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Olympiakomitean lausunto koskien liikuntapaikkojen 

rahoitussuunnitelmaa 2017 - 2020 
 

 

Lausunnon lähtökohdat 

Valtion liikuntapaikkarakentamista ohjaavassa Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa raamitetaan 

kansallisesti merkittäville huippu-urheiluhankkeille 15%:n avustuskehys rahoitussuunnitelmakaudelle. 

Kyseinen avustuskehys tarkoittaa käytännössä 2- 3 miljoonan euron vuosittaista rahoituspanostusta huippu-

urheiluhankkeisiin, kun huomioidaan Opetus- ja Kulttuuriministeriön jakamat viime vuosien 

liikuntapaikkarakentamisen kokonaisavustusmäärät.  

Olympiakomitea tarkastelee rahoitussuunnitelmaa ja siihen sisältyviä liikuntapaikkahankkeita painotetusti 

suomalaisen huippu-urheilun tarpeiden ja vaatimusten näkökulmasta. Tästä lähtökohdasta pyritään 

tunnistamaan liikuntapaikkahankkeita, joilla luodaan huippu-urheilijoiden päivittäisen harjoittelun 

olosuhteita, erityisesti kytkeytyen valtakunnallisiin huippu-urheiluakatemioihin ja valmennuskeskuksiin sekä 

tuotetaan huippu-urheilun arvokilpailuolosuhteita.  

Olympiakomitean tavoitteena on, että huippu-urheilun kannalta mahdollisimman monella kansallisesti 

merkittävällä urheilumuodoilla olisi rahoitussuunnitelmakauden päätyttyä liikuntapaikkaolosuhteet, jotka 

täyttävät kansainvälisen tason harjoittelu- ja valmennusvaatimukset sekä kansainvälisten kilpailujen 

järjestämisvaatimukset. Pitkän tähtäimen pyrkimyksenä on, että ko. tavoite toteutuu kaikkien keskeisten 

lajien osalta. Strategisesti lausunto nojaa suomalaisen liikunta-ja urheiluyhteisön yhteiseen Maailman 

liikkuvin urheilukansa ja pohjoismaiden menestynein 2020 -visioon sekä siihen kytkeytyviin Suomen 

olympiakomitean ja sen Huippu-urheiluyksikön strategisiin linjauksiin.  

 

Lausunto rahoitussuunnitelmaan  

Lausunnon pohjana on ollut Olympiakomitean edellisvuoden rahoitussuunnitelmalausunto ja sen hankelista. 

Hankelistan päivittämisen näkökulmasta asiaa on käsitelty OK:n huippu-urheilun olosuhderyhmän 

kokouksissa 6.9.2016 sekä 31.10.2016.  



Edellä mainituista peruslähtökohdista Suomen olympiakomitea tunnistaa kaikki seuraavassa mainitut 

liikuntapaikkahankkeet suomalaisen huippu-urheilun kannalta tärkeiksi ja esittää niiden sisällyttämistä 

alkavalle tai sitä seuraaville rahoitussuunnitelmakausille. Lisäksi hankkeita on kuitenkin priorisoitu siten, että 

1. korissa olevat hankkeet nähdään huippu-urheilun nykyisten strategisten tarpeiden kannalta erityisen 

tärkeinä lähivuosien liikuntapaikkahankkeina ja sellaisina, joiden toteutumisedellytyksiin 

liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksilla on erityisen suuri merkitys. Seuraavassa 2. korissa olevat 

hankkeet ovat suomalaisen huippu-urheilun kannalta tärkeitä, mutta niiden avustaminen ei saisi muodostua 

esteeksi tai hidasteeksi 1. korissa olevien hankkeiden toteutumisen kannalta.  

 

Ensisijaiset lähivuosien huippu-urheilun hankkeet (1. kori) 

 

x Urhea -halli Mäkelänrinteen urheilukeskukseen.  

Perustelut: Urheiluakatemiaverkoston kehittämisen strateginen kärkihanke. Hanke edistää erityisesti 

seuraavien Olympiakomitean 1. ja 2. -kategorioiden kesälajien harjoitteluolosuhteita: koripallo, 

telinevoimistelu, rytminen voimistelu, paini, judo ja yleisurheilu. Lisäksi hankkeen tuottamat 

monipuoliset yleisharjoitteluolosuhteet sekä terveydenhuollon tilat palvelevat kaikkien lajien urheilijoita. 

Samalle kampukselle suunnitellut asuin-, ruokailu- ja opiskelutilat yhdessä urheilutilojen kanssa 

muodostavat urheilun ja opiskelun kampuksen. Kokonaisuus tukee merkittävästi urheilijoiden 

päivittäisharjoittelua ja kaksoisuraratkaisuja. Hankkeella takanaan vahva lajiliittojen tuki.   

 

x Vuokatin lumilautailun ja mäkihypyn olosuhteet sekä Rukan freestyle olosuhteet.  

Perustelut: Urheiluakatemiaverkoston kehittämisen strateginen kärkihanke. Edistää seuraavien 

Olympiakomitean 2. kategorian talvilajien harjoitteluolosuhteita: Freestyle, lumilautailu ja mäkihyppy 

sekä yhdistetty.  Hankkeella vahva em. lajiliittojen tuki.  Hanke mahdollistaa Euroopan nuorten 

olympiafestivaalien järjestämisen Vuokatissa vuonna 2021 ja edistää myös muiden nuorten 

arvokisatapahtumien saamista alueelle. Lisäksi hanke vahvistaa Puolustusvoimien Urheilukoulun 

talvilajien urheilijoiden päivittäisvalmennusta. 

 

x Pikaluistelun sisältävä jääurheilun monitoimihalli.  

Perustelut: Olympiakomitean 2. kategorian talvilaji, jonka kotimaiset harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet 

kaikkein puutteellisimmat. Olympiakomitea tukee hanketta / paikkakuntaa, joka on luisteluliiton 

näkemyksen mukaan ensisijainen.  

 

 

 



 

Muut tärkeät huippu-urheilun olosuhdehankkeet (2. kori) 

x Isot sisämonitoimihallit isoissa kasvukeskuksissa, erityisesti strategisesti keskeisissä urheiluakatemia 

kaupungeissa.  

x Tampereen Ratinan stadionin kehittäminen 

x Turun Paavo Nurmi stadionin kehittäminen 

x Helsingin Malmin pyöräilyvelodromi / monilajinen sisäharjoittelutila 

x Kivikon ampumaurheilukeskus  

x Tampereen monitoimiareena (”Keskusareena”)   

 

Lisäksi Suomen Olympiakomitea haluaa painottaa seuraavia näkökulmia lausuntoonsa liittyen sekä 

yleisemmin liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan liittyen: 

- Olympiakomitean eri hankkeita tukevien lausuntojen edellytyksenä on, että hankkeilla on myös 

asianomaisten lajiliittojen tuki takana ja että hankkeet on priorisoitu kyseisten lajiliittojen 

strategisiksi kärkihankkeiksi.   

- Olympiakomitea tiedostaa, että edellä esitettyjen hankkeiden lisäksi on muitakin huippu-urheilun 

kannalta merkittäviä hankkeita suunnitteluvaiheessa. Näitä on mahdollista nostaa lausunnoilla 

edistettävien hankkeiden joukkoon nopeallakin aikajänteellä hankesuunnitelmien edetessä ja 

hankkeiden huippu-urheiluun liittyvien olosuhderatkaisujen tarkentuessa.  

- Lisäksi Olympiakomitea pitää tärkeänä, että avustuksia myönnettäessä harkittaisiin seuraavia 

periaatteita 

o Mikäli avustettavien kohteiden joukkoon nostetaan kustannuksiltaan erityisen mittavia 

suurhankkeita, tuettaisiin niitä erillisrahoituksilla vuosittaisen rahoitusraamin ulkopuolelta. 

o Huippu-urheilun kannalta strategisesti erityisen merkittäville ja poikkeuksellisille hankkeille 

mahdollistettaisiin suurempi rahoitusosuus, jotta ko. tyyppisiä hankkeita saataisiin 

aikaiseksi. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi liikuntapaikkatyypit / -olosuhteet, jotka 

täysin puuttuvat nykyisellään Suomesta. 

o Lisäksi Olympiakomitean näkemyksen mukaan harjoittelu- ja valmennusolosuhteiden osalta 

tulee voida avustaa useampia hankkeita valtakunnallisella huippu-urheilustatuksella, mikäli 

ne kuuluvat kansalliseen huippu-urheilun olosuhdesuunnitelmaan / -verkostoon.  

 

Teemu Japisson 

Pääsihteeri 

Suomen Olympiakomitea 


