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Maa-alueen vuokraaminen Padel pelikenttää varten 
   
Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 13.04.2021 § 37 
412/10.00.03/2021 

Valmistelija maankäyttöpäällikkö Ari Matkaselkä 
 
Padel -mailapeli on tällä hetkellä todennäköisesti voimakkaimmin Suomessa 
kasvava mailapeli. Vuosi 2020 oli koronaviruksesta huolimatta voimakkain pade-
lin kasvuvuosi Suomessa. Harrastajien määrä kasvoi noin 10 000:sta yli 30 
000:een. Kenttien lukumäärä kasvoi 92:sta 206:een ja padelseurojen määrä 
12:sta 28:aan. Padelia pelataan 10 metriä x 20 metriä kokoisella kentällä, jota 
ympäröi lasista ja metalliverkosta valmistetut seinät. Pelikentät voivat olla sisä- 
tai ulkotiloissa.  
 
Maankäyttöpalvelut ovat saaneet viime syksyn ja talven aikana useita 
tiedusteluja Padelkentän rakentamiseksi Hiekkasärkille. Padelkentän 
rakentaminen on investointina kohtuullisen iso, joten mahdollisen sijoituspaikan 
tulisi olla vuokrasopimukseltaan vähintään viisivuotinen. Toimijoiden kiinnostus 
on kohdistunut ydinalueeseen, jonka tulevaa maankäyttöä tutkitaan lähivuosina 
toiminnallisuuden tarkastelulla ja kaavamuutoksilla. Voimassa olevassa 
asemakaavassa ei ole osoitettu paikkaa ulkokenttien rakentamiselle. Ydinalueella 
on vapaana yksittäisiä matkailua palvelevien rakennusten RM tontteja. 
Sisäkenttänä Padel voisi toteutua jonkin muun RM tontille toteutettavan 
sisäliikuntapaikan yhteyteen. Tontin luovuttaminen pelkästään ulkokentän 
sijoituspaikaksi ei ole tarkoituksenmukaista.  Ulkokentän 
sijoituspaikkavaihtoehdoiksi jää paikan osoittaminen retkeily- ja ulkoilualueelta 
tai muulta asemakaavaan merkityltä yleiseltä alueelta. 
 
Usean erillisen alueen osoittaminen padelkentän rakentamiseen on haastava 
tehtävä, kun huomioidaan voimassa olevan asemakaavan antamat mahdollisuu-
det ja käynnistymässä olevat kaavahankkeet. Esityksenä on osoittaa aluevaraus 
kahden padelkentän rakentamiseksi LPA-1 kortteli 410 pohjoispään rakentamat-
tomasta osasta. Aluevaraus tulisi asettaa julkisesti haettavaksi, koska kiinnostu-
neita on todennäköisesti useita. Valintakriteereinä kentän toteuttamistapa ma-
teriaalien osalta, ylläpito ja toiminnan pyörittäminen sekä työllisyysvaikutukset. 
 
Esityksen oheismateriaalina on vuokrasopimusluonnos ja karttaliite 1:1500.  
 
Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari  
Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta hyväksyy ja esittää kaupunginhallitukselle, että 
 
1. 
Kalajoen kaupunki jättää haettavaksi ja myöhemmin vuokrattavaksi padelkentän 
rakentamisalueeksi noin 900 m2 suuruisen alueen Kalajoen kaupungissa 
sijaitsevasta kiinteistöstä Jukumaa, kiinteistötunnus 208-402-80-5. 
 
2. 
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Alue vuokrataan viiden (5) vuoden ajaksi oheismateriaalina olevan 
sopimusluonnoksen mukaisilla ehdoilla. 
 
3. 
Vuokralainen valitaan avoimen haun kautta. Valintakriteereinä kentän 
toteuttamistapa materiaalien osalta, ylläpito ja toiminnan pyörittäminen sekä 
työllisyysvaikutukset. 
 
4. 
Kaupunginhallitus valtuuttaa maankäyttöpäällikön, yritysasiantuntijan ja 
kunnossapitotyönjohtajan valitsemaan vuokralaisen saapuneiden hakemusten 
perusteella 

 
Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 
Maankäyttöpäällikkö Ari Matkaselkä esitteli maa-alueen vuokraamista Padel-
pelikenttää varten.   
 
Hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Maankäyttöpäällikkö oli paikalla päätöksenteon aikana 

 
 
Maa-alueen vuokraaminen Padel pelikenttää varten 
   
Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 107    
412/10.00.03/2021    

Valmistelija kaupunginsihteeri Otso Juvonen 
 
Esityslistan oheismateriaalina on vuokrasopimusluonnos ja karttaliite 1:1500. 
 
Kaupunginjohtaja Puoskari Jukka 
Kaupunginhallitus hyväksyy 
 
1. 
että Kalajoen kaupunki jättää haettavaksi ja myöhemmin vuokrattavaksi 
padelkentän rakentamisalueeksi noin 900 m2 suuruisen alueen Kalajoen 
kaupungissa sijaitsevasta kiinteistöstä Jukumaa, kiinteistötunnus 208-402-80-5. 
 
2. 
että alue vuokrataan viiden (5) vuoden ajaksi oheismateriaalina olevan 
sopimusluonnoksen mukaisilla ehdoilla. 
 
3. 
että vuokralainen valitaan avoimen haun kautta. Valintakriteereinä kentän 
toteuttamistapa materiaalien osalta, ylläpito ja toiminnan pyörittäminen sekä 
työllisyysvaikutukset. 
 
4. 
että kaupunginhallitus valtuuttaa maankäyttöpäällikön, yritysasiantuntijan ja 
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kunnossapitotyönjohtajan valitsemaan vuokralaisen saapuneiden hakemusten 
perusteella. 
 
Kaupunginhallitus 
Maankäyttöpäällikkö Ari Matkaselkä oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Ari 
Matkaselkä poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.  
 
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. 
 
Tauko klo 15.47-16.00. 
 
 
 
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen 
oikeaksi todistaa: 
 
Kalajoella 22.4.2021 
 
Minna Roiko   
toimistosihteeri 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 107 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimusaika 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kalajoen kaupungin kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa-
timuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 
 päätös, johon haetaan oikaisua 
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoi-
te ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot  
 

Kalajoen kaupunki / Kaupunginhallitus 
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki  
Puh.vaihde  (08) 46911  
Telefax  (08) 469 1314 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kalajoki.fi  
Avoinna arkisin ma-pe 9.00 - 15.00. 
 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kalajoen kaupungin 
kirjaamosta. Kirjaamo on avoinna arkisin ma-pe 9.00 - 15.00. 


