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RAUTION MONITOIMITALON LIIKUNTAHALLI-hanke 

Tiivistelmä 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto (PSAVI) välityksellä myöntänyt Kalajoen kaupungille 
liikuntapaikkarakentamisen määrärahasta valtionavustusta 547000 €, jotka käytetään hyväksytyn suunnitelman välisellä ajalla 
Raution monitoimitalon liikuntahallin rakentamiseen. Kalajoen kouluverkkouudistuksen viimeisenä vaiheena tällä avustuksella 
rakennetaan Raution monitoimikeskukseen tuleva liikuntasali ja fyysisen harjoittelun tilat, jotka palvelevat päivisin koulua ja 
varhaiskasvatusta. Liikuntatilojen mitoitus 678 m2 (743 brm2). Iltaisin tilat ovat kansalaistoiminnan, yhdistysten, yhteisöjen ja 
seurojen harrastustiloina sekä kansalaisopiston opetustiloina. Hankesuunnittelussa on käyttäjäkuulemisten jälkeen 
huomioitu paikallisten toimijoiden tarpeet ja alueen harrastustoiminnan erityispiirteet. Kilpa- ja huippu-urheilun 
näkökulmasta painonnoston ja lentopallon kilpailutoiminta ovat määrittäneet reunaehdot tilasuunnittelulle. Tilojen 
mukautuvuudella varmistetaan tilojen suuri käyttöaste ja monipuolinen toiminta.  
 
Toteutusaika: 1.1.2021 — 31.12.2023 
 

Tavoitteet:  
Raution monitoimitalo tavoitteena on palvella laajojen käyttäjäryhmien liikuntatarpeita.  Tiloja tullaan päivisin käyttämään 
opetuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen liikuntatiloina sekä iltaisin yhdistysten ja järjestöjen harrastuspaikkana, mikä huomioi 
alueellisen harrastustoiminnan erityispiirteet. Lisäksi uusi liikuntapaikkainvestointi palvelee Kalajoki Akatemian ja Kalajoen 
kansalaisopiston kurssi- ja koulutustoimintaa sekä tarjoaa puitteet yhdistysten ja seurakunnan tapahtumatuotannolle 
 
Toimenpiteet ja tulokset 
Kalajoen kouluverkkouudistuksen viimeisenä vaiheena tällä avustuksella rakennetaan Raution monitoimikeskukseen tuleva 
liikuntasali ja fyysisen harjoittelun tilat, jotka palvelevat päivisin koulua ja varhaiskasvatusta. Liikuntatilojen mitoitus 678 m2 (743 
brm2). 
Liikuntatilat sisältävät liikuntasalin (300 m2) ja monitoimitilan (110 m2), jonka suunnittelun lähtökohtana on ollut painonoston 
harjoittelu- ja kilpailutoiminnan tarpeet sekä monikäyttöisyys kaikille harrastajaryhmille ja oppilaille. Kolmessa varastossa on tiloja 
yhteensä 50 m2. Lisäksi tilaohjelmaan sisältyvät kansalaistoiminnan ja tapahtumatuotannon mahdollistavat esteettömät 
pukuhuone- WC- ja sosiaalitilat. Liikuntatilat ovat suorassa yhteydessä koulurakennukseen. Tapahtumakäytössä hyödynnetään 
kouluosan käytävä-, aula- ja ruokalatiloja  Iltaisin tilat ovat kansalaistoiminnan, yhdistysten, yhteisöjen ja seurojen harrastustiloina 
sekä kansalaisopiston opetustiloina. Hankesuunnittelussa on käyttäjäkuulemisten jälkeen huomioitu paikallisten toimijoiden 
tarpeet ja alueen harrastustoiminnan erityispiirteet. Kilpa- ja huippu-urheilun näkökulmasta painonnoston ja lentopallon 
kilpailutoiminta ovat määrittäneet reunaehdot tilasuunnittelulle. Tilojen mukautuvuudella varmistetaan tilojen suuri käyttöaste ja 
monipuolinen toiminta.  
 

Kustannukset ja rahoitus 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeen 1826000 euron hyväksyttyyn kustannusarvioon 547000 euron 
avustuksen.  
 
Vastuuorganisaatio:  
Teknisen palvelun hankkeen johtaja on Marko Raiman, yhteyshenkilö kuntatekniikassa on Juha-Pekka Karihtala ja Kalajoki 
akatemiassa Juha Isolehto. 
 


