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Tavoita matkailijat vuonna 2022!

VuokattiNews jaetaan
 Paikallislehtien varhaisjakelualueella
 Yli 60 jakelupisteessä Sotkamossa, Vuokatissa ja Kajaanissa
 Oulun, Kajaanin ja Iisalmen matkailuneuvonnoissa sekä 

Etelä-Pohjanmaan matkailussa

Mainoshinnat 2022
Muut kuin taulukossa olevat koot - pyydä tarjous!
Hintoihin lisätään alv 24%.

Koko mm Hinta €

1/1 sivu 254 x 365 mm 1184,00

1/2 sivu 254 x 180 mm 767,00

1/4 sivu 150 x 157 mm 403,00

Moduuli 254 x 88 mm 398,00

Moduuli 150 x 88 mm 301,00

Moduuli 99 x 42 mm 123,00

Moduuli 47 x 42 mm 69,00

Tavoita asiakkaasi – varaa koko vuosi kerralla!

Kun varaat kaikkiin (5 kpl) VuokattiNews-lehtiin 
mainoksen 18.1.2022 mennessä, 
saat kaikista mainoksista -20% alennuksen.

-20%

Aineistot
aineistot@slpmedia.fi

Tapahtumat
toimitus.sotkamolehti@slpmedia.fi

Ota yhteyttä myyjääsi!

Toni Heikkonen, puh. 040 717 0760, toni.heikkonen@slpmedia.fi
Sanna Kiiveri-Haverinen, puh. 050 433 0153, 
sanna.kiiveri-haverinen@slpmedia.fi
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Pitkään valmisteltu, mutta riva-

kasti tehty.   
Vuokatin urheiluopiston piha-

piiriin nousevalla Vuokatti Aree-

nalla vietettiin elokuun lopulla 

harjannostajaisia. Ovensa alu-

een uusi vetonaula tulee avaa-

maan käyttäjille vuodenvaih-

teessa.
Iso ponnistus antaa hyviä 

mahdollisuuksia Vuokatin alu-

een liikunnalliseen kehittämi-

seen ja myös isojen tapahtumi-

en järjestämiseen. 

Vuokatin jäähallia suunniteltiin 

jo vuonna 2005, kunnanjohtaja 

Mika Kilpeläinen muisteli har-

jannostajaistilaisuudessa. Hallis-

ta ei lopulta tullut samanlaista 

eikä edes samaan paikkaan. 
– Tässä on koko kuntakentälle 

esimerkki, että rakentaa voi mo-

nella tavalla ja löytää monenlai-

sia malleja, miten lopputulok-

seen päästään. Jumppasimme 

mallia kolme vuotta. 
– Lopulta päädyimme malliin, 

jossa rakennuttajan on Sotka-

mon kunta, urheiluopiston ja 

Osuuskauppa Maakunnan pe-

rustama yhtiö vuokraa sen meil-

tä ja lisäksi on operaattori, joka 

pyörittää varsinaista toimintaa.

Hanke tukee Kilpeläisen mu-

kaan koko alueen matkailua. 

Tärkeää on, että se rohkaisee 

alueella muitakin toimijoita, jois-

ta yhtenä esimerkkinä ovat Vuo-

kattiin rakennetut uudet kerros-

talot.

Areenan pääurakoitsija on Sot-

kamon Rakennus Oy. Toimitus-

johtaja Petri Piiraisen mukaan 

noin 10 miljoonan euron kustan-

nusarvio on pitänyt hyvin.
Harjannostajaispäivänä työ-

maan vahvuus oli noin 30 työn-

tekijää. Enimmillään työmaalla 

on ollut samaan aikaan 50 työ-

miestä. Kaikkiaan työmaalla 

työskentelevien eri ammatti-

miesten määrä kasvaa lähelle 

kahta sataa, ennen kuin raken-

nus on valmis.
Korona on varjostanut mitta-

vaa työmaata siinä missä kaik-

kea muutakin toimintaa. Muu-

alta tuleville työntekijöille järjes-

tettiin omat sosiaalitilat ja sii-

vousta tehostettiin.
– Kaikki on tehty, mitä ennal-

taehkäisevästi on pystytty teke-

mään. Eikä koronan uhka ole 

ohi vieläkään, Piirainen muistut-

ti.
Piirainen vierittää ansiota 

hankkeen suunnitelman mu-

kaisesta etenemisestä työpääl-

likkö Mikko Kilpeläiselle ja Arto 

Kemppaiselle, joka toimii työ-

maan vastaavana mestarina. 

Myös työntekijät saivat kiitosta.

– Silloin kun on ollut tarve jat-

kaa päivää, niin he ovat jääneet 

aina jatkamaan ja näin homma 

on saatu etenemään. Aikataulu 

on ollut äärettömän tiukka. 

Kahden jääkiekkokaukalon 

areenan energiaratkaisussa 

lauhde-energiaa saadaan hyö-

dynnettyä viereisen uimahallin 

veden lämmityksessä. 
Lämpöä otetaan talteen kak-

sivaiheisesti. Korkealämpöisestä 

otetaan talteen lämpöä käyttö-

vedelle ja jäänhoitovedelle, ma-

talalämpöisestä lattialämpöön 

ja ilmanvaihdon järjestelmiin, 

LVIA-suunnittelusta vastaava Al-

lan Mustonen kertoi. 
Kylmätekniikka sijoittuu kont-

tiin rakennuksen ulkopuolelle. 

Kaukaloiden välissä on yhdek-

sän pukuhuonetilaa, joista neljä 

soveltuu liikuntaesteisille. 
Vanhan Vuokattihallin ja uu-

den Areenan yhtymäkohtaan si-

joittuu uusi sisäänkäynti, jonka 

yhteydessä on kahvila-, lipun-

myynti- ,valvomo- ja saniteetti-

tilat. Taloon tullaan yhdestä si-

säänkäynnistä, yhden luukun 

periaatteella.

Vuosien pohdinta 
ja tiukka rakennusaikataulu

Vuokatti Areenan harjannostajaisia vietettiin perjantaina. Kuvassa pääurakoitsija Petri Piirainen.

Vuokatti Areena  
valmistuu vuoden-
vaihteeseen 
mennessä. 
Rakentaa voi  
monella tavalla  
ja siihen voi löytää 
monenlaisia  
malleja. 
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Pekka Lassila
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Vuokatti Areenan operaattorina 

aloittaa syyskuun alusta lukien 

oululaistaustainen Sport Fel-

lows Oulu Oy. Yhtiö on toiminut 

runsaat 20 vuotta jääurheilun 

parissa ja tehnyt vahvaa yhteis-

työtä muun muassa Oulun 

Kärppien kanssa. 
Sport Fellows Oulu Oy on toi-

minut vuodesta 2001 operaatto-

rina Kempele-hallissa. 
– Täällä on puitteet kunnossa 

sekä tulevan Areenan osalta et-

tä muutenkin. On lähes yhtä tär-

keää se, mitä näiden liikunta-

keskusten ympärillä on. Täällä 

kun ollaan olympiavalmennus-

keskuksessa, kaikki puitteet 

ovat urheilun ja urheilijoiden 

kannalta viimeisen päälle.

Vuokatin puitteista ja vetovoi-

masta kertoo Mannisen mu-

kaan esimerkiksi sen, että Tee-

mu Selänne pitää vuodesta toi-

seen jääkiekkoleiriä Vuokatissa.

– Kyllähän se on tullut muun 

takia, kun sen (vanhan) jäähalli-

puitteen takia. Täällä on muuta-

kin tekemistä sen varsinaisen 

harjoittelun ja pelien ympärillä 

myös koko perheelle.
Vuokatti Areenan vetovoima-

tekijä on kaikkien palvelujen tar-

joaminen kävelyetäisyydellä. Se 

tarjoaa myös Kainuun suurim-

mat tilat kokouksille, näyttelyille 

ja viihdetapahtumille. 
– Se tekee tästä liikuntakes-

kuksesta ainutlaatuisen. Se on 

ympäristöystävällistä ja etenkin 

junioripuolella lasten kannalta 

erittäin turvallista, Manninen sa-

noo.

– Vuokatti Areenassa on 2000 

vuodepaikkaa – kävelyetäisyy-

dellä, Vuokatti Sportin toimitus-

johtaja Veikko Halonen lisää. 

Käyttäjiä tulevat olemaan jää-

kiekkoilijat, taitoluistelijat ja uu-

tena lajina mm. short track -luis-

telu.  Halli mahdollistaa myös 

parakiekkoilun. Liikuntahallin 

uutta lajitarjontaa tulee ole-

maan mm. padelkenttä. 
Jäähalli itsessään edellyttää 

sen toiminnan ja laitteiden hy-

vää tuntemusta. Hyvä jää on 

Mannisen mukaan heille jäälaji-

en piirissä hyvin tärkeä.
– Yksi NHL pelaaja on sano-

nut, että Raksilassa on Suomen 

paras jää, ja Kempeleessä on 

maailman paras jää. Onko se jat-

kossa sitten Kempeleessä vai 

Vuokatissa? Jään kunnosta 

olemme aina olleet tarkkoja ja 

siihen pyrimme täälläkin. 

Säilyykö Areenan nimi Vuokat-

ti Areenana? Vuokatti Areena 

säilyy nimenä joka tapauksessa 

Mannisen mukaan ainakin taus-

talla, mutta nimi voi mahdolli-

sen nimikumppanin myötä 

vaihtua.
– Odotamme yhteystyö-

kumppanilta, joka lähteen niin-

kin isoon yhteistyöhön kuin ni-

mikumppaniksi, muutakin kuin 

rahaa. Esimerkiksi tapahtumia 

ja yhteistä tekemistä sen eteen, 

että täällä tapahtuu, Manninen 

sanoo.

Oululainen Sport 
Fellows Oy operoi 
Vuokatti Areenassa
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julkaistaan 5 kertaa vuonna 2022. 

Julkaisu Teema Aineisto
ti 1.2. Hiihtoloma ti 18.1.
ti 29.3. Pääsiäinen ti 15.3.
ti 31.5. Kesä ti 17.5.
ti 6.9. Ensilumille ti 23.8.
ke 7.12. Joulu/Talvi ti 22.11.


