olla valkoisia näkyvyyden takia.

Helposti muunneltavissa mahdollisimman moneen harrastukseen ja ajanviettoon

Myös tennis mukaan ja asialliset tilat yleisurheilulle. Ei kovin suurta jalkapallostadionia. 

Tarpeeksi iso kokoinen,että kaikki tarvittavat tapahtumat mahtuvat.

Muunneltava

Helposti muunneltava.

Tenniskentät 3 kpl kuuluisi myös olla siellä

Voimistelumatto, jotta voitaisiin järjestää jv-kisoja täällä Kokkolassakin! Toimisi myös hyvänä treenisali paikkana.

Viihtyisä, paljon puita ja vihreyttä, myös lapsille tekemistä kuten oma lasten kuntosali



Joustavilla ja muuntuvilla tilaratkaisuilla voidaan vastata vaihteleviin tarpeisiin. Etenkin nuorten tarpeet tulisi huomioida, tällä hetkellä nuorisolla on heikosti 

sisäliikuntamahdollisuuksia heitä kiinnostavien lajien kuten skuuttailun kohdalla

Tapahtumapuistohan on jo muunneltavissa oleva paikka. Urheilupuistolta toivon, että löytyisi eri lajeille harrastuspaikat/tilat. Tietysti myös muunneltavissa 

olevia tiloja. 

minusta uuteen halliin pitäisi kuulua voimistelu/tanssi sali johon saataisiin uudet joukkuevoimistelu matot jotta voitaisiimme järjestää kilpailuja sekä harjoituksia 

uudessa salissa ja uudella matolla

Tarpeeksi iso ja miokattava

Kunnon jalkapallo stadion

Mahdollisuus harrastaa monipuolisesti eri lajeja ja järjestää kilpailuja, messuja yms. Pitkä juoksurata mahdollistaisi yleisurheilun hallikisojen isännöinnin. 

Tärkeintä on terveet, monipuoliset ja muunneltavat tilat

Joustava, muunneltava, innovatiivisesti yhdistetyt tilat mutta esim. pukuhuonemäärissä ei voi pihistellä. 

Kaikki lajit pitäisi huomioida. Olisi hienoa jos pesäpalloilijoita saataisiin kunnollinen lyöntiverkko saliin! Kokkolassa kun pesäpalloilijoita on talvisin paljon.

Helposti muuntuva. 

Semmoinen joka mahdollistaisi liikkumisen mahdollisimman monipuolisesti. Tarkka kartoitus myös sen suhteen mille lajeille löytyy jo jotain tiloja

...

Monipuolinen

Paikka, jossa jossa hömppää ei väitetä kulttuuriksi ja joka ei raunioita ennestään velkaisen kaupungin taloutta. 

Tiloja joita voisi varata työpaikka liikuntavuoroille. Sekä mahdollisimman laajat lajimahdollisuudet. 

Monipuolinen

Vaikka kiekkomies olenkin niin silti kaipaan tennis, sulkapallo, pöytätennis jne tässä konseptissa. Harrastajia riittää ja nämä lajit tukee myös muita lajeja 

harrastavia. Tämän lisäksi toivon että uuden jääkiekkokaukaloiden yhteydessä tulisi kahvio, vaikkapa kaukaloiden välissä, jossa voi seurata pelejä/harjoituksia. 

Seurojen työntekijöille kunnon toimistotilat. Tilaavia pukuhuoneita, teroituskoppeja, vessoja jne. Ulos haluaisin pieniä kaukaloita muovialustoilla, jossa lapset, 

nuoret ja aikuiset voisivat harjoitella lajitaitoja mailan ja kiekkojen/muovikiekkojen/pallojen kanssa. Östersundissa on hieno esimerkki, en vaan nyt löydä netistä 

kuvia siitä! En tiedä mitä meinaatte Urheilutalolle tehdä, mutta se tarvitsee kunnon kohotuksen tai sitten maan tasalle ja uudet vastaavat tilat.

Riittävän suuri, ei tehdä liian pientä heti alkuun. Sellainen, että saataisiin Kokkolaan vetonaula ja järjestettyä myös suuria tapahtumia. 

Mahdollisuus harrastaa eri lajeja myös kevyemmin, ei aina kilpauraa tavoitellen eikä sitoutuminen useisiin viikottaisiin treeneihin olisi ehtona harrastamiselle.

Toimiva kokonaisuus, ei liian suurta ja mahtavaa,jotta olisi varaa käydä ja ylläpitää toimintoja.

Jos salibandy, lentopallo tmv kenttiä pitää huomioida riittävä pukuhuoneiden määrä turnauksia varten. Yleisurheilua ja muiden lajien oheistreeniä varten 

juoksusuora tai rata. Kuntosali ja edustus saunatilat lisäävät käyttöä. 

Edulliset hinnat

Mahdollistaa urheilijoiden harjoittelu (erityisesti sisäjuoksu) ja mahdollistaa suuret urheilutapahtumat (lentopallo)

Lentopallolle kunnon kenttä, Hollihaka aivan liian pieni eikä ole tarkoituksenmukainen.

En tiijä

Monipuolinen ja tehty käyttäjäryhmiä ja eri kulttuurin ja urheilun asiantuntijoita kuullen ja osallistaen

Sellainen tapahtumapuisto missä täydet mitat kentissä. Jalkapallo, jääkiekko ja lentopallo. Iso kokonaisuus joka palvelee urheiljoita ja katsojia. Olisi mukavaa 

saada kulttuuria kuten konsertteja ja muuta sisätiloissa.

 öky ja otettaisiin huomioon mahdollisimman monta lajia

Laadukas juoksurata palvelee monia eri lajeja. Isot avarat muunneltavat tilat

Eri palveluiden tulisi olla monipuolisesti tarjolla ja tilojen tulisi olla helposti muunneltavissa eri käyttöön 

Ettei keskitytä ainoastaan jalkapalloon! Vaan stadionilla voidaan järjestää muutakin.

Mahdollisimman integroitu, muokattava, automatisoitu 24/7 tila.

Halpa 

Sen tulisi sisältää niitä mahdollisuuksia mitä ei ole jo muualla Kokkolan lähialueella. Monipuolinen harrastustarjonta sekä aikuisille että lapsille, mahdollistaa 

harrastaminen ilman pitkiä automatkoja. Isommat esim. auttoilutapahtumat voisi olla kauemapanakin, koska ne tuottavat lähialueelle paljon häiriöitä eivätkä 

millään tavoin kuulu keskusta-alueen kulttuuriin.

Unohdetaan se ainainen jalkapallo ja kehitetään oikeasti monipuolinen useita eri toimintoja mahdollistava alue. Jalkapalloon on jo nyt oivallisia alueita jotka 

tarvitsevat vain siistimistä ja viimeistelyä.

Esteettömyyttä huomioiva

Laittakaa kerralla kaikille paikat. Ja muistakaa laittaa aurinkokennoja katoille niin paljon kuin mahtuu. Näin säästetään sähkössä ja ylläpitokuluissa.

Mahdollisimman paljon matalan kynnyksen toimintaa, ei vain urheiluseurojen omia treenejä vaan myös avoimia harrastus vuoroja, höntsävuoroja ja kouluille 

ilmaisia tiloja

Monipuolinen 

Modern 

Nykyaikainen urheilukeskus, saman katon alta palvelut!

Lajina tenniksen tulisi olla mukana.



Hintatasoltaan sellainen, että paikalliset järjestöt ja yhdistykset pystyvät kehittää toimintaansa myös tiloja hyödyntäen. Vuokrahintataso - miten saadaan 

kohtuulliselle tasolle, jotta pienempiäkin tapahtumia voitaisiin tiloissa järjestää. Suuret tapahtumat on erikseen, mutta että tiloissa tapahtuisi paljon muutakin 

pienempää tapahtumaa.

Monipuolinen ja laadukas. Kansallisen huipputason urheilutoimintaa tukeva

Sellainen, jossa voi laajasti järjestää erilaisia tapahtuma urheilusta kulttuuriin. Tiloja jotka muuntautuvat moneen eri kokoiseen tapahtumaan.

Suurin 

Muunneltavissa. Yleisurheilun lajit korkealle prioriteeteissä. 

Monipuolinen. Laadukkaat oheispalvelut. Hyvät aukioloajat. 

Tasapuoliset liikuntamahdollisuudet kaikille lajista riippumatta. Monipuolista konserttitarjontaa.  

Vuodenaikaan sopivia urheilulajeja ja tapahtumia.

Helppo tulla, helppo olla. Ei vuosijäsenyys sitoumuksia.

Mukautuva, eli helposti muokattavissa muuttuviin tarpeisiin 

Tapahtumia ja muut monipuolisesti

Lajista riippumatta monipuolinen kaikki huomioiden!!

Monipuolinen, viihtyisä ja edulliset hinnat

Monipuolisesta kaikille jotakin. Tapahtumia ja mahdollisuus monipuoliseen urheiluun. 

Kattava ja kansallisten kriteerien täyttämät kentät, jotta saadaan joka lajia isommasta kartalle. Tämä motivoi nuoria ja tuo sitä myöden tulevaisuuden näkymät 

paranevat. Unohtamatta myöskään kilpauinnin ja vesiliikuntaharrastajien olosuhteiden parantamista (250000 käyntiä/vuosi ja tilat loppuvat ruuhkaisimmilta 

ajoilta. - 50m allas).

Sen pitäisi pystyä tarjoamaan mahdollisimman monipuolisesti eri urheilu mahdollisuuksia. Ja hyvät tilat pitää erinlaisia konsertteja, keikkoja myös sisällä. 

Yksinkertainen tila/alue joka soveltuu monenlaisiin tapahtumiin ja asioihin.

Oleellista olisi korkea käyttöaste jokaisen lajin kohdalla. Tilojen tulisi olla kaikkien kokkolalainen saavutettavissa, ei ainoastaan kilpaurheilun. Investoinnin tulisi 

olla perusteltavissa myös kansanterveydellisestä näkökulmasta katsoen.

Mahdollisimman monipuolinen

Laadukas

Moderni, toimiva kokonaisuus jossa on hyvä asiakaspalvelu ja monipuoliset mahdollisuudet.

?

Yksi pääty golfia varten? 20m kaistale missä voi lyödä pressuun/verkkoon.

Monipuolinen, helppo

Siinä kuuluisi olla kunnon mahdollisuudet moneen lajiin mieluiten niihin mihin vielä ei ole mahdollisuuksia. Muutamasta lajista puuttuu talvi harjoittelu kyvyt 

esim yleisurheilusta ja uinnistakin puuttuu 50m allas. Urheilu puistossa kuuluisi olla monia eri asioita ulko ja sisä tiloissa mm. Kuntosali, uimahalli, jääkiekko 

kenttä, yleisurheilu halli (kiertävä rata), sisä halleja pienpelihin ja tanssiin ja ruoho aluetta eri liikuta harrastuksiin. Tällä hetkellä suurimpaan osaan näistä on jo 

mahdollisuus paitsi yleisurheiluun ja näissä muissa lajeissa voi olla vähän paikkoja harrastaa tai huonon olosuhteet esim(besthallin pukutilat).

Lajikohtaiseen harjoitteluun sopiva, niille lajeille joille ei nyt ole kunnon tiloja. Muunneltavat tilat

Laaja-alainen. Myös nuorille olisi kiva saada pesäpalloa ilman pitkää kokemusta

Tilojen tulisi olla mahdollisimman monipuoliset ja palvella niin urheilua kuin kulttuuriakin.

Nuorille harrastemahdollisuuksia mitä jo ei ole ( esim yleisurheilu ). Kaikille mahdollisuus kuntoilla ( esim yleisövuorot). Kannatan tätä hankerahoja  todella 

paljon! Konsertit tio väkeä muualtakin. Nuoret tarvitsevat harrastusmahdollisuuksia ja urheilu- ja tapahtumapuisgo liikuttaa kaikenikäisiä

Monipuolisesti muuntautuva, Kokkolalaiset yhteen kokoava polttopiste, eri urheilulajit huomioiva. Joukkuelajeihin Pelihallit, kuntosali, peilisali ja Tatami 

ehdoton. Kiipeilyseinä plussaa. Kipparihallilla ja jäähalli palvelevat jo hyvin omia lajejaan, mutta mahdollisuus tukea näidenkin lajien harrastajien tekniikka ja 

kuntoilutreenejä. 

Monipuoliset lajimahdollisuudet ja aikoja sekä vakiovuorolaisille että satunnaiseen käyttöön tietyt ajat varattavissa

Moderni, ja halpa harrasteryhmille

Areenassa pitää olla riittävän suuri yhtenäinen sisätila, joka mahdollistaa monenlaisia asioita. Lisäksi on syytä huomioida, että talvella jalkapallokentälle ei 

messuja tai konsertteja järjestetä. Syynä on lumi ja pakkanen.

Golfin talviharjoittelu puuttuu

Hyvä

Keskitetysti useille eri lajeille harrastusmahdollisuudet. 

Sisältää muutakin kuin  jääkiekko ja jalkapallo

monipuolinen, useita lajeja palveleva 

Sisä juoksurata 

Sisä juoksurata 

Sisä juoksurata 

Sisä juoksurata 

Mahdollisimman laaja kirjo liikuntaa, kulttuuria ja majoituspalvelut. Kerran kirpaisee mutta kun vetovoima on kunnossa niin eipä narise kukaan. Vrt vapaa-

aikakeskus 1985 hirveä napina herrat rakentaa kylpylän? Eipä narista enää ja tukee hybriridiä

Yleisurheilu halli koska urheilutalo on huonot juoksuradat.



Muistetaan myös yleisurheilijoita, eli kiertävä juoksurata olisi tarpeen sisähallissa. Kenttälajien harjoitus mahdollisuus. .

Onkohan unohdettu tennis, tarve olisi 3 tenniskentälle

Saavutettava - ei mahdottoman kallis jotta sitä voidaan hyödyntää. Kaikille (seurat, iästä ja lajista riippumatta mahd. mukaan) käytettävissä. 

Monikäyttöinen. Koulu sen yhteyteen!

Ei liian kallis vuokra. Monipuolinen.

Monipuolinen, avara, muuntautuva 

Ensisijaisestihan tarvittaisiin eri urheilulajien harjoittelun mahdollistavat tilat. Jalkapalloilijoilla saadaan pienillä parannuksilla hyvät teeni- ja pelimahdollisuudet 

Santahakaan ja Keskuskentälle, stadioniin ei ole tarvetta/varaa.  On omituista, että moni nyt urheilutaloa ahkerasti käyttävät lajit eivät mahdukaan 51 miljoonan 

pakettiin, esim. tennis. Messuja tuskin tulee olemaan niin paljon, että sinne tarvittaisiin majoitustiloja, ravintolasta puhumattakaan. 

Sisältää kaikkia ylläolevia vaihtoehtoja

Monipuolinen näyttävä ja helppokulkuinenö

Helppokulkuinen näyttävä ja monipuolinen

Sisäjuoksurata joka palvelis meidän kaikkia urheilijoita, ei pelkästään yleisurheilijoita

Monipuolinen ja tilava. Tapahtumapuistossa tulisi myös huomioida se, että tiloja on eäriittävösti, ettei tule päällekkäisyyksiä eri lajien kanssa.  Konserteille 

täytyy löytyä myös omaa tilaa. Ympäristön tulee olla viihtyisä niin sisältä ja ulkoa, että tilat ja ympäröivä piha ovat virkistävät.  

Pidän tärkeimpänä kriteerinä sitä että paikan tulee olla muunneltavissa monenlaisiin tapahtumiin. Isot messut, pienet & isot konsertit, pienet & isot 

urheilutapahtumat jne. Kokkolasta tarvitsee paikan missä järjestää kunnon tapahtumia!! Eri lajien treenipaikkoja sitten siihen oheen lompakon mukaan.. 

Monipuolinen 

Muuntautumiskykyinen ja viihtyisä erilaisiin aktiviteetteihin.

Ratsastus on myös urheilulaji, tätä ei Kokkolassa tunnuta ottavan millään lailla huomioon. Urheilu - ja Tapahtumapuistoon tulisi tehdä ratsastuskenttä, joka 

mahdollistaisi puitteet harjoitella kouluratsastusta ja esteratsastusta. 

Esteetön muutenkin kuin vain pyörätuoleja varten! Esim neurokirjo harvoin huomioidaan suunnittelussa (valot, materiaaöit yms)

Helposti saavutettava. Selkeät palvelut ja hinnasto. Haluaisin myös opetusta lajissa, eli tarjota myös mahdollisuus varata opettaja lajiin. Hyvä paikka järjestää 

tapahtumia mm. Konsertteja. Helppo tulla lähistöltä muutoinkin kuin pyörällä. Mahdollisuus ostaa toimintaa mm. Virkistyspäiviin. Selkeät varaussysteemit 

online ja helppo varata. Mahdollisuus liikuntaan myös perheen kesken. Selkeä saapuminen ja kyltitykset.

Monipuolisesti tehty kokonaisuus. 

Katettu iso katsomo, monipuolinen usealle lajille pyöräpoolosta tennikseen ja jääkiekosta keilailuun.

Paljon sisällä tilaa harrastaa eri lajeja. Jalkapallon tekonurmi sisällä pakollinen muuallakin kuin kipoarihallissa. 

Liittyä urheiluun ensisijaisesti

tarpeeksi iso

Ei vain kilpaurheiluun, vaan erityisesti kuntoliikuntaan kannustava paikka.

seinäkiipeily, tai kiipeily 

Tulisi ottaa mahdollisimman laajasti huomioon käyttäjäkunta, sekä tulevaisuutta ajatellen tämä pitkäaikainen panostus. Jääurheilijat tarvitsisivat pikaisesti lisää 

jäätä, harjoitushalli 2 jäällä voisi sijaita jäähallin kyljessä, miksei myös muuallapäin kokkolaa. Itse uusi "urheilutalo" tarvitsee isohkon sisäarenan katsomoineen 

palloilulajeille sekä sisätapahtumille. Ravintola palveluihin tulisi panostaa, saadaan toimivat tapahtumat. Perusasiat, kuntosali, riittävä määrä saleja muunneltava 

sellaisia erilaiseen käyttöön mahdollisimman laajasti eri lajit huomioiden. Yleisurheluun tulisi ehdottomasti saada ympärikiertävä rata sekä hyppy/heittopaikat 

urheilutalolle, tämä palvelisi myös kouluikäisiä lapsia päivisin. Missään tapauksessa ei pidä tehdä yleisurheilijoille jäähallin kylmiin olosuhteisiin harjoitusratoja, 

siellä treenaisivat vain fanaattisimmat. Sitten tämä jalkapallostadion tulisi harkita vakavasti keskuskentän ehostamista jalkapalloilijoiden käyttöön eikä kallista 

isoa stadionia rakentaa joka ei meillä palvelisi juuri ketään. Jalkapalloväki varmasti toivoo keskuskentän jatkumoa. 

Katettu yleisurheilurata, jossa voisi talvella pyöräillä, kävellä, juosta tai hölkätä lämpimässä ja turvallisissa olosuhteissa.

Flexibel för att kunna utnyttja samma utrymmen för olika ändamål.

Tapahtumien järjestäjille mahdollisimman helppo plug-and-play periaatteilla toimiva, jolloin tapahtuman pystyttämiseen ja purkamiseen ei kulu liikaa aikaa ja 

vakiovuorot häiriintyvät vähemmän. Vuorojen hinnoittelun tulee olla kohtuullisia. helppo

Sellainen jota seurat että yksityiset pystyisivät hyödyntämään ja myös sellainen, joka tarjoaisi ruokailuja.

Sellainen, että kaikilla on mahdollista käyttää Urheilu- ja Tapahtumapuistoa. Ei liian kalliit käyttökustannukset!

Uusi urheilutalo missä on 400 metrin halli

Mietityttää että kannattaako sitä vanhaa urheilutalon osaa säästää ollenkaan, palveleeko se ketään? Toivoisin että kuntosaliin panostettaisiin niin että se olisi 

mahdollisimman saavutettava: hyvä sisäilma, valoisa (näkörajoitteisellekin soveltuva) ja käytössä olisi myös ilmanpainevastuksella toimivia laitteita. Nykyisellään 

keskustasta ei löydy salia jossa kaikki nämä toteutuisivat.

Tapahtumia, konsertteja ja laajat liikuntapalvelut

Aivan käsittämätöntä, että suunnitelmiin ei ole missään vaiheessa kuulunut uusi harjoitushalli jalkapallolle! Tällä hetkellä Kippri Hallissa harjoittelee kaikki 

kaupungin ja lähialueiden seurat poika- ja tyttöikäluokkineen, puhumattakaan jenkkifutareista, yleisurheilijoista jne! Kokkolaan tarvitaan toinen täydet mitat 

täyttävä jalkapallohalli eikä mitään kolkkoa tyhjää stadionia jossa ei kukaan kuitenkaan käy

Monipuoliset ja muunneltavat tilat, jolloin harjoitusten lisäksi siellä voisi järjestää myös isoja urheilu ja kulttuuri tapahtumia. Jääkiekko ja paini tarvitset 

ehdottomasti tilat. 

Monipuolinen, ja ympärivuotisesti toimiva

Otettaisiin aluksi huomioon vaikka kokkolalaiset urheiluseurat ja kaikki lajit.

Mahdollisimman laajalle lajikirjolle kohdennettu. 



Monipuolinen. Kattavat ja tilavat tilat. Kokkolassa joskus tapana rakentaa "pienoisversioita" pieneen kaupunkiin, jotka eivät houkuttele ketään. 

Sellainen, että käyttöä olisi kaiken ikäisille monipuolisesti monelta tapahtuma-alueelta. 

Tärkeää on ottaa ihmisten hyvinvoinnin kannalta liikunnan mahdollisuus huomioon. Jäähallin käyttöaste lienee 99 %. Lisäämällä jäävuoroja niistä pääsisi 

hyötymään useampi (päiväkodit, koulut, urheilevat nuoret ja aikuiset). Lisäksi mikäli jääkaukaloita olisi useampi ei jäähallissa järjestettävät kulttuuritapahtumat 

olisi edellä mainituilta kohderyhmiltä pois. Kesäisin olisi mahdollisuus järjestää jäähallilla leirejä, jolloin tulisi Kokkolan ulkopuolelta osallistuja, jotka puolestaan 

käyttäisivät Kokkolan palveluja tuoden lisä euroja yrittäjille. Nykyisin kesäisin jäävuorot ostetaan jäähallipalvelut toisista kunnista vieden veroeurot pois omasta 

kunnasta. Jäähallipalvelut toimivat myös työllistävänä tekijänä.

Mutkaton varaussysteemi, ajantasaiset nettisivut. Tiedotus toimiva.

Monipuolinen. Mutta sanon myös muutaman tärkeän sanan mahdollisesti tulevasta jalkapallostadionista.Jalkapallostadionin toiseen päätyyn tai molempiin 

päätyihin pitäisi tulla katetut seisomakatsomot seurojen kannattajille. Toinen pääty voisi olla KPV:n kannattajille ja toinen pääty GBK:n kannattajille. Ruotsista 

voi ottaa mallia, siellä jokaisella stadionilla on seisomakatsomot kannattajille. Stadionista pitäisi tulla myös nurkista umpinainen niin, että katsomot kiertävät 

kentän ympäri kokonaan ja kulmat ovat kiinni ettei tuuli pääse puhaltamaan.

Hyvä jalkapallokenttä jossa on brittiläistyylinen katettu katsomo ja päätyyn seisomakatsomo

Päätyihin kummankin Kokkolan suurimman jalkapalloseuraan kannattajille, seisomakatsomo kaiteineen.

Katettu jalkapallostadion

Sinne pitäisi tulla jalkapallostadioni

Jalkapallostadionin torin puoleiseen päätyyn tarvitaan seisomakatsomo faneille! 

Olisi hienoa jos jalkapallokentän päätykatsomoon tulisi samanlainen seisomakatsomo kuin esim. Seinäjoella faneille🙂

Jalkapallostadionille pitää saada katettu päätykatsomo

Stadionille katettu päätykatsomo

Yleisurheilijoille kunnolliset harjoitus puitteet. Ehdottomasti kannatan kokonaisuutta! Tuo taatusti muuttovirtaa kokkolaan. Lähellä ei ole mitään tällaista ja 

tällaiselle on tarve.

Ei jalkapallostadionia ilman katettua päätyseisomakatsomoa. Äänekäs kannattajapääty luo sen koko ottelutapahtuman hyvän tunnelman. Keskustan puoleinen 

pääty olisi varmaan paras. Riittää että päädyn keskiosa olisi penkitöntä seisomakatsomoa.

KPV:n ja Hermeksen kannattajan ajatuksia: Kaikillehan on selvää, että uusia sisäpeli tiloja esim salibandylle tarvitaan urheilutalon tilalle. Myös harjoitusjäähalli 

kahdella kaukalolle on todella tarpeellinen. Jos jäähalliin ollaan laittamassa lisää istumapaikkoja niin toivottavasti niitä ei laiteta halkokarinpäätyyn, koska se on 

Hermeksen ääneenkannattajien seisomakatsomo. Sitten toive jallostadionista. Toivottavasti katsomot tehdään joka sivulle kenttää ja koko sivurajan pituisiksi. 

Toivottavasti päädyn keskelle saataisiin myös seisomakatsomo faneille niinkuin monessa euroopan maassa. Esimerkiksi Pietarsaaren stadionsuunnitelma 

kuvissa oli hienosti keskellä päätyä seisomakatsomo ja toisen päädyn kulmassa vieraskannattajille pieni seisomakatsomo.

Monipuolinen jotta se soveltuu kaikille ikäryhmille ja myös liikuntarajoitteisille toimintaa

Rohkeita päätöksiä, ei kompromisseja.

Monipuolinen, helposti muunneltava eri käyttötarkoituksiin.

Maakunnan ykköspaikka

Ei kannata tavoitella sitä, mahdottomuus että sama palvelee kaikkia.

Tilavat pukuhuoneet ja runsaasti suihkuja (saunaoptio). Käytetään laadukkaita & riittävän säännöllisiä siivouspalveluja, jotta tatamin yms. hygienia on taattu. 

Hyvä ilmanvaihto ettei lopu happi kesken hauskanpidon. Suurempia tapahtumia ajatellen kulkuteiden suunnittelu niin että muodostuisi mahdollisimman 

vähäisesti pullonkauloja/ ruuhkautumista. Perustuksen kuivatusjärjestelmien toimivuuteen suuresti huomiota, että rakennus palvelisi pitkälle tulevaisuuteen.

Siisti ja yksinkertainen

Monipuolinen. Enemmistöä palveleva.

Monipuolinen tapahtuma ja kulttuurikeskus

Monipuolinen, kiinnostava, matalankynnyksen urheilu- ja tapahtumapuisto, joka poikkeaa alueen muusta tarjonnasta.

Yleisurheilun huomioon ottava

Monipuolinen, muunneltavissa eri tapahtumia varten

Monipuolinen ja mahdollistaisi ja nostaisi Kokkolan tapahtumien ykköskaupunkeihin.

Iso sisähalli, joka mahdollistaa monenlaisen harrastamisen, kilpailemisen ja messutapahtumat. Keskustan elinkeinoelämä tarvitsee asiakkaita. Erilaiset 

tapahtumat ja kilpailut tuovat ihmisiä mukanaan. Isossahallissa olisi hyvä olla 300 m juoksurata, jonka sisällä voi olla vaikka mitä joukkueurheilulajeja. Juoksu 

radalla voi tehdä lämmittelyt, kun odottaa omaa vuoroa. Messut olisivat myös mahdollisia. 

Tavalliset kuntoliikkujat pitää huomioida tässä kokonaisuudessa. Aikuiset harrastajat eivät saa vuoroja koulujen saleista, koska juniorit menevät edelle. 

Junioreiden harrastusmahdollisuudet ovat  tietenkin tärkeä asia. Juniorithan saavat vuorot kaupungilta ilmaiseksi, joten he varmasti pysyvät kouluilla. Aikuisille 

harrastajille pitää myös taata kohtuuhintaisia salivuoroja mm sählyn pelaamiseen. 

Ohjattuja liikuntatunteja eri ryhmile, esim. opiskelijat, eläkeläiset, liikuntasetelit/epassi

Mielestäni fyysisten tilojen lisäksi oleellista on, millaisia palveluja ja ihmisiä tapahtumapuistolla on tarjota. Urheilun, liikunnan ja terveyden edistämisessä 

tärkeitä asiantuntijapalaveluita voisivat olla mm kuntotestaus-, fysiikka/kuntovalmennus- ja fysioterapiapalvelut. 

Monipuolinen

Tilat tarpeeksi suuret ja korkeat,kätevästi muokattavat ( muunneltavat) eri tapahtumiin/lajeihin

Avara ja helposti muokattavissa erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia varten. Puistossa olisi hyvä olla niin sisä, kuin ulkotiloja. 

Tullut kierrettyä junnufutiksen merkeissä ympäri maata ja Joensuun Mehtimäki on toimiva konsepti, siinähän on kaikki tarvittava samalla alueella. Muitakin 

varmaan on mutta tuo on jäänyt mieleen

Kokkolan lasten urheilu huutaa jääkiekkoin ja jalkapalloon tiloja. 40 poikaa yrittää treenata samaan aikaan kolmesta ikäluokasta Kruunupyyn jäähallissa eikä se 

palvele enää ketään. Sama jalkapallossa. Nyt kauha maahan ja jäähallit kehiin! Tehkää samantien kolme uutta jäätä että jää kaupunkilaisillekin vapaaseen 

käyttöön yksi jää. 



Hyvät aukioloajat. Viihtyisät tilat. Monipuolisesti palveluita vauvasta vaariin ikähaarukalla. Kohtuulliset hinnat!

Ei tarvita

Mahdollistaa konsertit ja isommatkin urheiluottelut

Joustavat aukioloajat ja kohtuullinen hintataso. Nykyinen jäähalli on kiinni liian ison osan vuodesta. Sekä jääkiekko, että taitoluistelujuniorit leireilevät muualla 

loma-aikoina. Kokkolaan voisi houkutella nimekkäitä valmentajia pitämään esim. leirejä

Pelkästään sisäliikunnalle.Konserttiin sopivia halleja Kokkolassa on tarpeeksi .

Mahdollisimman monipuolinen ja laadukas jos se kerran rakennetaan

Kokkolalaisia palvelisi parhaiten se, että koko ylikallis, riskialtis ja päätön hanke haudattaisiin ja rahat käytettäisiin tässä taloustilanteessa tärkeämpiin julkisiin 

palveluihin. Alue olisi hyvä säilyttää kaupunkilaisten spontaanin vapaa-ajan vieton ja liikunnan paikkana. Brita Marian puisto riittää lapsille ja nuorille. Aikuiset 

voivat hölkätä, pyöräillä ja ulkoiluttaa koiria. Kokkolassa on riittävästi paikkoja palloilulle ja konserttitapahtumille. Messut eivät Kokkolassa ole koskaan 

menestyneet.

Kaiken ikäisille tapahtumaa ja säännöllisesti! Festarit ja konsertti tapahtumat toisivat paljon liikennettä kokkolaan!!

Tarpeeksi iso kaikenlaisille tapahtumille ja monenlaisille harrastuksille

Kokkolaan tarvitaan monitoimihalli, joka tarjoaa esim kunnolliset yleisurheilun talviharjoittelumahdollisuudet. Squash kenttäkin olisi kova sana ;-)

Monipuolinen ja tarpeeksi iso sali konserteille yms. 

Monipuolinen. Helposti kaikkien saatavilla oleva. Riittävästi tilaa kaikille ja kaikenlaiselle harrastamiselle.

Sisälajeille valtava halli, jossa rajataan eri lajeille tilaa ja isoissa tapahtumissa halli yhtä tilaa. 

Kaikkien urheilulajien vaatimukset ja mitat täyttävä.

Kunnon harjoitustilat jääkiekolle. Jalkapalloon jo satsattu tarpeeksi.

Ikäryhmät tulee huomioida

Tapahtumapuiston tulisi kyetä palvelemaan myös pienempiä tapahtumajärjestäjiä.

Helposti saavutettavissa, hyvät pyöräily-jalankulku mahdollisuudet. Kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva mm tapahtumajärjestäjille. Juna-asemalta 

helppo kulku. Ravintolapalvelut (gastro ketun tasoiset helmet) nostettava esiin!

Tilojen oltava muunneltavissa eritarkoituksiin ja palvelta monia käyttäjäryhmiä.

Kattava mahdollisuus urheiluun sekä Vapaa-ajan konsertteihin. Jääurheilun olosuhteet toivottavasti huomioidaan hyvin. On harmi, että Kokkolasta kuskataan 

alakouluikäisiä kruunupyyhyn asti, että löytyy jääaikaa. 

En laittaisi suurta painoa, että pitää olla viimeisen päälle arkkitehtuurinen vaan, että kustannukset pysyisivät kohtuullisena ja näin ollen kaikkien eri elintason 

edustajat pystyisivät käyttämään tiloja 

Monipuolinen

Tapahtumia, messuja, markkinoita, kutsuva, viihtyisä yhdessä liikkuva, elävä kaupunki

Kaiken ikäisille, nuorille ja vanhoille tulee olla mahdollisuuksia harrastaa monia eri lajeja niin harrastus- kuin ammattitasolla. Iskee ylimääräisen iskun, koska 

näimme mahdollisimman pian saamme uuden jäähallin, jotta meillä on mahdollisuus enemmän jääaikoja. Yksi (ja muovihalli) ei riitä, sillä sinne on majoitettava 

sekä taitoluistelijat että jääkiekkoilijat

Riittävän iso

Monipuolinen ja kaikki ikäryhmät huomioiva

Laadukkaat puitteet, jossa mahdollista harrastaa monenlaista. Aukioloajat laajat ja kaikkien käytössä. Opiskelijahinta! 

Tarpeeksi iso tulevaisuutta ajatellen

Selkeät tilat ja opastekyltit. Materiaalien valinnassa tulisi kuunnella harrastajia, jotta tilat oikeasti sopivat tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Esim. koripallo ei 

pomppaa jokaisella pinnalla samalla tavalla. Urheilukäyttöön tarpeeksi pukuhuoneita, joissa on useampi suihku. Yksilöillä mahdollisuus käyttää kertamaksulla 

tiloja. Pysäköintitilaa autoille. Selkeä mainonta tapahtumista. 

Kuin kaunis olohuone

Kokkolaan tarvitaan ehdottomasti liikennepuisto lapsille, joka olisi ilmainen tai korkeintaan pieni maksu (2€). Kesäisin työllistäisi mukavasti myös paikallisia 

nuoria, jotka voisivat huolehtia aukioloaikoina muutoin lukitussa tilassa olevien ajoneuvojen käytöstä. Mallia esim.Kuopiosta tai Jyväskylästä. Ei mitään Kalajoen 

kaltaista ylikallista paikkaa, vaan nimenomaan hinnankin puolesta matalan kynnyksen paikka lapsiperheille. Brita-Marian puisto on lähinnä isommille lapsille, 

lähellä olisi tarvetta myös pienempien lasten aktiviteeteille ja myös kiikut ja liukumäko oheen olisi kiva!

Monipuolinen, jäähalli tärkein 

Mahdollisimman monipuolinen. Kokkola on laaja alue, ja maalta kaupunkiin tullessaan ihmiset haluaa monta asiaa samasta paikasta. Kokkolassa keskustassa 

meri on aivan liian vähän näkyvillä. 

Sellainen että siellä voidaan järjestää isojakin konsertteja ja pelata korkeimmilla sarjatasoilla esim. salibandyä. Useampi sali/kenttä joukkuelajeihin. 

Yleisurheiluun ainakin sisäjuoksurata, korkeushyppypaikka ym. 

Monipuolisesti liikuntamahdollisuuksia ja mukavia ajan viettopaikkoja. Kyselyä suoraan nuorille ja nuorille aikuisille,nehän kasvaa tässä kaupungissa ja jäävät jos 

palvelut ovat viihtyisät. Itse toivoisin sisälle heittolajien paikkaa esim kuula/muokari/keihäs.

Iso, jotta sinne mahtuisi liikuntaseurat pitämään harrastustoimintaa, ettei tarvitsisi olla koulujen pienissä liikuntasaleissa. Hinnasto myös sellainen, jotta 

vähävaraisetkin ihmiset/perheet voisivat hyödyntää uusia tiloja.

Mahdollisimman muuntuva erilaisiin urheiluharrastuksiin ja tapahtumiin

Kokonaisuus

Kohtuuhintainen, monipuolinen kuntosali. Selkeästi rakennettu, monipuolinen

Edullinen, hyvin vapaita vuoroja ja laajat aukioloajat

Edullinen käyttäjälle.



Urheilu- ja Tapahtumapuiston tehtävänä olisi tarjota paikallisille ikäryhmää katsomatta palveluita joita voisi käyttää helposti. Toimintaympäristönä se huomioisi 

päiväkodit, koulut, ammattikoulut, työelämään liittyvät kokonaisuudet (esim. kokoukset, seminaarit jne.), ikääntyvien palveluita (esim. liikunta, kulttuuri jne.) 

Alueen hyvinvoinnin kannalta sen tulisi olla keskiössä tukemassa paikallista visiota ja missiota (Strategia 2018-2021).

Tietty joukkuelajit palvelee isoa osaa kaikista ja näille luodut oheis liikunta palvelut toki sit kattaa myös yksittäis urhiliat esim.kuntosali, juoksuradat ja yms...ja 

jää urheiluväki on ollu jo toistakymmentä vuotta korviaan myöden kusessa.

Helposti ja sujuvasti päästävä tilasta/hallista toiseen. 

Tenniskenttä olisi hyvä. 

Monipuolinen. Autourheilu ym voitaisiin siirtää kauemmas keskustasta.

Yleisurheilu/juoksu pitäisi myös huomioida

Monipuolinen

Puiston tilojen ja areenan tulisi pystyä vastaamaan mahdollisimman erilaisten tapahtumien haasteisiin. Tilojen tulee olla monipuoliset, muuneltavissa, joissa on 

riittävä akustiikka ja äänentoisto. Tarjoilutilat tulevat olla lähellä, niitä pitää pystyä muuntelemaan erilaisten tapahtumien tarpeisiin (urheilutapahtumiin kioskit, 

kongresseihin ja konferensseihin laadukkaat tarjoilutilat). Tilojen vuokrauskustannukset eivät saa olla liian korkeita, vaikka tiloja muunnellaan erilaisten 

tapahtumien käyttöön.

Helppo tulla kuntoilemaan eri lajeihin. Koulukäyttöön sopiva, kohtuullinen hintainen. 

Riittävästi vuoroja, myös harrastelijavuoroja

Juoksua tukeva.

Yleisesti kaikille suunniteltu sekä helppokäyttöinen, jotta jokaisen olisi mukava sitä tulla käyttämään. 

Avoin kaikille. Disc golfia voi jokainen pelata nuori sekä vanha 

Tarvitaan kiertävä juoksurata!!

400m juoksurata, keskellä tilaa muulle urheilulle, kuntosali

YLEISURHEIKU RATA JOKA KIERTÄÄ YMPÄRI

Monipuolinen, mutta ei liian. Ihan kaikkea ei tarvitse. Muutoskykyisyydestä on iloa eritapahtumia järjestäessä

Mahdollisimman monipuolisesti kaikkea. Kilpailu mitat täyttävä yleisurheilu kenttä ( myös mitat täyttävä juoksurata ). Jalkapalloa ei tapahtuma puistoon tarvita, 

koska kenttiä on kokkola täynnä.  Kuntosalit löytyy myös muualta. Jäähallit on riittävällä tasolla, joten yleisurheilu!!  / sählyt / lentopallot puitteet kaipaa 

parannusta. 

Halpa

Ehdottomasti sisältää 300m kiertävä juoksurata (päärakennuksen yhteydessä)! Lisäksi helposti muokattavissa ja tilojen suhteen jaettavissa kuten botniahalli 

Vaasassa/Mustasaaressa.

300m kiertävä rata

Hyvä juoksurata palvelee kaikkia, paitsi juoksijoita niin myös joukkue- ja yksilölajien harrastajia alku- ja loppuverryttelyfasiliteettinå mahdottomilta sekä hyvillä 

keleillä

Kiertävä juoksurata olisi erittäin tärkeä. Sitä pystyisivät hyödyntämään erittäin monet lajit. Yleisurheilijat pääsisivät treenaamaan, jalkapalloilijat ja muut 

tekemään fysiikkatreenejä ja myös muilla tavallisilla kuntalaisilla olisi talvella harjoittelu paikka.

Minä ja kaverini ovat kiinnostuneita yleisurheilusta, joten tarvitsisimme talvelle sisäharjoittelupaikan, jossa olisi mahdollisimman iso juoksurata ja pituushyppy 

paikka. Ja monet muutkin voisivat käyttää sitä esim. koulut liikuntatunneilla.

300 M rata

Friidrotten är stor i nejden men det saknas ställen att springa på inomhus och vägen till vasa är lång. Det behövs en friidrottsbana inomhus och det här det 

tillfället att ordna det!

Semmoinen halli olisi hieno, jossa olisi kiertävä rata ympärillä ja jalkapallo tai salibandy kenttä keskellä. Näin monet eri lajit pääsisivät treenaamaan samalla ja 

minä itsekkin pääsisin treenaamaan yleisurheilua.

300m juoksu

No siinä pitäisi olla iso halli missä missä olisi kiertävä juoksu rata keskellä pien peli alueita. Tämä mahdollistaisi käytön moniin eri asioihin esim messuihin ja 

pienpelien turnauksiin sitten myös ulkotiloja harrastus mahdollisuuksille

300m juoksurata

Mahdollisimman monipuolinen, jotta jokaiselle löytyisi edes jotain mielenkiintoista tekemistä ja näkemistä.

No tarvitsisin nyt ainakin sen juoksu suoran ettei talvisin huonoilla keleillä tarvitsisi ajaa kerta viikkoon vaasaan tekemään juoksu harjoitukset

Pitkä Lämmin sisäjuoksurata 300 m

Hybridarenan ska ha en stor öppen sal med löpbanor runt. Salen ska kunna avdelas och på så sätt ge flexibilitet.

Tapahtumia voi järjestää muuallakin, urheilu vaatii tiettyjä tiloja ja siksi siihen tulee panostaa. Juoksurata palvelee kaikkia lajeja laajasti. 

Toivon juoksuharjoitteluun soveltuvaa kiertävää sisärataa (200-300m). Rata palvelisi niin kilpa- ja kuntojuoksijoiden harjoittelua, mahdollistaisi hallikilpailujen 

järjestämisen Kokkolassa, mutta lisäksi juoksuharjoittelu on iso osa myös monien muiden lajien oheisharjoittelua sekä mahdollistaisi näin turvallisen 

juoksuharjoittelun ympäri vuoden.

Semmoinen joka tukee yksilöurheilioita enemmän ja ennen kaikkea yleisurheilu toimintaa.

Juoksurata!

Monipuolisia ja helposti tavoitettavissa olevia palveluita kaiken ikäisille. Esteettömyyden huomiointi tärkeää. Juoksurata olisi todella tärkeä, koska Kokkolassa 

on lunta ja jäätä talvisin, ja joskus olosuhteet ovat lähes mahdottomat juoksun harjoitteluun ulkona!

Kiertävä 300m juoksurata

Iso halli missä on paljon mahdollisuuksia. Ei tarvitse välttämättä olla erilaisia huoneita/ osastoa

Yleisurheilu halli palvelee kaikkia käyttäjä kuntia!

Toivon että tulisi 300m juoksurata. Monipuolisuus olisi plussaa kaikille 



Monipuolinen

Monipuolinen, helposti lähestyttävä (sekä henkisesti että fyysisesti), puhtaat toimivat tilat. Tasapuolisesti erilaisille käyttäjäryhmille sopivia liikuntaharrastuksia 

mahdollistava (myös "tyttöjen suosimat lajit" huomioiden). 

Kattavasti sekä urheilu- että muita tapahtumia mahdollistava.

300m kiertävä rata kestävyysjuoksijoille sillä niitä on paljon kokkolassa ja radan keskelle alue jossa voisi järjestää muuta!

Järkevästi suunniteltu, niin että monen eri lajin harrastajat pystyisivät sitä hyödyntämään. Myös riittävän hyvät tilat katsomoille jne. jotta paikkaa voi käyttää 

kulttuuri- ja urheilutapahtumien pitämiseen.

Tennishalli tarvitaan ehdottomasti! Samoin kunnon pitkä juoksurata. 

Erilaisia aktiviteetteja kaikenikäisille

Riittävän suuri, laadukas, loppuun asti hiottu kokonaisuus. Ei puolivillaista haaleaa toteutusta. Järkevät hallimaksut juniorijoukkueille!

300m rata

Siellä voisi olla pitkä hallirata ainakin urheilijoiden talvikäyttöön

Juoksurata 200m

iso ja monipuolinen

Monipuolinen

Ehdottomasti kiertävä vähintään 300m juoksurata. Soveltuisi myös ikäliikkujien kävelyyn.

ois kiva jos olisi ulkosalibandykenttä

Juoksurata ei vain pikajuoksijoille

Monipuolinen jossa voisi harrastaa monipuolisesti kaikkea

konserteille hyvä akustiikka ja olosuhteet sisätiloissa. urheilu, varmsinkin joukkueurheilu vähemmän tärkeää.

Monipuolinen jossa olisi kiakiole jonkinlaista

Monipuolinen, tarkasti suunniteltu

300m kiertävä juoksurata

Laajat urheilumahdollisuudet lapsille ja nuorille ja aktiiviliikkujille, vuodenajasta riippumatta

Utrymme att kunna spela olika lagidrott + för friidrottsgrenar  + banor (300-400m) + 

Toiminnallisista osista rakentuva monipuolinen kokonaisuus.

Salibandyn harrastija on Kokkolassa paljon, kunnon tilat puuttuvat. Tästä johtuen vuorot yleensä aikuisillekin on todella myöhään.Ja kun on paljon muitakin 

jotka koulujen saleja kaipaa niin olisi todella mahtava saada viimein salibandylle jälleen omat paikat pelata.

Tilojen tulisi olla aidosti monikäyttöiset (messut, musiikki/kulttuuri, urheilu).

300 metriä kiertävä rata

50m uima allas

Paljon eri toimintoja

Palvella kiakkia kokkola- ja keskipohjalaisia tilaisuuksien järjeetämispaikkana. Mutta erityisesti palvella alueemme urheilijoita, joista viime vuosina eniten 

mitaleita ovat tuoneet yleisurheilijat (erityisesti juoksu, niin nuoret kuin aikuiset), uimarit ja painijat. Myös lasten ja nuorten urheilemiseen tarvitaan paremmat 

tilat, että uusia harrastajia saadaan mukaan ja lapsille muodostuu liikunnasta ja urheilemisesta elämäntapa.

Monipuolinen, hyvät mahdollisuudet harrastaa yleisurheilua jota tällä hetkellä on lähes mahdotonta harrastaa talvella. Erittäin tärkeää ottaa huomioon 

muitakin lajeja kuin jalkapallo, he saa kaiken täällä kaupungissa.

Yleisurheilu unohdetaan aina! Toivottavasti tulee kunnon juoksurata ka muutkin lajit tarvitsevat harjoittelupaikkoja!

Sellainen yksinkertainen rakennus kuin Mustasaaren Botnia-halli! 

Monipuolinen ja muuntautumiskykyinen ympäristö. Matalan kynnyksen toimintaa jotta saadaan mahdollisimman laajasti kuntalaisia liikkeelle ja liikkumaan. 

Tasavertaistavaa toimintaa ja mahdollisuuksia kaikille ikäryhmille. 

Moni käyttöinen, laadukas lisää  jalkapallo ja juoksu ratoja ja jalkapallokenttiä

200-400 metrin juoksu halli, koska ne jotka harrastavat yleisurheilua pitä mennä vaasa asti treenaman koska kokkolassa ei oo

200-400 metrin halli

200-400 metrin halli.

Yleisurheilua hyvin palveleva. Ainakin 120 metrin sisäjuoksurata, mielellään kiertävä täysimittainen juoksurata. 

Monipuolista tarjontaa jotta olisi mieluista useammalle henkilölle. Löytyy jo kuntosaleja ja pallopelikenttoä muualta

200-400 metrin halli. Vanha yleisurheilu halli on liian lyhyt yleisurheilujille

400 metrin juoksu halli

200-400 metrin juoksuhalli

200-400 metrin halli. Vois pitää yleisurheilu leirejä.

200-400 juoksu halli.

400 metrin juoksuhalli

200 metrin juoksu halli

400 metrin juoksu halli tai 200 metrin

200 metriä tai 400 metrin juoksu halli

200 tai 400 metrin juoksu halli

400 metrin juoksu halli

200 tai 400 metrin juoksuhalli

200 tai 400 metrin juoksuhalli

Toivon, että esim. suklapallokenttiä löytyisi paljon ja vuorojen varaaminen kävisi helposti ja olisi edullista.



Tilojen suunnittelussa (kentät, pukuhuoneet) huomioidaan mahdollisimman hyvin eri lajien tarpeet, jotta ne ovat toimivat.

Edullinen, ei rahastusta. Helppo ajanvaraus ja hyvät pesutilat.
Monipuolinen ja lämmin sydäminen paikka

Monipuolista tarjontaa kaiken ikäisille

Monipuolisesti erilaisia tapahtumia, vauvasta vaariin.

Kuntosalille hyvät ja laadukkaat laitteet ja painot

Urheilukeskeinen

Kaikkein käytettävissä eikä niin että tiettyjä urheiluseuroja suositaan yli muiden

Monipuolinen

Pitäisi vastata eri harrastajien tarpeisiin. On syytä miettiä mitkä harrastukset tulisi olla mahdollisia Kokkolassa, jotta toteutuu oikeasti parannus nykyiseen 

tilanteeseen. Urheilu ensisijaisesti, tapahtumat toissijaisina. 

Koko perheen tapahtuma, jos suuria musiikkitapahtuma niin äänentoisto pitää olla hiljennalla

Ei ole olemassa sellaista puistoa joka palvelee kaikkia Kokkolalaisia. Tämä palvelee lähinnä kanta-kaupunkilaisia. 

Kiertävä juoksurata

En 300/400m inomhusbana fattas.

Monipuolinen

Keski-Pohjanmaalta puuttuu kokonaan pitkä kiertävä juoksurata. Juoksijoiden ohella se palvelisi myös muita lajeja (esim. pyöräily) ja lisäisi sekä harraste että 

ammattitaidolla sekä Kokkolan että koko Keski-Pohjanmaan houkuttelevuutta.

Toivon erityisesti että 300m sisäjuoksurata toteutuu 

Pitkä kiertävä juoksurata puuttuu alueelta täysin. Juoksijoita kuitenkin löytyy, mutta he joutuvat talviaikaan matkustamaan kauas radan perässä.

Kiertävä juoksurata olisi ehdottomasti hyvä löytyä ja tästä olisi varmasti hyötyä suurelle määrälle urheilijoita tasosta riippumatta.

Kunnon tilat urheiluun ja liikuntaan. Aikuiset, nuoret ja lapset tarvii liikunta. Harrastus ja ”kilpailijat” huomioiden. Kokkola on liikkuva kaupunki👍🤩

Pitkä sisäjuolsurata palvelisi monen alan liikkujia ja urheilijoita

Juoksurata palvelee monia eri käyttäjiä

Monilajisuuden salliva. Tärkeää huolehtia, että Kokkolassa voi harjoitella ja kilpailla myös sisähallissa yleisurheilun lajeja

Laajat mahdollisuudet harrastaa

Siisti ja nykyaikainen

Mahdollisimman laajasti eri urheilulajeja. Toivon että yleisurheilijatkin huomioidaan mahdollisimman hyvin eikä jalkapallo jyrää aina muita lajeja. Jalkapallo on 

tärkeä mutta niin on muutkin lajit.

En halua vastata 

Monipuolinen, riittävän korkea sulka- ja lentopalloa varten. Noin 4000 hengen katsomo lentopalloa varten.

Monipuolisiin tapahtumiin istuva kokonaisuus. Toivoisin kuuluisia esiintyjiä Kokkolaan ja hienoja halliyu- ym. kisoja

Tilat mahdollistaisivat tekemisen monipuolisesti eri lajeille.

Hyvät juoksumahdollisuudet tulevaan halliin pitäisi ainakin saada.

Kiertävä 200m juoksurata, jokainen laji tarvii sitä. Juoksu palvelee kaikkia lajeja 

300m juoksurata joka palvelisi alueen lahjakkaat juoksijat ja myös muita kuntourheilijoita

Kiärtävä juoksurata

Kiärtävä juoksu rata.

Kiertävä juoksuhalli

200-400 metrin juoksuhalli

200-400m spring hall

300 m juoksu rata

Kiertävä juoksu halli

200-400m spring hall

Kiertävä juoksuhalli

Kiertävä juoksuhalli

Monikäyttöinen

Toivoisin 300m juoksurataa

Lättillgängligt. Inte för dyrt för föreningar/skolor. Mångsidiga utrymmen

300m juoksurata
Keski-Pohjanmaalle tarvitaan kiertävö juoksurata.  Palvelisi yleisurheilun lisäksi monipuolisesti myös muita lajeja. Yleisurheilun hallikisojen järjestäminen 

omassa maakunnassa voisi lisätä lasten harrastusta. 

Mahdollisimman monipuolinen eli kattaisi niin urheilun harrastamisen mutta myös erilaiset tapahtumat. 

Monipuolinen, mm. kunnon voimistelu mahdollisuudet telineiden kanssa

Hyvät sisäliikuntamahdollisuudet ja juoksurata sisäkisoja ja treenejä varten

Ehdottomasti kiertävä juoksurata, koska seudulla asuu paljon ihmisiä ketä se palvelisi ja vastaavaa ei löydy koko maakunnasta

Pitkä juoksurata

Kokkolaan tarvitaan pitkä, kiertävä sisäjuoksurata! Sellaisia ei ole lähimaillakaan.

Juoksurata

Mahdollisimman monipuolinen

Kunnon juoksurata, 300-400 m, jotta talvikauden harjoittelu onnistuu!

Varsinkin sisäjuoksuun/yleisurheiluun suunnattu urheilutilaa ei Kokkolasta löydy. Yleisurheilun ollessa nosteessa Suomen EM-menestyksen myötä myös 

yleisurheilun sisätreenitiloja tulisi kehittää. 

300m juoksurata



Vähintään 200m juoksurata. Siitä on monipuolisesti hyötyä kaikille+

Mahdollisimman monipuolinen

Monipuolinen lajikirjo mahdollista. Kiertävä juoksurata palvelee kaikkien lajien harrastajia.

Toivon, että urheilupuistoon tulee 300m  juoksuradat.

Riittävän pitkä juoksurata, yleisurheilulle sopiva. Ryhmäliikuntaa sekä toimiva kuntosali. Sekä ruotsiksi että suomeksi!

Yhdistetty ja monipuolinen kulttuurin ja urheilun kehto. 

Ehdottomasti 300m juoksurata!!

Katettu jalkapallokenttä jonka ympärillä olisi juoksurata ja yleisurheilumahdollisuus. 

Jääkiekko-ja luisteluharrastajat tarvitsevat pikaisesti lisää tilaa. Myös tenniksen harrastajat tarvitsevat tilat. 

Monipuolinen liikunta ja kulttuuritarjonta kaikenikäisille

Avoimia tapahtumia ilman sisäänpääsymaksuja. Venetsialaiset oli pettymys sisäänpääsymaksua takia sekä myöhäisen ilotulituksen takia. Enemmän tapahtumia 

perheille..

Kävelyreitti minne voisi mennä lasten rattailla ja nuotiopaikka missä voisi grillata makkara..

Pitempi juoksurata

Muunneltava, viiihtyisä, helppokulkuinen 

Mahdollisimman monipuolinen niin että se palvelisi laajasti niin urheilua kuin kulttuuriakin

Juoksuun tarvittava 400m sisähallirata.

Mahdollisuus harrastaa kaikkea monipuolisesti ja kunnon rata puitteet.

Ainakin sellainen, että sinne pääsee helposti kärryillä/pyörätuolilla ja hintataso toimii myös vähävaraisemmilla. Toivon että sinne ovat myös naapurikaupungin 

asukkaat tervetulleita. :)

Olisi hyvä jos juoksuratoja olisi lähempää keskustaa. 

Ilmainen/Edullinen

Paikka, mikä mahdollistaisi myös marginaalilajien kilpailutoiminnan

300m sisärata

Monipuolinen urheiluhalli hyvillä ravintolapalveluilla.

Tiloiltaan monikäyttöinen, paikka, jonne saisi varattua helposti vuoron pelaamaan esim. sulkapalloa (etteivät kaikki vuorot olisi varattu seuroille). Paikka, jossa 

järjestettäisiin monipuolisesti tapahtumia.

Mahdollistaa eri toimijoiden verkostomaisen toiminnan. esim. jos menen suoraan töistä ryhmäliikuntaan ja kahvilasta välipala

Ilmainen sisäänpääsy, ohjattuja toimintoja, esim, lajiin tutustuminen. Kioski olisi hyvä löytyä ja hyvät sosiaalitilat. Saunamaailma

Monipuolinen! Sellainen, missä kaikille jotain.

Liikuntarajoitteiset pitäisi huomioida. Tämä valitettavan usein jää huomioimatta. Liikuntavammaisen lapsen äitinä ihailee isompien kaupunkien panostusta 

myös tähän kohderyhmään.

Hyvä juoksurata. Palvelisi yleiurheilijoita, triathlonisteja, pyöräilijöitä, testaajia, koululiikuntaa jne. 

Muuntautuva/monipuolinen tai sellainen joka täyttää sellaisen tarpeen mihin ei vielä ole kaupungissa vastattu.

Tiloja pääsisi käyttämään myös ne, jotka eivät harrasta kilpailutasolla tiettyä lajia. Esteetön. Esim. pyörätuolin käyttäjille olisi talvella hienoa, jos pääsisi 

sisätiloihin liikkumaan.

Pää halli missä olisi tilaa messuille ja sellaisille siinä olisi hyvä olla 300m juoksu suora ja pien peli alueita keskellä

No ainakin nyt kunnon sisä halli yleisurheiluun sillä se olisi niin moni käyttönen esim messuihin, rullaluisteluun ja pyöräilyyn

No tällä hetkellä mun pitää matkustaa joka viikko vaasaan jotta pääsisin reenaamaan kunnolla halliin. Minulla on seurasta tuttuja jotka muuttavat kohta pois 

kokkolasta jossei tälle tule muutosta

Jääurheilun puitteiden priorisointi tarvittavine sosiaalitiloineen on varmistettava. Nykyisellään rajallista kapasiteettia käytetään jopa toissijaisiin 

käyttötarkoituksiin. Puutteelliset sosiaalitilat vierasjoukkueille, tilapäisessä harjoitshallissa, ovat todella heikot. Harrastaminen on haasteellista, koska 

harjoitusmahdollisuuksia joudutaan hakemaan jatkuvasti lähiseudun muista jäähalleista.

Päivittäiskäytössä oleva liikuntapaikkojen keskittymä.

Tällä hetkellä kokkolan yleisurheilu mahdollisuudet on huonot siellä on kuoppia radass ja eihän sadan metrin suoralla voi oikeen tehdä mitään vieläkun kokkola 

yleisurheilusta menestynein osa alue on juoksu niin meidä aina pitää mennä vaasaan joka viikon loppu tai reenata jalkapalloilijoitten hallissa josta nyt ei 

kumpikaan tykkää

Siellä saisi olla kiertävä juoksu rata

Valmis. Tilava, yleisökapasiteetti kuntoon monitoimiareenalle.

Alkaa olla hyvällä mallilla kunhan yleisurheilijat saavat kunnon harjoittelupaikan. Kokkola olisi paljon vetovoimaisempi kun urheilijoiden 

harjoittelumahdollisuudet olisivat kunnossa! Vrt isot seurat Tampere Lahti jen

Yleisurheilijoiden paikat kuntoon !!

Helposti muunneltava eri lajeille ja tapahtumille

Monipuolinen, päälajit kattava

Pitäisi huomioida kaikkien lajien harrastajat (lähinnä mietin nyt skeittaajia, temppupyöriä, skuutteja). Ettei yu, futis ja jäkis jyrää.

Jääolot kuntoon välittömästi

Meillä on jo urheilu ja tapahtumapuisto. Tarvitsemme määrällisesti enemmän liikuntatiloja, urheilutalon peruskorjaus ja jäähallin lisärakennus olisivat erittäin 

hyvät .

Tarpeeksi iso, muunneltava, viihtyisä 

300m/400m kiertävä rata

Monipuolinen ei vain joukkuelajeja tukeva.



Meillä on uskomaton urheilukaupunki. Paljon harrastajia ja lajeja, mutta puitteet ovat mitättömät. Kunnon jalkapallo kenttä katsomoineen, jääkiekko, 

lentopallo jne.. lajien kiinnostus ja harrastaminen nousee hienon ja uuden urheilupuiston myötä. Tapahtumapuisto on jo konserteille, keskittykää 

urheiluseurojen tarpeisiin. 

Monipuolinen. Mahdollisuus harrastaa eri lajeja.

Monipuolinen, ei pelkästään tilat jalkapallolle tms, koripalloa ja muuta joudutaan harrastamaan koulujen liikuntasaleissa

Monipuolinen ja puiston ulko alueet olisi hyvä olla ilmaisia ja vapaassa käytössä. Alueella olisi hyvä olla myös lapsille runsaasti tekemistä. Roskarukan 

ulkokuntosalin tyyliin, sielä on mahtavasti lapsille leikkipaikka kuntoilulaitteiden vierellä.

Alueella ei ole kunnollista konserttisalia / paikkaa järjestää konsertteja. 

Tilat muunneltavissa erilaisiin tapahtumiin aina vauvasta vaariin saakka. 

Enemmän harjoitustilaa sisälajeille. Futsal, lentopallo ja salibandy. Kanta Kokkolassa yksi täysikokoinen kenttä.

Rakennuksen tulee olla kaikkien kaupunkilaisten käytössä, ilman että urheiluseurat ottaisivat parhaat vuorot päältä. Kokkolaan tarvitaan myös ehdottomasti 

toinen oikeasti laadukas padelareena! 

Muunneltavissa olevia tiloja, myös juoksuun turvalliset olosuhteet.

Yleisurheilu ja jääkiekko tarvitsevat lisää harjoittelu mahdollisuuksia! Nämä ensin ja sitten muut!

Mahdollisimman monipuolinen

Tekee kerralla hyvän ja kattavan.

Täyspitkä kiertävä juoksurata, 60 metrinen suora ei palvele juoksuharjoitusta. Luonnollisesti paikkoja muillekin yleisurheilulajeille.

sisäjuoksurata

Monipuolinen. Myös pienille lapsille viihdykettä

Laadukas, mahdollisuus harrastaa eri lajeja (kenttiä)

Huomioisi myös vähemmistö urheilulajit ja niitä tavoitteellisesti urheilevat/harrastavat käyttäjät

Helposti muunneltavissa kaikenlaiseen toimintaan, pienryhmät ja  eri ikäluokat huomioiden.Toivoisin myös, että kiinnitetään huomio myös siihen miten siitä 

tehdään houkutteleva alueen ulkopuolisille tapatuman järjestäjille. Kokkolassa isojen tapahtumien järjestäjiä ei ole tarpeeksi.

Kävely/juoksurata kierros, jossa voi kiertää turvallisissa olosuhteissa rinkiä sisällä. 

Tapahtumia, keikkoja ym niin hyötyy useampi. 

Kokkolan tapahtumapustoon olisi hyvä rakentaa ainakin lämmin sisä skeitti/bmx/scoot parkki. jotta kyseinen halli palvelisi kaikkia perusteet osaavia harrastajia 

sinne täytyisi saada ainakin kaksi noin. 3m pitkää erikorkuista, sekä -leveää Grind/manual boxia matalampi voisi olla korkeudeltaan 10cm ja leveydeltään 1m 

kun taas isompi voisi olla vaikka 2m leveä, ja 40-50cm korkea. (tunnetaan myös nimellä kurbi/ledge) lisäksi parkille TÄYTYISI saada korkeus säädettävä pyöreä 

putki reili, joka olisi myös vähintään 3m pitkä korkeus säätö on helppo toteuttaa reilin jalkoihin tehtävillä rei'illä joista pystyy laittamaan sokan, tai pultin läpi. 

korkeutta olisi hyvä pystyä säätämään 5cm pykälissä 15cm korkeudesta aina metriin saakka, jotta se palvelisi yhtälailla niin vasta alkeet oppinutta, kuin myös yli 

10v+ harrastanutta (tai todella lahjakasta) harrastajaa. lisäksi korkeuden säätö antaa rajattomat mahdollisuudet eri harrastamiseen. reili täyisi sijoittaa 

tasamaalle niin, että sitä voisi lähestyä joka suunnasta yhtä helposti, ja että reilin sivuilla olisi reilusti tilaa eri temppukombojen tekemisen, sekä eri kohdista 

grindaamisen mahdollistamiseksi.(pyöreä reili palvelee parhaiten kaikkia eri taitotasoja.) lisäksi hallissa olisi hyvä olla 4 sivuinen ei liian loiva, muttei myös 

kohtuuttoman jyrkkä pyramidi korneri. lisäksi tarvittaisiin half pipe, jossa olisi noin 2m korkeat kaaret, sekä 5m pitkä tasamaa keskellä, rampin tulisi olla noin. 

10m leveä jotta siihen voitaisiin myös tehdä sivuun (rampin sisälle) SPINE halfpipen sisään, spinen kaaret tulisi olla samankokoisia kuin päädyissä olevat. näillä 

antimilla jokainen harrastaja olisi varmasti tyytyväinen. mielestäni tapahtumapuistoon olisi myös hyvä saada jonkinlainen paikka, missä voitaisiin järjestää 

lämpimissä sisätiloissa eri musiikkityylien konsertteja sekä muita show tapahtumia kaikille eri ikäluokille! konserttitalon olisi hyvä olla riittävän iso jotta siellä 

voisi olla samanaikaisesti 10tuhatta ihmistä yleisössä. tämä elävöittäisi kokkolan musiikkitapahtumia todella paljon, ja olisi kulttuurillesesti todella merkittävässä 

roolissa. lisäksi olisi hyvä saada tapahtumapuistoon nuorisotalo, jossa jokainen nuori pääsisi harjoittelemaan erilaisia taiteen muotoja, musiikki jo mainittuna 

olisi tärkeä, sillä kokkolassa on todella paljon nuoria, jotka haluavat tehdä ja äänittää erilaista musiikkia, joten musiikin luomis studio olisi uskomattoman 

mahtava juttu! lisäksi jotta kokkolan kuvataiteesta kiinnosrtuneet nuoret eivät lähtisi kaduille toteuttamaan luvattomasti itseään, sekä töhrimään kaupungin 

seiniä olisi täerkeä saada kuvataide piste/paja, jossa olisi hyvin ilmastoitu tila jossa nuorilla olisi iso, ja hyvin kunnossapidetty graffiti/katutaide seinä, jolle 

jokainen voisi harjoitella maalaamista. ilmastointi onm todella tärkeä sillä spraymaaleista syntyvät huurut ja höyryt ovat todella haitallisiahengityselimille, sekä 

varmasti tuhoavat aivosoluja. mielestäni olisi hyvä jos nuorisotalossa toteutettaisiin jonkinlaista kotityö pajaa, jotta jokainen vähemmänkin onnekkaan perheen 

lapsi oppisi tulevaisuutta varten miten kodin perusaskareista selviää, samassa yhteydessä olisi myös hyvä toteuttaa ruuanlaitto pajoja/kursseja joissa nuoret 

voisivat löytää palavan halun menestyä ravintola alalla. lisäksi olisi tulevaisuudenkannalta merkittävää saada nuorille liiketaloutta käsitteleviä pajoja/kursseja 

joissa varmasti syttyisi nuorille intohimo ruveta nuorena yrittäjiksi! tämä toisi kokkolaan suurta kasvua. lisäksi muut liikunnalliset jutut ovat tärkeitä, mutta 

niistä ehkä tärkeimpänä pidän sitä että nuorille opetettaisiin terveellisen ruokalavion, kunnollisen unen sekä elemäntapojen merkitys henkisen sekä fyysisen 

hyvinvoinnin kannalta. ohessa tulisi myös opettaa kuinka venytellä hyvin sekä huolellisesti ja kuinka pidät oikeasti itsestäsi huolta, ja ennaltaehkäiset urheillessa 

syntyvien rasitusvammojen syntymistä, ja vammojen tullessa kuinka niitä kuuluisi kuntouttaa OIKEAOPPISESTI! 

Muuntuvat tilat erilaisiin tilaisuuksiin. Rullalautailijoille ja skuuttaajille ei ole kaupungissa mitään tilaa missä harrastaa talvella, joten se ehdottomasti mukaan. 

Hotellista en tiedä, mutta ravintola/kahvila olisi hyvä olla ja esteetön kulku tiloihin. Tarpeeksi iso!

No toivoisi että ei tarvitsisi tarvitsi matkusta koko ajan vaasaa juoksemaan 

Ois kiva saada keskipohjanmaan pääkaupunkiin kiertävävä juoksu rata

Monikäyttöinen, muunneltava ja moderni. 

MahdolliImman laajat harrastusmahdollisuudet 

En osaa sanoa

Riittävän isot salit. Esim. Salibandyyn tarvitaan lisää paikkoja. Tällä hetkellä junioreille/nuorille ei riitä järkeviä vuoroja.  

Olen aina Toivonut, että Kokkolaan saatais alue missä eri lajien harrastajat/kilpailijat voisivat toimia samalla alueella. Näin Timo Sivulan esityksen kotona 

messuilla. Jalkapallo stadion oli katsomopaikkojen osalta pienennetty 3601 paikkaan, eli pääty katsomot oli jätetty pois. Mielestäni ne pitäisi olla, jolloin 

paikkoja saataisiin n.5000. Tämä siksi että silloin voitaisi järjestää joitakin esim.nuorten maaotteluja ym..Kustannus ei varmaan nousisi niin paljon että niistä 

kannattaisi luopua.



Crossfit-sali ja kunnon mahdollisuudet seinäkiipeilyyn, tilaa myös kulttuurille

Kokkolasta puuttuu täysin yleisurheiluun luotu sisäjuoksurata.

Monipuolinen 

Helposti moneen muunneltava, yleisurheilun hallikilpailujen järjestämiseen sopiva ( vähintään 100 m juoksusuora, mieluummin 300 m rata, + muita 

suorituspaikkoja

Katettu katsomo, kun aina sataa vettä kun on jokin tapahtuma 😆

Jos halutaan palvella laajasti, niin tietysti mahdollisimman monia eri lajeja ja tapahtumia mahdollistava puisto. Mutta taloudellisesti olisi järkevää kuitenkin 

priorisoida lajeja harrastajamäärän mukaan sekä sen, onko eri lajeihin käytettävissä sopivia tiloja muualla. Eli jos harrastetila puuttuu kokonaan, sellainen laji 

olisi etusijalla. Uimahallia käyttäviä on paljon ja mielestäni siihen yhteyteen tulisi saada laajennus 50 m radoille.

Tarpeeksi iso kaikkia tapahtumia varten (urheiluturnaukset, näyttelyt, konsertit, messut, koulujen yhteiset suuret tapahtumat) ) . Riittävästi korkeutta, 

katsomotilaa kunnolla (3000) ja yleisöpalvelut (ravintola-/kahvilapalvelut) saniteetti- ja pukuhuonetilat riittävät ja asianmukaiset. Myös KSL:n ja 

urheiluakatemiatoiminnan liikuntavälinevarastot pitäisi olla asianmukaiset. 

Yleisurheilu on monipuolinen laji joten sille tärkeää tulla hyvät olosuhteet, tuon listauksen nähneenä mietin vain että onko muita yleisurheilun lajeja huomioitu 

kuin juoksu? Yleisurheilu on aika paljon muutakin, hyppypaikat? Heittopaikat? 

Moniosainen, jotta joka kylälle saataisiin vähän päivitystä (mm. kunnon tekonurmitenniskentät ja frisbeegolfrata Kälviälle). Kokkolan urheilutalo joka tap tiensä 

päässä, joten kyllä sille tulisi saada korvaava vaihtoehto. Lisäksi vanhat koulut kuntoon, kun ei edes lakisääteisiä homeettomia vessoja ole riittävästi (Marttilan 

koulu).

Mahdollisimman monipuolinen 

Monipuolinen, vuoroja kaikenikäisille tasapuolisesti.

Monipuolinen ja yhtenäinen kokonaisuus, joka tarjoaa jokaiselle käyttäjäkunnalle erilaisia palveluita. 

Ei kompromisseja teknisessä toteutuksessa kuten esim. kampushallin vajaa korkeus. Akustiikkaan ja AV-tekniikkaan satsausta. Logistiikka kuntoon.

Sisäurheiluhalli, jossa olisi sisäjuoksurata

Siinä tulisi olla skeittihalli

Satsa på idrotter som har flest utövare. Fotboll innebandy ishockey. Samt moderna vip faciliteter som drar näringslivet och ger förutsättningar för breda 

sammarbetspartners och därav möjligör penningsflöden till sporten.

Kiertävä juoksurata. Sellaista ei ole lähiympäristössä ja juokseminen on keskeinen osa montaa eri urheilulajia. Juoksurata ei estäisi myös 

tapahtumanjärjestämistä hallin tiloissa.

Monipuolinen

Monipuolinen, muuntuva 

Maksullisten palveluiden lisäksi pitäisi talviaikaan olla kaikille avoin ulkotekojää (sis. vapaaluistelualue+kaukalo), jonka paikalla kesäisin rullakiekkokaukalo. Olisi 

varmasti paljon käyttäjiä ja palvelisi laajasti kaupungin asukkaita, kun kaikilla olisi mahdollisuus tällaisia maksuttomia liikuntapalveluita käyttää.

Edullinen

Monipuolinen

Ulkotekojää joka on kesällä tekonurmikenttä ja talvella koko alueeltaan jäätä, 1/3 kaukaloa, 1/3 mailallisten jääaluetta ja 1/3 mailattomien luistelualuetta. 

Katsokaa/kyselkää mallia Keski-Espoon Urheilupuistosta.

Monipuolinen. Ei liikaa keskitetty esim jalkapalloon

Tekojää

Salibandy ja jääkiekkokentistä on pulaa, kaikille halukkaille ei riitä vuoroja.

Kaikkeahan ei voi saada. Pitäisi valita ne lajit joilla eniten kysyntää ja keskittyä niihin. 

tekojää 

Monipuolinen, valoisa, raikas sekä edullinen

Kokkolaan tarvittaisiin kiertävä sisäjuoksurata, jotta alueellamme olisi mahdollisuudet juosta myös pidempiä vetoja sisällä. Tällä hetkellä tällainen puuttuu 

kokonaan, ja lähimmät hyvät radat ovat parin tunnin ajomatkan päässä.

Kunnon yleisurheilumahdollisuudet tarvitaan. 

Nuorille sisäskeittipaikka! Pystyisivät myös talvella harrastamaan.

Iso jää jossa kaikilla olisi mahdollista luistella. Maalejakin pitäisi löytyä.


