
               

 

 

Kuntoportaat kaupungin pohjoispuolelle 

Kyselyssä tuli paljon toiveita saada kuntoportaat myös kaupungin pohjoispuolelle. Ne tulee 

olla jonkun jo valmiin kuntoilupaikan läheisyydessä. Mäen tulee olla sopiva pituudeltaan ja 

kaltevuudeltaan. Suosittelemme käyttämään harjoituksiin myös kuntoratojen mäkiä ja 

olemassa olevia portaita esimerkiksi Merikoulun portaita. Liikuntapalvelut kartoittaa kevään 

ja kesän aikana mahdollisia paikkoja. 

Ulkokoripallokenttä 

Tulossa Otanlahden urheilualueelle kesän 2023 aikana.  

Luontopolkuja, -reittejä ja laavuja 

Luontopolkuja ja maastoreittejä keskustan läheisyyteen toivottiin paljon. Reiteillä tulisi olla 

hyvät opasteet, kartat, parkkipaikat ja mielellään laavuja. Reittien toivottiin olevan eri 

mittaisia lyhyistä 10 kilometriin. 

Keskustan läheisyydessä  kaavoitetuille alueilla ei ole helppo löytää sopivia reittejä. 

Liikuntapalvelut selvittää mahdollisia sijoituspaikkoja.  

Ratsastusreitti 

Ratsastusreitin löytyminen kaupunkialueelta nousi kyselyssä esiin. Reitin kartoittaminen on 

tekeillä ja toivomme löytävämme käyttökelpoisen reitin. Tätä selvitystyötä tehdään kevään 

ja kesän 2023 aikana. Kuntoradat eivät ole mahdollisia vaihtoehtoja.  

Kartat liikunta-alueista 

Kyselyssä toivottiin alueista parempia karttoja liikunta-alueilla ja nettisivuillamme. Pyrimme 

kevään ja kesän aikana vastaamaan näihin tarpeisiin.  

Tasaisempi hiihtolatu  

Tasaisempia hiihtolatuja toivottiin paljon. Lumisena talvena tämä ei ole ongelma. Silloin 

vedetään latu golfkentälle, joka on suosittu tasainen reitti. Latumajan reitin pätkä 

Pohjoiskehältä Kaarojärven laavulle on tasainen. Lumisena talvena vedetään latu myös 

Pohjoiskehän koulun läheisyyteen.  

Ongelma on talvi, jolloin ei ole luonnonlunta. Silloin pidämme vain Lähdepellon tykkilumen 

kunnossa. Tykkilunta ei tykitetä niin paljon, että sitä riittäisi kuljetettavaksi muualle. 

Pidämme kuitenkin mielessämme, josko Lähdepellon aluetta saisi kehitettyä niin, että 

jonkin pituinen tasainen latu olisi mahdollista tehdä tykkilumella. Esimerkkinä esimerkiksi 

jousiampumaradan kiertäminen. 

Latujen tilannepäivitykset  

Pyrimme kehittämään latupäivitystilannetta ensi kaudeksi. Olemme selvittäneet tänä 

talvena joitakin valmiita ohjelmia, mutta ne eivät ole välttämättä paras ratkaisu, koska 

Raumalla on niin vähän latureitistöä. Pyrimme kuitenkin panostamaan parempaan 

latutiedotuspalveluun vastaisuudessa. 



Talvella kävely kuntoradoilla 

Talvella on aika paljon ongelmia jalankulusta latualueilla. Ladut ovat kuitenkin tarkoitettu 

hiihtokautena vain hiihtämiseen. Sen jälkeen, kun kieltomerkit tulevat, se tarkoittaa, että 

siellä ei enää kuljeta, vaikka latua ei vielä olisi. Silloin on kuitenkin aloitettu latujen teko ja 

pohjan kunnostus, jonne ei enää toivota jalan jälkiä. 

Kuntoratojen leventäminen 

Rauman kuntoradat Lähdepelto ja Pyytjärvi ovat ajansaatossa rakentuneet, silloin ei vielä 

varauduttu luistelutyylin hiihtoon. Olemme suunnitelleet lisätä kuntoratojen leventämisen 

ivestointilistalle.  

Pumptrack 

Tulossa Kisarantaan kesällä 2023. 

Seuratiedot 

Kyselyssä perättiin seurojen ajankohtaiseen tietojen perään. Olemme koonneet 

sivuillemme tiedot Raumalta toimivista seuroista ja ne löytyvät: 

https://www.rauma.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/liikunta/liikuntalajit-ja-seurat-2/ 

Seurat ovat itse vastuussa sivujen ajanmukaisuudesta. 

Vuorojako liikuntapaikkoihin 

Liikuntapaikkojen vuorojaossa harmitellaan sitä, että aikuiset saavat vuoroja usein vasta 

myöhemmin illalla. Periaatteemme on se, että lapset saavat vuoron ensin ja sen jälkeen 

jaamme vuoroja aikuisryhmille. Emme puutu seurojen sisäiseen vuorojakoon, jossa 

aikaisempia vuoroja annetaan esimerkiksi edustusjoukkueille. 

Talviharjoitteluhallin yleisövuorot 
Talviharjoitteluhalli on kovassa seurakäytössä ja olemme joutuneet rajoittamaan muiden 
harjoittelijoiden hallin käyttöä. Muilla kuin seuravuoron käyttäjillä on mahdollisuus 
harjoitella hallissa arkisin kello 7-16, jos tilat eivät ole varattu koulu- tai seurakäyttöön. 
 
Hallin tilat ovat kokonaan seurojen käytössä arkisin kello 16-20 (21) ja viikonloppuisin kello 
9-20. Mahdolliset yleisövuorot iltaisin ja viikonloppuisin merkitään varauskalenteriin 
viikoittain. Jos hallin varauskalenterissa ei ole varattuja harjoitusvuoroja tai merkittyjä 
yleisövuoroja, halli on suljettu. 
Arkisin kello 16-20 yksittäisten käyttäjien lisäksi myöskään katsojilla ei ole pääsyä halliin. 
Lasten vanhempien/saattajien tulee odottaa harjoitusten ajan hallin ulkopuolella. 
Viikonloppuisin sallitaan katsojien pääsy halliin seuraamaan otteluita. Suorituspaikat ovat 
tällöinkin pääosin seurojen käytössä. Katsojien tulee olla katsomossa, ei juoksuradalla 
eikä kentällä. 
Yleisövuorot löytyvät liikuntapalveluiden fb- tai nettisivuilta sekä Timmi-varauskalenterista. 
Yleisövuorolla on muillakin kuin seurakäyttäjillä mahdollisuus päästä halliin tekemään 
omatoimiharjoittelua yleisövuorolle merkityissä tiloissa. 

https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/#/2592 

Hallin aulassa olevasta infotaulusta näkee yleisövuorolle tarkoitetun suorituspaikan. 
Muutokset ovat mahdollisia. Varauskalenterista voit tarkistaa tilanteen. 
Frisbeekiekon heittäminen on kielletty kokonaan talviharjoitteluhallissa vaaratilanteiden 

https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/#/2592


takia. 
Jalkapalloa saa potkia vain kentällä verkon sisäpuolella. 
Harjoitellessa pesäpallon lyöntiä päädyssä, tulee pääty sulkea puomilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              


