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1. Kyselyn toteutus ja vastaajien taustatiedot 
Tämä organisoidun urheilun olosuhdetilannetta urheiluakatemioiden näkökulmasta tarkasteleva raportti on 

osa laajempaa urheilun olosuhdetilannetta kartoittavaa selvityshanketta. Urheiluakatemioiden lisäksi 

olosuhdetilannetta on kokonaishankkeessa selvitetty urheiluseurojen, lajiliittojen sekä maakuntien 

keskuskaupunkien näkökulmista. Hankkeen toteuttamisesta ovat vastanneet erityisasiantuntija Jan Norra 

Olympiakomiteasta sekä asiantuntija Jari Lämsä ja tutkija Maarit Nieminen Kilpa- ja huippu-urheilun 

tutkimuskeskuksesta. Seuroja koskevassa selvitysosiossa on lisäksi apuna toiminut seuratoiminnan 

asiantuntijana Pasi Mäenpää. Hankkeen raportoinnin ja kaupunkikyselyosion toteuttamiseen on saatu 

avustusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä. Hankkeen kokonaisraportti valmistuu toukokuussa 2017. 

Kokonaisraportin osana tullaan nostamaan esiin myös tässä raportoitavan selvitysosion päähavaintoja ja 

johtopäätöksiä, eikä niitä siten erikseen esitellä tämän osaraportin lopussa.   

Urheiluakatemioille suunnatussa olosuhdekyselyssä akatemioilta selvitettiin arvioita akatemian harjoittelu- 

ja kilpailuolosuhteista, olosuhteiden kustannuksista ja akatemioiden tekemästä olosuhdetyöstä. Kyselyyn 

vastasivat akatemioiden koordinaattorit. 

Sähköinen kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2017 Webropol-kyselypalvelun kautta. Kysely lähetettiin 

kaikille vuonna 2016 valtionapua saaneille ja Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön 

urheiluakatemiaohjelmassa mukana oleville urheiluakatemioille. Näitä urheiluakatemioita on yhteensä 20; 

pääkaupunkiseudun urheiluakatemia URHEA, Tampereen urheiluakatemia, Turun urheiluakatemia, 

Jyväskylän urheiluakatemia, Lapin urheiluakatemia, Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia, Vuokatti-Ruka 

urheiluakatemia, Kuopion alueen urheiluakatemia, Päijät-Hämeen urheiluakatemia, Vaasanseudun 

urheiluakatemia, Joensuun urheiluakatemia, Ouluseutu urheiluakatemia, Satakunnan urheiluakatemia, 

Etelä-Karjalana urheiluakatemia, Etelä-Savon urheiluakatemia, Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia, 

Kouvolan urheiluakatemia, Urheiluakatemia Tavastia (Hämeenlinna), Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia ja 

Forssan urheiluakatemia. Kaikkia akatemiat vastasivat kyselyyn. 

Akatemioiden roolitusta tarkennetaan parhaillaan huippu-urheiluyksikön toimesta. Tämän kyselyn osalta 

tuloksia tarkastellaan kolmen ryhmän kautta. Akatemioiden saama valtionapu vuonna 2016 vaihteli 5000-

350000 euron välillä. Valtionavustusten jaon yhteydessä akatemiat on jaettu aikaisempina vuosina kolmeen 

pääryhmään. Ryhmäjaot perustuvat mm. urheiluakatemioiden toiminnan tasoon, kokoon, 

valmentajamääriin, sijaintiin, lajikohtaiseen tai muuhun erityisrooliin ja paikalliseen tai alueellisen 

merkittävyyteen. Ensimmäisen ryhmän muodostavat URHEA, Tampere, Turku, Jyväskylä, Lappi, Etelä-

Pohjanmaa ja Vuokatti-Ruka. Toiseen ryhmään kuuluvat Kuopio, Päijät-Häme, Vaasa, Joensuu, Oulu ja 

Satakunta. Kolmannen ryhmän muodostavat Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Kymenlaakso, Kouvola, 

Hämeenlinna, Keski-Pohjanmaa ja Forssa.  

  



2. Urheiluakatemioiden olosuhdetyö  
Kyselyn ensimmäisessä osiossa selvitettiin urheiluakatemioiden olosuhdetyön perustietoja. Kaikissa 

urheiluakatemioissa on palkattua henkilökuntaa ainakin yhden henkilön verran. Useimmiten näissä yhden 

työntekijän akatemioissa palkattu henkilö on joko toiminnanjohtajan tai koordinaattorin nimikkeellä. Näissä 

akatemioissa lähes kaikki akatemiatoimintaan liittyvät asiat ovat pääosin yhden henkilön vastuulla.  Monessa 

akatemiassa toimii koordinaattorin lisäksi myös muita työntekijöitä, esimerkiksi valmennuspäällikkö ja 

valmentajia.  

Urheiluakatemiat kiinnostuneita olosuhdetyöstä – suunnitelmallisuudessa vielä parannettavaa 

Urheiluakatemiat ovat tehneet vaihtelevasti toimenpiteitä akatemian harjoitteluolosuhteiden kehittämiseksi 

(Kuvio 1). Kyselyn vastausten perusteella puolet akatemioista on nimennyt vastuuhenkilön olosuhdetyölle. 

Neljäsosassa akatemioista olosuhdetyön vastuuhenkilön nimeäminen on suunnitteilla ja neljäsosassa 

vastuuhenkilöä ei ole nimetty eikä nimeäminen ole lähiajan suunnitelmissa. Akatemioiden osalta 

olosuhdetyön vastuuhenkilön puuttuminen lienee varsin luonnollista. Useassa akatemiassa on 

toiminnanjohtajan tai koordinaattorin lisäksi palkattuna vain valmennukseen keskittyviä henkilöitä, jolloin 

olosuhdetyö on olettavasti automaattisesti koordinaattorin vastuulla.  

 

Kuvio 1. Urheiluakatemian toimenpiteet harjoitteluolosuhteiden kehittämiseksi. 

Kuviosta 1 nähdään myös, että kartoitusta, kyselyä tai muun tyyppistä arviointia omasta olosuhdetilanteesta 

on tehnyt hieman yli puolet akatemioista. Neljäsosalla olosuhdetilanteen arviointi on suunnitteilla ja vajaa 

neljäsosa akatemioista ei ole vielä tehnyt tai suunnitellut arviointia. 

Olosuhteiden kehittämisen osalta akatemiat ovat panostaneet vähiten olosuhteiden kehittämiseen liittyvien 

suunnitelmien tai strategioiden työstön osalta. Tätä työtä on jo tehty 40 %:ssa akatemioita. Vastaavasti 40 

%:ssa akatemioista ei ole vielä tehnyt suunnitelmia tai strategiaa, mutta työ on suunnitteilla. Viidesosassa 

akatemioita suunnitelmia tai strategiaa ei ole tehty, eikä niitä ole suunnitteilla. Olosuhteisiin liittyvien 

suunnitelmien tekeminen liittyy oletettavasti akatemian asemaan paikallisissa verkostoissa. Mikäli 

akatemialla ei ole suuria mahdollisuuksia vaikuttaa olosuhdetyöhön paikallisesti, ei olosuhdestrategian 

tekeminen liene ensimmäisenä koordinaattorin työlistalla.  

Olosuhteisiin liittyvän suunnittelun lisäksi akatemioilta selvitettiin, miten vammaisurheilu ja esteettömyys on 

huomioitu akatemian olosuhdetyössä. Vastausten perusteella vammaisurheilun tai esteettömyyden yleensä 

on huomioinut olosuhdetyössään 70 %:ssa akatemioista (Kuvio 2). Vuoden 2017 valtionapuhakemusten 

perusteella akatemioiden päivittäisvalmennuksessa on mukana kaikkiaan 55 vammaisurheilijaa, joten 
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vammaisurheilijoiden kokonaismäärään verrattuna akatemioiden voidaan katsoa huolehtineen 

vammaisurheilusta olosuhdetyön näkökulmasta hyvin. 

 

Kuvio 2. Vammaisurheilun huomioiminen akatemian olosuhdetyössä. 

Akatemioilla oli kyselyssä mahdollisuus kertoa tarkemmin, miten vammaisurheilu ja esteettömyys on 

huomioitu. Lisätietoja antaneista akatemioista 12 on huomioinut vammaisurheilun tai esteettömyyden 

vaihtelevin tavoin. Kolmasosassa näistä akatemioista vammaisurheilu tulee huomioitua automaattisesti 

kaupungin tiloja käytettäessä. Esteettömyyteen liittyvät seikat on huomioitu urheiluopistojen tiloissa ja näitä 

tiloja käyttävien akatemioiden (17%) osalta esteettömyys tulee huomioiduksi urheiluopiston toimesta. 

Perusparannus- ja rakennushankkeissa (25%), joissa akatemiat ovat olleet mukana, on suunnitelmissa otettu 

huomioon esteettömyyden parantaminen. Loput (25%) kysymykseen vastanneista akatemioista mainitsi 

yksittäisiä toimenpiteitä, joissa vammaisurheilu ja esteettömyys on huomioitu. Muina yksittäisinä 

toimenpiteinä akatemiat mainitsevat vammaisurheilijoille suunnatut esteettömät harjoittelupaikat, 

akatemian toiminnassa mukana olevien vammaisurheiluvalmentajien hyödyntämisen olosuhteiden 

suunnittelussa, vammaisurheilijoiden arkiharjoittelun tehostamisen sopivilla tiloilla ja olosuhteiden 

muokkaamisen Kansainvälisen Paralympiakomitean vaatimusten tasoisiksi.  

Kaksi akatemiaa ilmoittaa, ettei akatemian alueella ole vammaisurheilijoita, mutta valmius 

vammaisurheilijoiden huomioimiseen on olemassa. Vastauksissa ei tarkenneta, miten huomiointi 

käytännössä toteutettaisiin.  
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3. Urheiluakatemioiden harjoittelutoiminta  
Harjoittelutoiminta kaupungin tiloissa, suurelta osin ilmaiseksi – akatemiatoiminnan maksullisuudessa 

urheilijoille eroja 

Urheiluakatemioita pyydettiin kyselyssä arvioimaan harjoittelutoiminnan määrää kaupungin omistamissa 

tiloissa sekä harjoittelutilojen maksullisuutta. Urheiluakatemioilla ei pääsääntöisesti ole omia tiloja ja 

akatemioiden toiminta tapahtuu suurelta osin päiväsaikaan mm. aamuharjoitusten muodossa.  Vastausten 

perusteella akatemiat käyttävät harjoittelutoiminnassaan pääsääntöisesti kaupunkien omistamia tiloja 

(Kuvio 4). Urheiluakatemioista 80 %:ssa pääosa toiminnasta tapahtuu kaupungin omistamissa 

liikuntapaikoissa. 10 %:ssa akatemioista kaikki toiminta tapahtuu kaupungin omistamissa tiloissa ja 10 %:ssa 

alle puolet toiminnasta.  

 

Kuvio 4. Akatemian harjoittelutoiminnan osuus kaupungin liikuntapaikoissa. 

Harjoittelutilojen maksullisuutta selvitettäessä ilmenee, että tilojen maksullisuus vaihtelee paljon 

akatemioittain (Kuvio 5). Alle puolella (40%) akatemioista harjoittelutiloista selvä pääosa on akatemian 

käytössä ilmaiseksi. Tiloista alle puolet on akatemian käytössä ilmaiseksi 35 %:lla akatemioista. Kaikki 

harjoitustilat ovat akatemian käytössä ilmaiseksi 20 %:lla akatemioista. 

 

Kuvio 5. Ilmaisten harjoitustilojen määrä akatemian toiminnassa. 

Akatemian harjoittelutoimintaan liittyen kyselyssä selvitettiin myös akatemiaan kuuluvien urheilijoiden 

maksuja akatemiatoiminnasta (Kuvio 6). Maksullisuudella tarkoitettiin jäsenmaksua, akatemiakorttia tai 

muuta tämän kaltaista järjestelyä. Vastausten perusteella akatemiatoiminta on maksullista hieman yli 

puolessa akatemioista.  
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Kuvio 6. Akatemiatoiminnan maksullisuus akatemiaan kuuluvalle urheilijalle. 

Akatemioiden maksullisuus tarkoittaa eri akatemioissa eri asioita. Akatemioilta selvitettiin kyselyssä, mitä 

palveluita tms. urheilija saa akatemiamaksun maksamalla. Kysymykseen vastasi 13 akatemiaa. 

Akatemiamaksuun kuuluvat palvelut vaihtelevat akatemioittain. Vastanneista seitsemällä akatemialla 

säännöllisen akatemiamaksun suuruus vaihtelee urheilijan koulutusasteen, käytössä olevien tilojen ja 

palveluiden sekä urheilijan urheilullisen tason perusteella. Kolmella akatemialla akatemiamaksu on 

säännöllinen ja kaikille akatemian urheilijoille saman suuruinen. Kolmella vastanneella akatemialla taas ei ole 

käytössä varsinaista akatemiamaksua kaikille urheilijoille. Tiettyjä satunnaisia maksuja maksamalla saa 

käyttöönsä joitakin erityispalveluita.  
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4. Urheiluakatemioiden tyytyväisyys harjoittelu- ja kilpailuolosuhteisiin 

painopistelajeissa  
Urheiluakatemiat tyytyväisiä olosuhdetilanteeseensa 

Urheiluakatemioille suunnatussa kyselyssä selvitettiin akatemioiden tyytyväisyyttä harjoittelu- ja 

kilpailuolosuhteisiin painopistelajeissa. Kaikissa akatemioissa ei välttämättä ole painopistelajeja, jolloin nämä 

akatemiat vastasivat kysymykseen huomioiden kaikkien akatemiatoiminnassa mukana olevien lajien 

tilanteen.  

Harjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden laatuun liittyvä väittämä esiintyi kyselylomakkeessa vahingossa kolme 

kertaa. Vaikka väittämä on sama, vaihtelevat akatemioiden vastaukset.  Kyselyn analysointivaiheessa 

päätettiin käyttää ensimmäisenä esiintyneen väittämän vastauksia, koska oletettiin vastausten olevan siinä 

kaikkein luotettavimpia. Tilanne tuo kuitenkin esiin kyselytutkimusten haasteen luotettavuuden suhteen. 

Voidaan myös miettiä, vastasiko yksittäinen akatemia eri tavalla samaan kysymykseen, koska oletti niiden 

tarkoittavan eri asiaa. 

Yleisesti ottaen urheiluakatemiat ovat hyvin tyytyväisiä harjoittelu- ja kilpailuolosuhteisiinsa 

painopistelajeissa (Kuvio 7). Harjoittelu- ja kilpailuolosuhteisiin tyytyväisten määrä vaihtelee 80 %:sta 100 

%:iin. Kaikkein tyytyväisimpiä akatemiat ovat harjoitteluolosuhteiden laatuun ja eniten tyytymättömyyttä 

aiheuttavat olosuhteisiin liittyvät kustannukset. Akatemioiden olosuhdetilannetta tarkasteltaessa tulee 

huomioida se seikka, että akatemiat käyttävät olosuhteita pääosin päivisin 8-16 välisenä aikana. Ilta-ajat eri 

olosuhteissa on tyypillisesti varattu urheiluseurojen käyttöön. Näin ollen akatemioiden toimintaan on varsin 

hyvin tarjolla riittävästi laadukkaita harjoittelutiloja.  

 

Kuvio 7. Akatemioiden tyytyväisyys harjoittelu- ja kilpailuolosuhteisiin painopistelajeissa. 
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Akatemioiden arviot painopistelajien olosuhdetilanteesta kokonaisuudessaan noudattelevat harjoittelu- ja 

kilpailuolosuhteisiin liittyvää tilannetta (Kuvio 8). Urheiluakatemiat pitävät olosuhdetilannettaan hyvänä. 40 

%:a akatemioista on sitä mieltä, että olosuhteiden kannalta tilanne erittäin hyvä. Näiden akatemioiden 

mielestä olosuhteet siis tukevat erittäin hyvin akatemian toimintaa. Olosuhdetilannetta hyvänä / 

tyydyttävänä pitää 60 %:a akatemioista. Näiden akatemioiden olosuhteet ovat toiminnan näkökulmasta 

riittävät. Yksikään akatemioista ei pitänyt olosuhdetilannetta kokonaisuudessa heikkona tai erittäin huonona.  

 

Kuvio 8. Akatemioiden tyytyväisyys painopistelajien olosuhdetilanteeseen kokonaisuudessaan. 

Urheiluakatemioilla oli kyselyssä mahdollisuus täydentää olosuhdetilanteeseen liittyviä asioita vapailla 

kommenteille. Kommenteista tulee esiin, että akatemiat pyrkivät vastaamaan kyselyyn olosuhteidensa 

näkökulmasta mahdollisimman realistisesti. Vastauksista havaitaan, että isossa mittakaavassa tarkasteltuna 

akatemioiden olosuhdetilanne on hyvä, mutta eri lajien olosuhdetilanne yksittäisen akatemian sisällä voi 

vaihdella paljon. Suuri osa akatemioiden toiminnasta tapahtuu seurojen ja koulujen tiloissa, joissa on 

puutetta harjoittelutiloista- ja vuoroista. Kokonaisuudessa on siis vielä kehitettävää. Lisäksi vastauksissa 

tuodaan esiin se seikka, että vaikka olosuhteet ovat kansallisesti vertailtuna riittävät ja kilpailukykyiset, niin 

kansainvälisesti vertailtuna tilannetta pidetään heikkona.  
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5. Akatemioiden kehittämistarpeet ja -toiveet lähitulevaisuudessa  
Olosuhteet kehittyvät tulevina vuosina lukuisilla hankkeilla 

Urheiluakatemioiden harjoitteluolosuhdetilanne vaikuttaa edellä esitettyjen tulosten valossa olevan varsin 

hyvä. Kuitenkin akatemioilla on myös olosuhteisiin liittyviä haasteita tai ongelmia. Vastausten perusteella 

ongelmat ja haasteet vaihtelevat paljon akatemioiden välillä, mikä on varsin luonnollista jo akatemioiden 

erilaisuuden vuoksi. Vastanneista akatemioista osa tuo vastauksissaan esiin vain yhden, kenties sen 

keskeisimmän, ongelman ja osa akatemioista kertoo ongelmistaan enemmän. Vastanneista akatemioista 

kaksi nostaa esiin varsinaisesti huippuvalmennukseen ja -harjoitteluun liittyvät olosuhdehaasteet. Kuudella 

akatemialla on vastausten perusteella haasteita olosuhteiden käytettävyydessä. Nämä haasteet liittyvät joko 

aikatauluihin, tilojen liian vähäiseen määrään tai niiden käyttömahdollisuuksiin. Kuusi akatemiaa nostaa 

vastauksissaan esiin haasteet yksittäisten lajien olosuhteiden osalta. Muita vastauksissa yksittäisiä mainintoja 

saaneita ongelmia ovat olosuhteiden käyttökustannukset, puutteellinen välineistö, valmentajien ja 

urheilutoimijoiden yhteisen tilan puute, remontoidun olosuhteen sisäilmaongelma, testauslaitteiden 

päivittäminen sekä aamuharjoittelun liittyvät lukujärjestystekniset asiat. 

Edellä mainittuihin ongelmiin ja haasteisiin liittyen akatemioilla oli kyselyssä mahdollisuus tuoda esiin 

konkreettisia kehittämistoiveita tai -ideoita akatemian lähikunnille, lajiliitoille tai muille tahoille. 

Konkreettisia kehittämistoiveita esittäneistä akatemioista kahdeksan nostaa esiin selkeän yksittäisen 

hankkeen (monitoimihallin, sisäpalloiluhallin tms.), jonka rakentamista toivotaan. Useimmissa tapauksissa 

hankkeet ovat jo vähintään suunnitteluasteella ja akatemioissa toivotaan niiden loppuunsaattamista. Kuusi 

akatemiaa toivoo entistä parempaa, kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää suunnittelua ja 

yhteistoimintaa olosuhdetyön osa-alueella. Yksi akatemia huomioi vastauksessaan kaupungin yleisen 

taloustilanteen vaikutuksen hankkeiden toteutumiseen. 

Kyselyn viimeisenä osa-alueena akatemioilta selvitettiin käynnissä olevia tai suunniteltuja 

olosuhdehankkeita. Neljätoista akatemiaa mainitsee toiminta-alueellaan suunnitteilla tai käynnisteillä olevan 

paikallisen olosuhdehankkeen, joka on akatemian toiminnalle erityisen tärkeä. Osa akatemioista mainitsee 

vastauksen yhteydessä myös jo käynnissä olevia hankkeita. Akatemioiden roolia hankkeiden suunnittelussa 

tai syitä hankkeiden merkittävyydestä akatemian toiminnalle ei tässä yhteydessä selvitetty. 

Painospisteakatemioista pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Jyväskylän toiminta-alueilla on käynnistymässä 

tai suunnitteilla suuria olosuhteiden parantamiseen liittyviä hankkeita. Urhean kampushanke käsittää jo 

olemassa olevat Mäkelänrinteen lukion ja uintikeskuksen, uuden Urhea-hallin, Mäkelänrinteen uuden 

lisärakennuksen opiskelu-, toimisto-ja ruokailutiloineen sekä HOAS:n uusia opiskelija-asuntoja (URHEA 2017). 

Jyväskylässä Hippos2020-kehittämissuunnitelmassa perinteistä Hippoksen urheilualuetta ollaan vision 

mukaan kehittämässä ”Suomen johtavaksi urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjäksi” 

(Hippos2020). Tampereella on käynnistymässä kaksi toisiinsa yhteydessä olevaa hanketta, Kansi ja Areena 

sekä Hakametsä-kampus. Kansi- ja Areena -hankkeessa rakennetaan rautateiden yli kansi, joka yhdistää 

kaupungin eri osat toisiinsa. Kannelle on tarkoitus rakentaa monitoimiareena jäähalleineen. 

Edellä esiteltyjen hankkeiden lisäksi seitsemän painopisteakatemian toiminta-alueella on käynnissä useita 

pienempiä olosuhteiden kehittämiseen liittyviä suunnitelmia (Taulukko 1). Hankkeiden joukossa on sekä 

olosuhteiden monipuolistamiseen tähtääviä uusia hankkeita että peruskorjaushankkeita. 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminta-alueella on suunnitelmissa koulun tiloihin tuleva halli sekä 

pikaluisteluhalli. Tampereella kehitetään yleisurheilun, pesäpallon, hiihdon, jalkapallon ja uinnin olosuhteita. 

Turkuun on suunnitteilla Trainingroom, palautumis- ja kuntoutustila. Lapin urheiluakatemian alueella 

urheiluopiston läheisyyteen on tulossa rullahiihtorata, voimistelu- ja taitovalmennuskeskus sekä uintikeskus. 

Etelä-Pohjanmaalla suunnitellaan palloiluhallia, jäähallin peruskorjausta, telinevoimistelun olosuhteiden 



kehittämistä sekä urheilukentän remonttia. Vuokatti-Ruka urheiluakatemian osalta kehittämistyö keskittyy 

hyppyrimäkeen ja latuverkostoon. 

URHEILUAKATEMIA OLOSUHDEHANKE 

Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemia 

Urhea kampushanke                                                                                                                                        
Lauttasaaren yhteiskoulun hallihanke                                                                                                             
Pikaluisteluhalli 

Tampereen 
urheiluakatemia 

Yleisurheilun moukarivalmennuskeskus ja aitajuoksukeskus (pystyttäminen 
ja näihin liittyvät kehittämistoimet) 
Lisätilat; Varalan Urheiluopisto (kartoitus) 
Pesäpallo- ja hiihtostadion projekti; Kauppi (Yhdistyy mahdollinen 
valmennus- ja hyvinvointiteknologiakeskus, latuverkoston kehittäminen 
vastaamaan kilpailu- ja harjoitustoimintaa)                                                                         
Jalkapallo-olosuhteiden kehittäminen; Kauppi + jalkapallostadionin 
remontti; Tammela 
Melontastadion; Kaukajärvi 
Maauimala; Kaleva 
Tampereen Kansi -hanke.  
Kaupin kampus -hanke.  
Pyynikin palloiluhalli (Pyynikin ammattioppilaitoksen urheiluhallin 
siirtyminen)                                                                                                         
Hakametsä-kampus (Hakametsän jäähallista on suunnitteilla sisäkeskus ja 
ympärille kampus-alue. Kokonaisuus liittyy Keskusareenan suunnitelmiin) 
Uudet syntyvät yksityiset palveluntarjoajat ja niiden tilojen 
käyttömahdollisuudet ja hinnoittelu. Kauppi sport center 

Turun seudun 
urheiluakatemia 

Trainingroom, palautumis- ja kuntoutustila; Turku AMK:n uuteen 
kampusrakennukseen (rakennus valmis kesällä 2019) 

Jyväskylän 
urheiluakatemia 

Hippos2020- ja Kukkulan (uusi sairaala, jossa kuntoutuksella iso rooli) 
kehitystyö 

Lapin urheiluakatemia Rullahiihtorata; Urheiluopiston läheisyys (suunnitteilla)  
Voimistelu- ja taitovalmennuskeskus; Urheiluopiston välitön läheisyys 
(suunnitteilla) 
Uintikeskus; Urheiluopiston yhteyteen (suunnitteilla) 

Etelä-Pohjanmaan 
urheiluakatemia 

1.Palloiluhalli (ylipaine, keinonurmi) jalkapallo, pesäpallo, ym.; Kuortaneen 
Urheiluopisto, Kuortaneen kunta 
2.Jäähallin peruskorjaus; Seinäjoki (Seinäjoen kaupunki, tilakeskus; 
alkamassa) 
3.Telinevoimistelun olosuhde; Kuortaneen Urheiluopisto 
4.Seinäjoen keskusurheilukentän remontti (valmistuu 2017) 

Vuokatti-Ruka 
urheiluakatemia 

1. Hyppyrimäki 
2. latuverkosto 

Taulukko 1. Painopisteakatemioiden toiminta-alueella käynnistyneet ja suunnitteilla olevat 

olosuhdehankkeet. 

Painopisteakatemioiden lisäksi myös seitsemässä muussa akatemiassa on vireillä olosuhteiden 

kehittämiseen liittyviä hankkeita (Taulukko 2). Näistä akatemioista suurimmat olosuhteisiin liittyvät hankkeet 

ovat vireillä Kuopion alueen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon urheiluakatemioiden toiminta-alueilla. 

Suunnitelmissa näillä alueilla on urheiluhallien, jäähallien ja monitoimiareenan rakentaminen sekä olemassa 

olevien tilojen peruskorjaukseen liittyviä hankkeita.  



URHEILUAKATEMIA OLOSUHDEHANKE 

Kuopion alueen urheiluakatemia Puijo-areena                                                                                                                                                         
Tuplajäät                                                                                                                                                                 
Lippumäen kupla                                                                                                                                                  
jäähalli-uimahalli 

Ouluseutu urheiluakatemia Ouluhallin perusparannus ja laajennus (hankesuunnitelma on 
käynnissä) 

Satakunta Sports Academy 1. Sisäliikuntatila; kaupungin toimesta (suunnitteilla)  

Etelä-Karjala Maakunta-areena eli monitoimiareena (esiselvitysvaiheessa)                                                                            
Urheilutalon peruskorjaus ja kilpajäähallin rakentaminen; 
Lappeenranta (linkittynee maakunta-areenan suunnitelmiin)                                                                                                                             
Talviurheiluhalli; Imatran Ukonniemi (asemakaavamuutos tehty, 
rahoituslähteet kartoituksessa)                                         

Etelä-Kymenlaakso Ruonalan Liikuntahallin yhtiöittäminen, viereen ylipainehalli --> 
omat hallit jalkapallolle ja yleisurheilulle; Kotka (Tavoitteena on 
rakentaa viereen ylipainehalli, jolloin jalkapallo ja yleisurheilu saavat 
omat hallit) 
Testiasema; Kotka (suunnitteilla) 

Etelä-Savon urheiluakatemia 1. Mikkeli Stadiumi (käynnissä valmistuu 2 vuoden sisällä) 
2 Harjoitusjäähallihanke; Savonlinna (odottaa rahoituspäätöstä) 
3. Ensilumen latu; Tanhuvaaran urheiluopisto (valmis syksyllä 
2017) 

Keski-Pohjanmaan 
urheiluakatemia 

Urheilutalon remontti; Kokkola (suunnitteilla?) 

Taulukko 2. Muiden akatemioiden toiminta-alueella käynnistyneet ja suunnitteilla olevat olosuhdehankkeet. 

Muiden tahojen toteuttamien olosuhdehankkeiden lisäksi akatemioita pyydettiin kyselyssä kertomaan, onko 

akatemian suunnitelmissa olosuhteiden kehittämistoimenpiteitä, joiden rahoituksesta akatemia vastaa 

osittain tai kokonaan. Vastausten perusteella seitsemän akatemiaa on suunnitellut olosuhteiden 

kehittämistä joko kokonaan tai osittain omarahoitteisesti.  

Suurin osa suunnitelmista liittyy käytännön toimenpiteisiin olosuhteiden kehittämiseksi. Pääkaupunkiseudun 

urheiluakatemian suunnitelmissa on URHEA-kampuksen rakennuttaminen. Vuokatissa uuden hyppyrimäen 

rakentaminen on ollut suunnitelmissa jo useita vuosia. Varalan urheiluopisto kartoittaa parhaillaan uusia 

lisätiloja, joista myös Tampereen urheiluakatemia tulee hyötymään ja Kouvolan urheiluakatemia kehittää 

fysiikka/taitovalmennuskeskusta kaupungin omistamaan tilaan yhteistyössä seurojen, liikunta-alakoulujen ja 

kaupungin liikuntatoimen kanssa. Myös urheilustrategian jalkauttaminen, olosuhteiden käytön yleinen 

sujuvoittaminen sekä lajien päivittäisten olosuhteiden parantaminen tarpeen mukaan nopealla aikataululla 

kuuluvat akatemioiden lähitulevaisuuden suunnitelmiin. 

Kyselyn lopuksi akatemioilla oli vielä mahdollisuus esittää kehittämistoiveita olosuhdetyöhön uudelle 

Olympiakomitealle. Tähän mahdollisuuteen tarttui 14 akatemiaa. Pääosin akatemioiden toiveet kohdistuvat 

yleiseen olosuhdetyöstrategioiden edistämiseen ja olosuhdetarpeiden viestimiseen kaupungeille sekä 

lajikohtaisten tarpeiden huomioimiseen olosuhdetyössä.  
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