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Lausunnon lähtökohdat 
 
Valtion liikuntapaikkarakentamista ohjaavassa Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa raamitetaan 
kansallisesti merkittäville huippu-urheiluhankkeille 15%:n avustuskehys rahoitussuunnitelmakaudelle. Viime vuosien 
liikuntapaikkarakentamisen kokonaisavustusmäärällä avustuskehys tarkoittaa käytännössä 2-3 miljoonan euron 
vuosittaista rahoituspanostusta huippu-urheiluhankkeisiin.  
 
Olympiakomitea tarkastelee rahoitussuunnitelmaa ja siihen sisältyviä liikuntapaikkahankkeita painotetusti suomalaisen 
huippu-urheilun tarpeiden ja vaatimusten näkökulmasta. Pyrimme tunnistamaan valtakunnallisesti merkittäviä 
liikuntapaikkahankkeita, joilla 1) luodaan huippu-urheilijoiden päivittäisen harjoittelun olosuhteita, erityisesti 
kytkeytyen valtakunnallisiin huippu-urheiluakatemioihin ja valmennuskeskuksiin sekä 2) tuotetaan huippu-urheilun 
arvokilpailuolosuhteita.  
 
Olympiakomitean tavoitteena on, että huippu-urheilun kannalta keskeisillä urheilumuodoilla olisi 
rahoitussuunnitelmakauden päätyttyä liikuntapaikkaolosuhteet, jotka täyttävät kansainvälisen tason harjoittelu- ja 
valmennusvaatimukset ja/tai kansainvälisten kilpailujen järjestämisvaatimukset. Olympiakomitean tukemat hankkeet 
pohjautuvat lajiliittojen olosuhdestrategioihin ja huippu-urheilun kehittämisprosesseissa esille nousseisiin 
olosuhdetarpeisiin. Strategisesti lausunto nojaa suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön yhteiseen 
menestyssuunnitelmaan sekä siihen kytkeytyviin Suomen Olympiakomitean ja sen huippu-urheiluyksikön strategisiin 
linjauksiin.  
 
 

Lausunto rahoitussuunnitelmaan  
 
Lausunnon pohjana on ollut Olympiakomitean vuonna 2016 antama rahoitussuunnitelmalausunto ja sen hankelista sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriöstä saatu tieto avustusta hakeneista hankkeista. Lausunto on hyväksytty Olympiakomitean 
hallituksessa. 
 
Suomen Olympiakomitea tunnistaa kaikki seuraavassa mainitut liikuntapaikkahankkeet suomalaisen huippu-urheilun 
kannalta tärkeiksi ja esittää niiden sisällyttämistä alkavalle tai sitä seuraaville rahoitussuunnitelmakausille:  
 

 Urhea-halli Mäkelänrinteen urheilukeskukseen 
Perustelut: Urheiluakatemiaverkoston kehittämisen strateginen kärkihanke. Hanke edistää erityisesti seuraavien 
kesälajien harjoittelu- ja valmennusolosuhteita: koripallo, telinevoimistelu, rytminen voimistelu, paini, judo ja 
yleisurheilu. Usean lajin osalta hanke tuo pääkaupunkiseudulle ensimmäiset huippu-urheilun vaatimukset täyttävät 
valmentautunmisen olosuhteet ja helpottaa merkittävästi myös seurojen olosuhdetilannetta erityisesti voimistelussa. 
Hankkeen tuottamat monipuoliset yleisharjoitteluolosuhteet sekä terveydenhuollon tilat palvelevat kaikkien lajien 
urheilijoita. Samalle kampukselle suunnitellut asuin-, ruokailu- ja opiskelutilat yhdessä urheilutilojen kanssa 
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muodostavat urheilun ja opiskelun kampuksen. Kokonaisuus tukee merkittävästi urheilijoiden päivittäisharjoittelua ja 
kaksoisuraratkaisuja. Hankkeella on takanaan vahva lajiliittojen tuki.   

 
 Vuokatin-Ruka urheiluakatemian toimintaympäristön kehittäminen 

Perustelut: Urheiluakatemiaverkoston kehittämisen strateginen kärkihanke. Edistää seuraavien talvilajien 
harjoitteluolosuhteita: freestyle, lumilautailu, mäkihyppy ja yhdistetty.  Hankkeella on takanaan vahva lajiliittojen 
tuki.  Hanke mahdollistaa Euroopan nuorten olympiafestivaalien järjestämisen Vuokatissa vuonna 2021 ja edistää myös 
muiden arvokisatapahtumien saamista alueelle. Lisäksi hanke vahvistaa Puolustusvoimien Urheilukoulun talvilajien 
urheilijoiden päivittäisvalmennusta.  
 

 Pikaluistelun sisältävä jääurheilun monitoimihalli Helsinkiin 
Perustelut: Pikaluistelu on huippu-urheilun kannalta keskeinen laji, jonka kotimaiset harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet 
ovat kaikkein puutteellisimmat. Suunnitteilla oleva jääurheilun monitoimihalli parantaa lisäksi merkittävästi 
taitoluistelun ja yleisurheilun harjoittelu- ja valmennusolosuhteita. Hankeella on takanaan Luistelu- ja Taitoluisteluliiton 
vahva tuki. 
 

 Kivikon ampumaurheilukeskus  
Perustelut: Ampumaurheilulla ei ole kansainväliset vaatimukset täyttävää sisäurheilukeskusta. Ampumaurheilukeskus 
tarjoaa laadukkaat harjoittelu- ja kilpailutapahtumaolosuhteet ampumaurheilulajeille. Hanke parantaa merkittävästi 
lajin olosuhdetilannetta pääkaupunkiseudulla ja tukee huippu-urheilun keskittämispyrkimystä 
urheiluakatemiapaikkakunnille. Aiesopimus hankkeen toteuttamiseksi on allekirjoitettu. 
 

 Tampereen monitoimiareena 
Perustelut: Tampereen monitoimiareena parantaa merkittävästi kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestämisen 
edellytyksiä. Merkittävää on myös huomata, että Tampereen monitoimiareenan rakentaminen vapauttaa Hakametsästä 
liikuntatiloja muiden lajien ja muun seuratoiminnan käyttöön. 
 

 Jyväskylän Hippos  
Perustelut: Hippos on monilajinen liikuntapaikkahanke, jonka erityispiirteenä on siihen liittyvä osaamiskeskittymä. 
Suomalaisen huippu-urheilun tavoitteena on kehittää huipulla olevien urheilijoiden päivittäisharjoitteluolosuhteita 
erityisesti kasvukeskuKsissa niin, että syntyisi monilajisia huippu-urheilun osaamiskeskuksia (valmennus, 
asiantuntijatoiminta, olosuhteet) mahdollistaen myös dual career -ratkaisut. Huippu-urheilun 
päivittäisharjoitteluolosuhteiden varmistaminen hankkeen edetessä on ratkaisevan tärkeää, kuten myös edellytyksien 
luominen arvokilpailujen järjestämiselle. 
 

 Kansainvälisten yleisurheilukilpailutapahtumien järjestämisen olosuhteet (Tampereen Ratinan stadionin 
kehittäminen, Turun Paavo Nurmi stadionin kehittäminen) 

Perustelut: Tampereen ja Turun stadionolosuhteiden puutteiden korjaaminen mahdollistaa tulevien kansainvälisten 
yleisurheilukilpailutapahtumien järjestämisen.  
 

 Olympiastadion 
Perustelut: Käynnissä oleva Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen tulee viedä loppuun ja turvata 
erillisrahoituksen turvin. 
 

 Huippu-urheilua tukevat isot monitoimiareenat ja -hallit Helsinkiin, Turkuun ja Ouluun 
Perustelut: Hankkeet parantaisivat arvokisojen järjestämisen edellytyksiä ja tukevat huippu-urheilun olosuhteiden 
monipuolista kehittämistä.  
 
 
Lisäksi Suomen Olympiakomitea haluaa painottaa seuraavia näkökulmia lausuntoonsa liittyen sekä yleisemmin 
liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan liittyen: 
 

 Liikuntapaikkarakentamiseen osoitettu vuotuinen avustuskehys on rajallinen ja mahdollistaa vain osan 
hankkeista toteuttamisen lähivuosina. Liikuntapaikkarakentamiseen osoitettua avustustasoa tulisi nostaa 
väliaikaisesti, jotta useampia hankkeita saataisiin käynnistymään ja suomalaisen huippu-urheilun edellytykset 



  

 
 
 

voidaan turvata. Useimmat hankkeet toteutetaan monikanavaisella rahoituksella ja valtionavustus on tästä 
vain pieni osa. Valtionavustus voi kuitenkin olla ratkaiseva hankkeen käynnistymiseksi. 

 Rahoitussuunnitelmassa tulisi priorisoida sellaisia hankkeita, joiden toteutumisedellytyksiin 
liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksilla on erityisen suuri merkitys. 

 Huippu-urheilun kannalta strategisesti erityisen merkittäville ja poikkeuksellisille hankkeille tulisi mahdollistaa 
suurempi rahoitusosuus, jotta ko. tyyppisiä hankkeita saataisiin aikaiseksi. Tällaisia hankkeita voivat olla 
esimerkiksi liikuntapaikat, jotka puuttuvat täysin Suomesta.  

 Olympiakomitean eri hankkeita tukevien lausuntojen edellytyksenä on, että hankkeilla on asianomaisten 
lajiliittojen tuki ja että hankkeet on priorisoitu kyseisten lajiliittojen strategisiksi kärkihankkeiksi.   
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