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Sisäaktiviteettipuistoraportti  
 

Raportin tekijän yhteystiedot: 

 
Park Expert Finland Oy  
Janne Hinkkanen 
044-0161096 
Imatra 
janne.hinkkanen@parkexpert.fi 
www.parkexpert.fi 
   

Raportin tekijän esittely:  
Park Expert Finland Oy on Imatralainen yritys, joka ydintuotteina on seikkailu ja aktiviteetti-

puistojen myynti, suunnittelu, huolto, asiantuntijapalvelut sekä tarkastus. Toiminnanjohtajan 

toimii ”Suomen seikkailun kummisetä” Janne Hinkkanen. Jannella on monipuolinen urheilu-

tausta ja paikallistuntemus, joista myös on etua tämän raportin tekemisessä. Imatralla Janne 

tunnetaan parhaiten Imatra Express – vaijeriradan keulahahmona. Tämä Jannen suunnittelema 

tuote oli innovatiivinen ja aikaansa edellä. Samaan aikaan kun moninaisista syistä johtuen, 

suosittu Imatra Express toiminta päätettiin lopettaa, nousi Suomeen seikkailupuisto Puumi. 

Janne solmi menestyksellisen yhteistyösopimuksen Saksalaisen Faszinatourin kanssa, joka on 

Euroopan suurin seikkailupuistovalmistaja. Saksalaisten kanssa yhteistyössä Janne on rakenta-

nut seikkailupuistoja Suomeen, enemmän kuin kukaan muu. Yhteistyö Saksalaisten kanssa oli 

niin hedelmällistä, että myös muut alan kansainväliset toimijat halusivat hyödyntää Jannen 

osaamista. Myös mm. Saksalainen kiipeilyvälinevalmistaja Edelrid solmi yhteistyösopimuksen 

Jannen kanssa. Muutamassa vuodessa Jannesta tuli maailman neljänneksi suurin Edelrid Smart 

Belay varmistusjärjestelmän myyjä. Jannen todettiin olevan maailman paras Smart Belay asian-

tuntija. Tällä hetkellä Janne kehittää Smart Belay huolto- ja asennusprosessia. Kansainvälinen 

yhteistyöverkosto on jatkanut kasvuaan. Janne on saavuttamassa ensimmäisenä Suomalaisena 

kansainvälistä EN ISO/IEC 17020 tarkastuslaitoksen pätevyyttä seuraavan vuoden sisällä. Tällä 

hetkellä lähin vastaava on Hollannissa. Tarkastajana Janne sai hiljattain kansainvälistä huomio-

ta ratkaisemalla monimutkaisen onnettomuuksien sarjan syyn, jota kukaan muu ei ollut pysty-

nyt selvittämään. Janne tekee työtään tarkkuudella ja intohimolla, jonka vaikutuksesta alalla 

on tehty tuotteiden takaisinvetoja sekä muutoksia muun muassa tuotteisiin, standardeihin ja 

käyttöohjeisiin. Jannen kehittämiä tuotteita, palveluja ja konsepteja on käytössä laajalti. Jan-

nen asiantuntijapalveluita käyttävät Suomessa mm. Levi, Linnanmäki, Pajulahden urheiluopis-

to, Trampolin Park ja Power Park. 
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Tiivistelmä 
Suvi Savolainen on tuonut esille paikallismediassa tarpeen sisäaktiviteet-

tipuiston saamisesta Imatralle. Yrityksistä huolimatta paikkaa eikä yrittä-

jää ole löytynyt. Budoseura Imatran Kusanku ry, haki Etelä-Karjalan Kärki-

LEADER:tä IKIOMA IHANA IMATRA – osahankkeen, jonka yhtenä tarkoi-

tuksena oli saada asiantuntijan selvitys aiheesta. Tämä raportti on asian-

tuntijan kokoama tietopaketti aiheesta. 

Missio 

Selkeänä tavoitteena tällä hankkeella on saada alkuun suurempi projekti, jonka mahdollistaisi 
sisäaktiviteettipuiston toteuttamisen Imatralle. Sisäaktiviteettipuistoa ovat toivoneet varsinkin 
kaupungin omat nuoret. 
 

Nykytilanne 
Imatran urheilutalo on rakennettu 1986 vastaamaan sen hetkisiä liikunnallisia tarpeita. Urhei-

lutalo on lähivuosina mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Tämä esitys antaa tarvittavan lisä-

tiedon kuntalaisille ja päättäjille, kuinka sisäaktiviteetti puisto olisi osana nykyaikaista urheilu-

taloa konseptia sekä kunnan hyvinvointipalveluita. Raportti antaa myös käytännön keinoja, 

kuinka urheilutalosta voidaan kehittää myös monipuolinen matkailu-, kokous- ja elämyskohde 

eri kohderyhmät huomioiden. 

Matkailu 
Imatran matkailuhistoria ylettyy tunnetusti pitkälle ja muutenkin 
matkailu on näytellyt suurta roolia maakunnassa, jota on tukenut 
Venäjän rajan läheisyys. Venäjän rajan ylityspaikat ovat käytännössä 
mahdollistaneet suurimman osan matkailijavirroista. Venäjän 
suhdannevaihtelut sekä venäläisten turistien ostokyky on vaihdellut 
suuresti, jolla on ollut suuri vaikutus Imatran matkailuun. Matkailun 
rooli on kuitenkin vahvistunut maakunnassa, jonka puolesta puhuvat 
matkailuun tehdyt suuret investoinnit. 
 
Muutamia nostoja Etelä-Karjalan matkailustrategiasta 2014–2020: 
Etelä-Karjalan matkailutoimijat näkevät kotimaakuntansa vuonna 2020 
kiinnostavana matkailukohteena ulkomaisille ja kotimaisille 
matkailijoille. Saimaata hyödynnetään sekä matkailumarkkinoinnissa 
että matkailupalvelujen kehittämisessä ja tarjonnassa. Tarjolla on 
hyviä ja laadukkaita tuotteita ja palveluita, joiden toteuttamisessa ja 
markkinoinnissa tehdään yhteistyötä. Asiakaspalvelu on hyvää ja 
mieleenpainuvaa ja kannustaa matkailijaa palaamaan. 
 
Olennainen tekijä Etelä-Karjalan matkailun kehittämisessä on tahtotila. 
Kun yrittäjät, julkisyhteisöt ja asukkaat haluavat tehdä töitä toimialan 
eteen, asioita tapahtuu. Kun matkailu kehittyy, se tarjoaa suoraan tai välillisesti elannon yhä 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ht tp : / /parkexpert . f i   +358 440 161 096   In fo@parkexper t . f i  

useammalle eteläkarjalaiselle sekä tuo elinvoimaa maakuntaan. Matkailutoimiala menestyy, 
kun matkailuyritykset sekä koko matkailua palveleva infrastruktuuri uudistuu yhteistyötä 
tehden. 
 
Tuotekehitys ja paketointi perustuvat yritysten tarjontaan. Tuotteita tarvitaan erityisesti 
talveen, myös perhematkailijoille. Matkailun globaalit ilmiöt ja matkailijoiden 
kulutuskäyttäytymisen muutokset luovat Etelä-Karjalan yrityksille uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Ne edellyttävät uudistumista, tarjonnan monipuolistamista sekä 
uusia avauksia myyntiin, palvelutarjontaan ja verkostomaisiin toiminta- ja palvelumalleihin. 
 
Huomionarvoista on kuitenkin se, että osa varsinkin pienistä matkailun ympärillä toimivista 
yrityksistä voi huonosti tai on lopettanut toimintansa. Tämän ilmiön taustalla on monia asioita, 
mutta merkittävimmäksi nostaisin esille matkailijoiden lyhyen viipymäajan. Raportintekijä on 
kiertänyt työnsä puolesta viimevuodet ympäri suomea, erikokoisissa matkailukohteissa. 
Positiivisessa mielessä esille haluan nostaa Kalajoen, joka kehitys matkailukohteena on muita 
vastaavia kohteita nopeampaa. Kalajoen sijainti matkailullisesti on merkittävästi huonompi 
kuin esim. Imatran. Kehitys on kuitenkin nopeampaa. Tämän ilmiön takana on tietysti monia 
asioita, mutta ratkaisevammaksi asiaksi nostaisin pidemmän viipymäajan. Kalajoen 
matkailijoiden kesimääräinen viipymäaika on 3,5 vuorokautta, kun Etelä-Karjalassa tämä on 
noin puolet vähemmän. Kun viipymäaika pitenee, alueelle käytetty rahan määrä kasvaa. Tässä 
on merkillepantavaa se, matkailijoiden rahankäyttö muuttuu myös, pidemmällä viipymäajalla. 
Pidemmillä viipymäajoilla rahaa käytetään enemmän matkailupalveluihin. Tämä on bensaa 
palveluiden kehittymiselle, kun palvelut kehittyvät myös vetovoimaisuus kasvaa. Tästä syntyy 
positiivinen oravanpyörä. Viipymäajan pidentymiseen vaikuttaa moni tekijä, mutta merkittävin 
on mielekäs tekeminen. Mielekkään tekemisen luominen ei voi olla vain pienten 
matkailuyritysten tehtävä, koska silloin kehitys on liian hidasta. Kalajoki on myös jakautunut 
kahtia ”kylä” ja ”särkät”, kuten Imatra ”Ukonniemi” ja ”keskusta”. Kalajoen tapauksessa 
särkkiin panostaminen on kannattanut. 
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Imatran väestönkehitys ja väestörakennemuutos 
Väestönkehitykseen vaikuttaa syntyvyyden ja kuolleisuuden lisäksi maan sisäinen muuttoliike 

sekä maahan- ja maastamuutto. Etelä-Karjalan väen vähenemiseen ja huoltosuhteen* vinou-

tumiseen vaikuttaa eritoten negatiivinen maan sisäinen muuttoliike ja alhainen syntyvyys. 

Erityisesti maakunnan reuna-alueita väestön väheneminen ja ikääntyminen koettelevat ko-

vimmin. Kuntataloudelle väestönkehitys tuo isoja haasteita. Väestökehityksen suunnan kään-

tyminen on monen tekijän summa. Tärkeimpänä tekijänä kuitenkin on se, että alueella on mo-

nipuolisesti työpaikkoja ja saavutettavuus kunnossa niin alueen sisäisesti kuin ulkopuolellekin 

*Väestöllinen huoltosuhde vertaa lasten ja vanhuseläkeläisten määrää työikäisten määrään. 

Mitä enemmän lapsia ja eläkeläisiä, sitä korkeampi huoltosuhdearvo on. 
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Kunnan velvoitteet 
Liikuntalaki tuli ensimmäisen kerran voimaan jo vuonna 1980. Lakia on tämän jälkeen 
muutettu moneen kertaan, mikä kuvaa hyvin suomalaisen liikuntakulttuurin jatkuvaa 
muutosta. Urheilusta on vapaa-ajan kautta tultu terveyttä ja hyvinvointia edistävään 
liikuntaan. Liikuntalain uusin muutos tuli voimaan vuonna 2015. Terveyttä edistävä liikunta ja 
hyvinvointipolitiikka korostuvat uudessa lainsäädännössä. Tämä antaa hyvän pohjan liikunnan 
edistämiselle julkishallinnossa ja erityisesti paikallistasolla kunnissa. 
 
Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten 
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Terveyttä ja hyvinvointia 
edistävällä liikunnalla on tietysti keskeinen rooli ja merkittävä vastuu kuntalaisten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäjänä. Tämä tulisi myös näkyä eri hallinnonalojen suunnitelmissa ja 
toimintaohjelmissa. Oleellista on myös se, että eri hallinnonalat suuntaavat voimavaroja 
ennaltaehkäisyyn ja ovat siten tukemassa terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa myös 
käytännön toimenpitein.   
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Kaupunkistrategiaa 2030. Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistäminen tukemalla omatoimisuutta ja panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin. 
Riittävä liikunta, lepo ja terveellinen ravinto, sekä mielekäs tekeminen ovat hyvinvoinnin 
perusasioita. 
  
Imatran kaupungin strategian: Imatra tekee tulevaisuuden 
  
Päätavoitteina ovat:  
 
1. Elinvoimaisuuden vahvistaminen  
2. Hyvinvoinnin edistäminen  
3. Uudistuvat toimintatavat 
 
Strategian alatavoitteiksi on nimetty muun muassa:  
 
• Tarjoamme kohtuuhintaiset, tasapuoliset ja laadukkaat peruspalvelut  
• Edistämme asukkaiden hyvinvointia tukemalla omatoimisuutta ja panostamalla 
ennaltaehkäiseviin palveluihin  
• Lisäämme asukkaiden yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa  
• Kannustamme kuntalaisia osallistumaan  
• Järjestämme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden 
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Liikkuminen ja liikunnan vetovoima on vähentynyt 
Liikuntaan panostamisen merkitys kasvaa tulevaisuuden kunnassa. Liikkumattomuuden haaste 

kaikkine sen aiheuttamine suorine ja välillisine kustannuksineen on tulevaisuuden kuntien yksi 

suurimmista hyvinvoinnin edistämisen haasteista. Selvää näyttöä tästä on esimerkiksi tyypilli-

simpien kansansairauksiemme kohdalla liikkumattomuuden suora yhteys sairauksien puh-

keamiseen ja etenemiseen, niistä muodostuviin suoriin terveydenhuollon kustannuksiin, pu-

humattakaan sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen kustannuksista.  

Alle puolet lapsista ja nuorista liikkuu liikuntasuosituksen mukaisesti. Niinpä liikunnan myön-

teiset vaikutukset jäävät monilla saavuttamatta. Lähes puolet 12−14-vuotiaista liikkuu tervey-

tensä kannalta riittävästi, mutta 16−18-vuotiaista enää kolmasosa. Reilu 10 % 12−14-vuotiaista 

liikkuu terveytensä kannalta selvästi liian vähän. Vanhemmissa ikäryhmissä selvästi liian vähän 

liikkuvia on jo kolmasosa. 

Aineisto: Nuorten terveystapatutkimus (TaY) 

Lapsuuden ja nuoruusajan liikunta-

erot ovat merkittävä tekijä kansan-

terveyden kannalta. Lapsuuden 

aikainen liikunta-aktiivisuus on 

yhteydessä liikunnan harrastami-

seen aikuisuudessa. Lapsuusajan 

liikuntatottumuksiin vaikuttamalla 

voidaan saavuttaa pitkällä täh-

täimellä positiivisia terveysvaiku-

tuksia, sillä liikuntakyky on osa 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Viimeisten kahdenkymmenen vuo-

den aikana esimerkiksi kestävyys-

kunto on heikentynyt. Tällä hetkellä lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus lisääntyy edelleen. 

Samoja ongelmia on myös globaalisti. Yleinen trendi länsimaissa tuntuu olevan yhä enemmän, 

että osallistutaan järjestettyyn liikuntaan, mutta muu pelaaminen ja leikkiminen pihalla tuntu-

vat helposti jäävän. Jäädään sisälle. Kansainväliset tutkimusryhmät ennakoivat, että nykypäi-

vän lapset elävät lyhemmän ja sairaamman elämän kuin heitä edeltävä sukupolvi, Tuija Tam-

melin LIKES -tutkimuskeskuksesta sanoo. 

Liikunnan vetovoima on vähentynyt ja passivoituminen lisääntynyt 
Liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski Turun yliopistosta on huolissaan siitä, että liikunnan 

vetovoima on vähentynyt. Hän ei ole huolensa kanssa yksin, sillä sen jakaa myös Valtion liikun-

taneuvosto. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittänyt tuore LIITU- tutkimus paljas-

taa, että asiat, joita 11–15-vuotiaat pitävät liikkumisessa tärkeinä ovat vähentyneet huomatta-

vasti neljän vuoden aikana. 
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Taulukkoon on poimittu kymmenen yleisintä vastaajien erittäin tärkeänä tai tärkeänä pitämää 

asiaa. Itselle tärkeitä asioita oli valittavissa kaikkiaan yli 30 vaihtoehdon joukosta. Lähes kaikki-

en merkitys on vähentynyt viime vuosina tuntuvasti. 

 

 

Passivoituminen ja ruutuaika 
Vain viisi prosenttia 9–15-vuotiaista lapsista viettää aikaa television, tietokoneen tai älypuhe-

limen ruudun äänessä suositusten mukaisesti alle kaksi tuntia päivässä. Enemmän kuin kaksi 

tuntia ruutuaikaa vähintään viitenä päivänä viikossa kertyy 55 prosentille lapsista. Kaksi vuotta 

sitten suositellun ruutuajan ylitti 49 prosenttia lapsista. Ruudun ääressä vietetty aika kasvoi 

kaikissa ikäluokissa, eniten 15-vuotiailla. 

Nuorten liikuntatutkimus näkee yhtenä syynä istumisen. Lapset ja nuoret istuvat tai ovat ma-

kuulla jopa neljänneksen valveillaolo ajastaan. Tämä on kohtuullisen paljon. Osasyynä voivat 

olla videopelit ja muutenkin virtuaalimaailma, jossa toimitaan paljon joko tietokoneella, puhe-

limella tai jollain muulla älylaitteella. Joissakin perheissä myös urheiluharrastuksen hinta voi 

olla esteenä lapsen tai nuoren harrastuksille. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että mitä enemmän aikaa ruudun ääressä viettää, sitä 

todennäköisempää on kuulua fyysiseltä aktiivisuustasoltaan matalan aktiivisuuden ryhmään. 
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Liikunnan vaikutus mielenterveyteen 
WHO eli maailman terveysjärjestö määrittelee ihmisen terveyden täydellisenä psyykkisen, 

fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana (Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri & Schubert 2010: 

17). On todettu, että liikunnan puute on yksi väestön terveyttä heikentävä tekijä. Säännöllinen 

liikkuminen edistää ja ylläpitää niin hyvinvointia ja terveyttä, kuin toiminta- ja työkykyäkin. 

Koettu terveydentila, työssä jaksaminen, psyykkinen hyvinvointi sekä painon hallinta paranevat 

liikunnan myötä. (Kalaja, Länsikallio, Porevirta, Tanhuanpää 2004: 14.) 

Liikunnan psyykkiset vaikutukset tunnetaan huonoiten niiden mittaamisen vaikeuden vuoksi. 

Liikunnan psyykkisiin vaikutuksiin liittyy myös yksilön sisäiset tekijät, kuten uskomukset, asen-

teet, odotukset ja väsymyksen aste. Ulkoisiin oloihin liittyviä tekijöitä ovat sääolot, ympäristö 

ja seura. Nämä sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat myös voimakkaasti yksilön psyykkisiin 

vasteisiin. Psyykkisten vaikutusten vaihtelu on siksi paljon suurempi kuin biologisten, ja siksi 

psyykkiset vaikutukset ovat huonommin ennustettavia. (Vuori 2010: 24.) Liikunnan psyykkiset 

ja sosiaaliset vaikutukset ovat epäsuoria ja henkilön itse kokemia ja ne näkyvät elintavoissa 

sekä elämäntyylissä. 

Psyykkistä hyvinvointia edistävän liikunnan ehdot 
Jotta liikunta edistäisi henkistä hyvinvointia, sen on oltava omaehtoista. Tällöin liikunta edistää 

hallinnan kokemista ja se mielletään ”omaksi projektiksi”, jonka avulla pääsee kohti omia ta-

voitteita. Liikunnan on oltava riittävän intensiivistä, jotta se edistää fyysistä terveyttä. Liikun-

nan on oltava myös mielekästä. Liikunta itsessään tuottaa mielihyvää, mutta sen on oltava 

myös mukavaa, vaihtelevaa, välillä leikinomaistakin ja jopa hauskaa. Tavoitteelliset ja ohjatut 

liikuntajaksot edistävät sitoutumista. Odotusten on oltava realistisia ja myönteisiä. Liikunnan 

on sisällettävä monia motivaatiolähteitä, esimerkiksi tavoitteellisuus, kunnon kohoaminen, 

sosiaaliset kontaktit, taitojen ja tulosten osoittaminen (Mälkiä, Rintala 2002: 121). Olennainen 

osa liikuntamotivaatiota ovat myönteiset kokemukset pystymisestä tiettyihin liikuntasuorituk-

siin ja niiden tuottamat elämykset. (Koskenvuo 2003:30.) Sosiaaliset tekijät ovat myös merkit-

täviä liikunnan harrastamisessa. (Mälkiä, Rintala 2002: 121). 
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Imatran hyvinvointikertomus 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä 

saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä  

 

 Työttömyyseläkettä saavien (25–64 -vuotiaat) määrä ylittää Etelä-Karjalassa maan kes-

kiarvon 

 Päihdekäyttäytyminen (päihdehuollon laitoshoidossa Etelä-Karjalassa on lähes 

puolet enemmän ihmisiä kuin maassa keskimäärin) 

 Syrjäytyminen (syrjäytyminen ja huono-osaisuus kasautuvat, riskinä rikollisuuden 

kasvu, radikalisoituminen ja ääriliikkeiden voimistuminen) 

 

Liikuntatarpeiden muutos 
Liikunta voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: Organisoituun liikuntaan (perinteisesti 

urheiluseuravetoista, aikaan ja paikkaan sidottua liikuntaa), sekä organisoimattomaan liikun-

taan (omaehtoista liikuntaa). Omaehtoinen liikunta oli keväällä 2018 lasten ja nuorten yleisin 

liikunnan muoto, sillä valtaosa (91 %) kaikista lapsista ja nuorista (9–15-v.) ilmoitti liikkuvansa 

vapaa-ajallaan omaehtoisesti. Omaehtoinen liikkuminen väheni iän myötä, sillä 9-vuotiaista 

lähes puolet (44 %) liikkui omaehtoisesti lähes joka päivä (6–7 päivänä viikossa), kun 15-

vuotiaiden vastaava osuus oli enää kymmenen prosenttia. Huomionarvoista on se, että vain 

organisoitu liikunta saa suoria taloudellisia tukia. Tuen ulkopuolelle jää suuri joukko omaehtoi-

sia liikkujia, joista osa hyödyntää kuitenkin kunnan tarjoamia fasiliteetteja. Tämä joukko tahtoo 

helposti jäädä pois kaikista liikuntatilastoista. Yhdenvertaisuuden näkökohdasta on kuitenkin 

arveluttavaa, että kahden eri nuoren liikuntaharrastusta tuetaan eri tavalla. Asian ratkaisemi-
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nen käytännöntasolla on kuitenkin haastavaa. Tämä tulisi kuitenkin huomioida uusia liikunta-

paikkoja rakentaessa.  

Liikuntatottumukset ja -tarpeet on muuttunut viime vuosikymmenten aikana merkittävästi. 

Perinteisten suorituskeskeisten ja kovien urheilulajien suosio on laskenut, varsinkin nuorison 

keskuudessa. Silti näilläkin lajeilla on säilynyt oma vakka kannattajakuntansa. Nuorten liikun-

nassa tällä hetkellä korostuu sosiaalisuus, elämyksellisyys, lyhytjännitteisyys, lajikokeilut ja 

impulsiivisuus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Organisoitu liikunta 
Urheiluseuratoiminnalla on keskeinen asema suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Urheiluseurat 

ovat organisoidun liikunta- ja urheilutoiminnan ydinyksiköitä ja niiden rooli on merkittävä en-

nen kaikkea lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden ja liikuntakasvatuksen edistäjänä sekä 

liikuntaan sosiaalistajina (Koski & Mäenpää 2018). 

Urheiluseurassa liikkuminen väheni iän myötä: 9-vuotiaista 62 prosenttia liikkui urheiluseuras-

sa vähintään kerran viikossa, 11-vuotiaista hieman yli puolet, 13-vuotiaista alle puolet ja 15-

vuotiaista reilu kolmannes. 

Urheiluseuratoiminta perustuu pitkälti vetäjiin ja heidän ammattitaitoonsa. Vetäjiltä edellyte-

tään käytännössä oman vapaa-ajan uhraamista ja merkittäviä talkootyötunteja. Yleensä jossain 

vaiheessa talkootunnit tulee täyteen, jonka seurauksena koko toiminta hiipuu mikäli ammatti-

taitoista jatkajaa löydy. Käytännössä mikä tahansa urheilulaji voi nousta suosituksi alueellisesti 

hyvän ohjaajatoiminnan ansioista. Tämä tekee kunnallisesta liikuntapaikkojen suunnittelusta 

haastavaa.  
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Selkeästi suosituin Suomessa urheiluseurassa harrastettu laji 9–15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla 

oli jalkapallo. Seuraavaksi suosituimpia lajeja olivat tanssi, voimistelu, salibandy, ratsastus ja 

jääkiekko. Harrastetuissa lajeissa oli eroa sukupuolten välillä. Pojilla suosituimmat lajit olivat 

jalkapallo (34 %), jääkiekko (13 %) ja salibandy (13 %) ja tytöillä vastaavasti tanssi (15 %), voi-

mistelu (15 %) ja ratsastus (14 %) Päätös urheiluseuraharrastuksen lopettamisesta oli tehty 

yleisimmin 10–12-vuotiaana (33 % lopettaneista).  

Merkillepantavaa on se että lastensuojelun tilastokäyrät pomppaavat 13 ikävuoden kohdalla. 

Mitään tutkimusta, jossa olisi tutkittu urheiluharrastuksen lopettamisen vaikutuksia nuoren 

kasvulle ja kehitykselle, ei allekirjoittanut löytänyt. Murrosiän vaikeus on kuitenkin tunnettu 

tosiasia. Voisi myös vahvasti olettaa nuoren pysyminen pidempään liikuntaharrastuksen paris-

sa ei ole ainakaan haitaksi, sillä se tuo varmasti elämään sisältöä ja hyviä sosiaalisia verkostoja.  

 

Liikunta-aktiivisuus vähenee murrosiässä selvästi. Tulos on samansuuntainen huolimatta siitä, 

mitataanko liikkumista sitten kokonaisliikunta-aktiivisuutena, vapaa-ajan hengästyttävän ja 

hikoiluttavan liikunnan kertoina tai urheiluseuratoimintaan osallistumisena. Ilmiö on globaalisti 

tunnistettu. Suomessa se kuitenkin vaatii erityistä huomiota, sillä WHO:n koululaistutkimuksen 

mukaan pudotus on meillä rajumpi kuin muissa länsimaissa: liikuntasuositusten mukaisesti 

liikkuvien määrät romahtavat pojissa 55 ja tytöissä 58 prosenttia 11-vuotiaasta 15-vuotiaaksi 

vartuttaessa. 

Murrosiässä tapahtuvalle liikunnan vähenemiselle ja liikuntaharrastuksen lopettamiselle ei ole 

yksioikoista selitystä. Pikemminkin pienistä yksittäisistä puroista, jotka ovat lopettamisen taus-



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ht tp : / /parkexpert . f i   +358 440 161 096   In fo@parkexper t . f i  

talla, on kasvanut valitettavan vuolas virta. Taustalla on sekä yksilölähtöisiä syitä, mutta myös 

liikuntajärjestelmään kohdistuvia tulokulmia. 

Tarkasteltaessa liikuntaseurojen drop out -ilmiötä, todetaan luonnollisena, että lapset ja nuo-

ret kokeilevat eri lajeja, siirtyvät mielenkiintojensa perässä harrastuksista toiseen, tai pahim-

massa tapauksessa lopettavat harrastamisen kokonaan. Kilpailu vapaa-ajasta on erilaista kuin 

aiempina vuosikymmeninä, eikä paluuta vanhaan ole. Vastaavasti urheilua tosimielessä har-

joittavat punnitsevat urheilun paikkaa elämässään – onko heillä todellisuudessa rahkeita hui-

pulle ja toisaalta ovatko muut asiat elämässä, kuten esimerkiksi opiskelu, sosiaaliset suhteet ja 

tuleva työelämä urheilu-uraa tärkeämpiä. Monen urheilulajin harjoittelumäärät kasvavat mer-

kittävästi murrosiässä. Suurimmalle osalle nuorista mukavuudenhalu on esteenä kehitykselle. 

Kun osa lajitovereista lopettaa, tekee se monessa tapauksessa harrastuksen jatkamisesta vai-

keaa, vaikka omaa halua olisi. Tämä näkyy erityisesti joukkuelajeissa. 

Aiemmissa toteutetuissa tutkimuksissa on havaittu, että harrastamisen lopettamiskynnystä 

madaltavat koulunkäynnin vaatima aika, lasten ja nuorten tuntemus omista kyvyistään, harras-

tamisen kalleus ja lasten näkökulman unohtaminen toiminnan suunnittelussa. Mahdollisim-

man monipuolinen liikunta ennen murrosikää korottaa lopettamiskynnystä. Liian aikainen eri-

koistuminen yksipuolistaa harrastamista ja johtaa usein urheilun lopettamiseen.  

Liikuntaseuratoiminta tavoittaa edelleen valtaosan lapsista. Pikemminkin huomiota tulee kiin-

nittää siihen, miten lapset saadaan pysymään toiminnassa mukana erityisesti murrosiän yli. 

Liikuntaseurojen toiminta perustuu usein kilpailullisiin tavoitteisiin. Tutkimukset osoittavat, 

että kilpailullisuuden sijaan monen nuoren motiivina harrastamiselle ovat mm. rento yhdessä-

olo ja elämyksellisyys. Tarkasteltaessa urheiluharrastuksensa seuroissa lopettaneiden määrää, 

voidaan esittää kysymys, mikä on ei-kilpailullisen liikunnan asema suomalaisessa urheilujärjes-

telmässä, ja pikemminkin mikä sen pitäisi olla? Hyvinvointipoliittisesta näkökulmasta tarkastel-

tuna toivottavaa olisi, että entistä useampi seura tarjoaisi toimintaa myös niille nuorille, joiden 

tavoitteet eivät yllä kilpaurheiluun. Esimerkiksi ikäluokan edustusjoukkueesta putoaminen voi 

olla kriittinen tekijä liikuntaharrastuksen jatkamiselle. Kunnissa salivuorojen jakopolitiikka ta-

pahtuu tällä hetkellä pitkälti seuratoiminnan ehdoilla. Omatoimiset liikkujat jäävät usein urhei-

luseuraharrastajien jalkoihin.  

Nuorten toiveet ja tarpeet tulisi asettaa keskiöön.  Liikuntatoimintaa tarjoavien ja järjestävien 

tahojen tulisi ottaa huomioon nuoruudessa muuttuvat liikkumisen syyt ja kiinnostuksen koh-

teet. Nuorten mielipiteiden selvittäminen ja kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää. Kuntien tulisi 

mahdollistaa erilaisia liikkumisen polkuja urheilijan polun lisäksi. Urheilijan polku edesauttaa 

kilpa- ja huippu-urheilussa menestymistä. Laajojen nuorisojoukkojen motivoimiseksi ylläpitä-

mään lapsena aloitettu liikuntaharrastus edellyttää urheilijan polun rinnalle monentyyppisiä 

muita liikkumispolkuja, niiden rakentamista ja eri poluille siirtymisen mahdollistamista. Liikun-

ta-aktiivisuuden drop off -ilmiön ehkäisemiseksi ja loiventamiseksi vaaditaan konkreettisia 

toimia poliittisilta kuin myös muilta päätöksentekijöiltä. Nuorten liikunnan kehittäminen vaatii 

selkeämpää kokonaiskuvaa ja poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimijoiden kesken, jotta lop-

putulos olisi nykyistä vaikuttavampi. 
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Asiantuntijahaastattelu, Semi Nuorala, Pajulahden 

Urheiluopisto, Terveysliikuntajohtaja 
 

Mitä muutoksia on mielestäsi tapahtunut liikuntatarpeissa 

1986–2019? 

 Tarpeissahan ei ole tapahtunut lähtökohtaisesti 

muutoksia, ihminen on toiminnallinen kokonaisuus, jonka liikunnallinen tarve ei muutu 

mihinkään.  

 Tähän vaikuttaa paljon itse yhteiskunta ja sen arvomaailman muutos, kuin myös oma 

sosiaalinen verkosto jne. 

 Mutta nähtävissä on tietty ”pehmeneminen” ja liikunnasta haetaan enemmänkin 

elämyksiä. 

  Tosin myös näihin elämyksiin liittyy myös extreme. Ei tosin kaikilla, aika pienellä osalla. 

Tästä esimerkkinä triathlonin suosion nousu tai Marathon -tapahtumien suosio. 

Samoin muut elämykselliset hullutukset, basehypyt jne. 

 Ennen ihmisen / miehen mitta oli työ ja ahkeruus, mikä näkyi myös harrastuksissa. Nyt 

työtä tehdään vapaa-ajan rahoittamiseksi ja harrastustoiminnasta haetaan elämyksiä. 

Vanhat perinteiset ja arvostetut lajit jäävät paitsioon (suosio hiipuu) ja elämyksellisten 

lajien lisäksi mediaseksikkäät lajit kasvattavat suosiota. Tv -aika ruokkii lisää harrastajia 

lajin pariin. 

 

Mitä muutoksia liikuntatarpeissa on nähtävillä tulevaisuudessa 2030–2040? 

 Toivon mukaan ”istuva” Z-sukupolvi herää uusien ja tulevien kansantautien myötä 

terveysliikuntaa ja piitä huolta tulevaisuudessa niin hengitys- ja veronkierto elimistön 

kuin hermo- lihasjärjestelmän kunnosta sekä toiminnasta. 

 Uskon ja pelkään, jotta liikunta selviäisi, se pelillistyy ja sovellutukset tuottavat 

huikeiden visuaalisten elämyksien kyljessä haluttua fyysistä kuormitusta. 

 Samalla polarisaatio liikunnan harrastamisessa lisääntyy ja toinen puoli nauttii 

perinteisimmistä liikuntamuodoista ja erityisesti luontoliikunnan merkitys kasvaa 
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(olosuhteet tähän monessa muussa paikassa heikkenee ja jos meillä säilyy, se on 

erityinen vahvuus). 

Minkälaisia palveluita tulevaisuuden liikkuja haluaa? 

 Ihmiset tulevat todennäköisesti tarvitsemaan enemmän henkilökohtaista ohjausta ja 

neuvontaa, mikäli valmiudet omatoimiseen liikuntaan edelleen heikkenevät. 

Minkälaisissa liikuntapalveluissa on tulevaisuudessa suurin kasvupotentiaali? 

 Hyvä kysymys, ei hyvää vastausta. Tällä hetkellä menestyy lajit, jotka ovat tehneet 

liittona hyvää ja pitkäjänteistä työtä ja saaneet paljon tilaa mediassa 

(mediaseksikkyys). Suomessa näitä ovat erityisesti joukkuepalloilulajit jalkapallo ja 

jääkiekko. Se, onko lajeissa enää kasvupotentiaalia, on toinen juttu. Kasvupotentiaalia 

lienee eniten uusissa tulevissa lajeissa, jotka ovat pelillistetty viihteelliseksi luoden 

elämyksiä, aistimuksia ja fyysistä toimintaa.   

Minkälaiset liikuntapalvelut ja urheilulajit, ovat laskussa 2030–2040? 

 Hikeä, verta ja kyyneliä lajit laskee 

 Mediaseksikkäät ja uudet trendikkäät lajit nousevat, ”kiva kuulua joukkoon -lajit” 

mutta ei liika työtä harrastuksen eteen, tämä on myös yksi syy ”drop out” ilmiöön. Kun 

pitäisi alkaa tekemään työtä ja luopua monesta muusta asiasta, mitä muut saman 

ikäiset teinit tekevät vapaa-aikana, lyödään hanskat tiskiin, eikä olla valmiita 

panostamaan. Huippu-urheilu on sinänsä raakaa panostamista. Menestyäkseen tänä 

päivänä useassa lajissa, urheilun pitäisi tulla ykkösenä ja muut asiat perässä kaukana 

kakkosena. Tähän ei tietty moni ole valmis, kun menestymisestäkään ei ole takeita. 

Mitkä tekijät mielestäsi vaikuttavat liikunnan vetovoiman laskuun? 

 Osin mukavuudenhaluisuus, kaikki pitäisi tulla helpolla. Osin uran ja muun elämän 

vaatimus on lisääntynyt. Kysymys: ”jääkö aikaa ja energiaa tehdä enää mitään muuta?” 

Hinta, onko ihmisillä enää varaa harrastaa? Uraohjuksilla kyllä mutta entä perheelliset, 

työttömät ym. (toinen töissä, toinen ei, eri yhdistelmät). 

  Millä keinoin mielestäsi kunnat ja kaupungit voivat parhaiten vaikuttaa ”drop out” 

ilmiöön? 

 Tukemalla ja kiinnittämällä huomiota suomalaisen liikuntajärjestelmän tukirankaan, eli 

seuratoimintaan. Mitä virkeämmät seurat ja mitä parempia sekä innostavampia 

valmentajia seuroista löytyy, sen enemmän ne vetävät harrastajia imuunsa. 
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 Tämä myös vaatii hyvät, helposti saavutettavat, ajanmukaiset liikunta- ja 

suorituspaikat sekä kohtuulliset hinnat harrastustoiminnan osalta (siitä tingitään 

ensimmäisten asioiden joukossa, jos perheillä on taloudellisesti tiukkaa). 

 Kunnan liikuntatoimen ammattitaito, innovatiivisuus ja oma innostus liikuntaan 

kohtaan ovat tärkeässä roolissa. 

Millä keinoin mielestäsi liikuta seurat ja kaupalliset liikuntapalveluita tarjoavat yritykset 

voivat parhaiten vaikuttaa ”drop out” ilmiöön? 

1.) Hyvät ja innostavat valmentajat ja muut toimihenkilöt. Vireä seura, joka tekee joka suh-
teessa hyvää työtä ja pystyy pitämään motivoivasti urheilijat ja nuorison näpeissään. 
”Meillä on hyviä esimerkkejä, että perinteisetkin lajit voivat hyvin, jos seuratyö on laadu-
kasta ja pitkäjänteistä” 
2.) Hyvät, laadukkaat ja helposti saavutettavat fasiliteetit 
3.) Harrastus on räätälöity mahdollisimman monien vanhempien kukkarolle sopivaksi 

 

Imatran Urheilutalo ja siihen liittyvät haasteet 
Imatran urheilutalo on rakennettu 1986 vastaamaan sen het-

kisiä liikunnallisia tarpeita. Urheilutalo on lähivuosina mitta-

van peruskorjauksen tarpeessa. Rakennuksen energiatehok-

kuusluokkaa ei ole selvitetty. Kiinteistön ikään nähden talo ei 

ole energiatehokas. Ilmanvaihtojärjestelmän uusinta olisi 

lähitulevaisuudessa ehdottoman tarpeellinen.  

Tilat: 

Liikuntahalli: 1620 m2, voidaan jakaa 3 halliin, 362 hengen katsomo 

tiloissa on lattiassa valmiina rajat: koripallo, lentopallo, salibandy, sulkapallo 

Voimistelusali: 230 m2 

Painitila: 142 m2 

Judosali: 167,5 m2 

Painonnostotila: 70 m2 

Kuntosali: 237 m2 

Nyrkkeilytila: 76 m2 

Yleisurheilutila: 496 m2, juoksurata 67 m, pituushyppypaikka 

Urheilutalo 6555 m2  Uimahalli 2255 m2 
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Kävijämäärät urheilutalo 2012-2018: Toukokuusta-elokuulle viikonloput suljettuna ja heinä-

kuussa kokonaan suljettu. 

 

Kävijämäärät uimahalli 2012-2018: Toukokuusta-elokuulle viikonloput suljettuna ja heinäkuu 

kokonaan suljettu.  
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Asiantuntijahaastattelu: Arja Kujala, Imatran hyvinvointipalveluiden päällikkö 
 

Ydintuotteet ja palvelut 2012 – 2018  

 Käyttömaksut, kuntosalimaksut, ohjausmaksut ja tilavuokrat tilaisuuksista viikonlop-
puisin. Käyttömaksuperiaate on ollut käytössä 90-luvulta lähtien. Varsinaiset vuokra-
tuotot ovat menneet Mitralle vuodesta 2012 lähtien. Tuotoista merkittävä osa tulee 
uimahallin puolelta. 

Pääkohderyhmät lajeittain?  
Salibandy, voimistelu, kamppailulajit, kuntosali, ikäihmisten ohjatut jumpat, urheilu-
koulut ja koululaiset arkisin päivällä. 

Minkälaisista tiloista on suurin puute? 

  Telinevoimistelun nykyaikainen sali ja ikäihmisten kuntosali. 
Liikuntatarpeiden muutos 1986–2018?  

 Rytmiselle voimistelulle ei ole riittävän korkeaa tilaa tarjolla kaupungissa. Salibandyn 
harrastamisen yleistyminen. AviaSportin tulo vaikutti siihen, että jalkapallon ja pesä-
pallon ns. sisäharjoittelu siirtyi Avialle.  

Tilojen käyttöasteet? 

Käyttöasteet liitteessä. Tällä hetkellä liitettä korkeammat, mutta tämän selittää käyt-
tökiellossa olevat koulujen liikuntasalit. Uudet koulukeskukset ja niiden liikuntasalit 
(Vuoksenniska 2019 1 sali, Mansikkala 2020 2 salia ja Koski 2021 2 salia) vasta raken-
teilla. Palaa ns. ennalleen vuonna 2021, kun viimeinen koulukeskus valmistuu. 
 
Käyttöasteiden tulkinta jätettiin tämän raportin ulkopuolelle, koska niiden analysoin-
tiin olisi tarvittu enemmän esim. Arja Kujalan apua. Raportin teon aikana Arja jäi kesä-
lomalle, eikä näin ollen voinut auttaa asiassa. Mikäli käyttöastetta halutaan nostaa, 
helpointen se tapahtuu huhtikuun – syyskuun aikana (kävijämäärä grafiikka, huomat-
tava kävijämäärän pudotus). Kävijämäärän nosto tällä ajanjaksolla ei kuitenkaan tule 
tapahtumaan keskittymällä nykyisiin ydinpalveluihin ja kohderyhmiin. Kävijämäärän 
nosto vaatii uudenlaisia palveluita ja tuotteita sekä uusien kohderyhmien huomioimis-
ta.  
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Lappeenrannan urheilutalon ja keilahallin peruskorjaus 
 
Lappeenrannan urheilutalo on valmistunut 1983 kiinteästi vuonna 1972 rakennetun  
uimahallin yhteyteen, rakennuksilla on yhteinen lämpökeskus sekä  
muuntaja. Uimahalli on peruskorjattu osittain vuonna 2000. 
 
Urheilutalon laajuustiedot: 
bruttoala on 8.976 brm2 
kerrosala 8.402 ke-m2 
huonealojen summa 8.352 hu-m2 
tilavuus 51.939 rm3 
 
Urheilutalossa on 1.650 m2:n palloiluhalli, 16-
ratainen  
keilahalli, sisäampumarata, nyrkkeily-, paini-, 
judo- ja painonnostosali,  
jumppasali, sisäsoutuallas ja yleisurheilun har-
joittelusuora.   
Asiakasmäärä vuonna 2015 oli noin 200.000 henkeä. Palloiluhallin  
tapahtumissa käy vuosittain yleisöä yhteensä noin 40.000 henkeä ja  
keilahallin kävijämäärä vuosittain on noin 40.000 käyntikertaa. 
 
Korjauksen lisäksi urheilutalo kasvaa myös ulospäin. Uutta tilaa tehdään voimistelusalin ja pal-
loiluhallin varastoihin, joita kasvatetaan. Palloiluhallin varastoa laajennetaan 240 neliöllä ja 
voimistelusalia 190 neliöllä. 
 
Lappeenrannan kaupungin kiinteistöohjelman mukaisesti peruskorjauskohteissa tavoitteena 
on energialuokan puolittaminen, muutos energiatehokkuusluokassa: E -> B.  
 
Peruskorjauksen kustannusarvio 13,4 M€. Vanhan korjaamisen hinnaksi muodostuu noin 
1488€/m2. Huom. näihin lukuihin ei ole saatu vahvistusta keneltäkään, luvut perustuu netistä 
saatavaan tietoon, näin ollen on mahdollista että ne ovat virheelliset. 
 
Lipunmyynnin tehostamiseksi Lappeenrannan kaupunki ulkoisti lipunmyynnin Villi Mokan ui-
mahallin kahvilalle 500€/kk 
 
Haastattelimme useita Lappeenrantalaisia liikunta-alan toimijoita. Kukaan ei halunnut / uskal-
tanut kommentoida asiaa omalla nimellään.  
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Sisäaktiviteettipuistot Suomessa 
Laskelmiemme mukaan Suomessa on yhteensä noin 70kpl:ta sisäaktiviteettipuistoja. Puistot 

voidaan jakaa kahteen eri ryhmään kohderyhmän mukaan, lasten sisäleikkipuistoihin ja sisäak-

tiviteettipuistoihin. Ulkona olevia seikkailupuistoja on 

noin 32kpl:ta. 

 

Merkittävimmät toimijat: 

Lasten sisäleikkipuistot: 

 HopLop 

 Leo’s Leikkimaa 

 Angry Birds Activity Park 

 

Sisäaktiviteettipuistot: 

 Duudsonit Activity 

 SuperPark 

 Trampolin Park 

 

Sisäaktiviteettipuistot / Trampoliinipuistot

  

Lasten sisäleikkipuistot 

Kartasta voi helposti todeta, että kaakkois-suomesta 

puuttuu vihreä merkintä. Aktiviteetti- ja seikkailupuisto-

jen rakennusvuosi kaaviosta voi helposti todeta että, 

suhteellisen lyhyessä ajassa on tullut paljon toimijoita 

markkinoille. Tästä voi päätellä että kysyntä ko. palveluil-

le on lisääntynyt voimakkaasti.
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Vastuut ja velvollisuudet  

Aktiviteettipuistot ja niihin rinnastettavat ohjelmapalvelut ovat ensisijaisesti toiminnanharjoit-

tajan vastuulla. Valvova viranomainen on Tukes, joka valvoo kuinka kuluttajaturvallisuuslakia 

noudatetaan. Itse tuoteturvallisuutta ja eri standardien sekä ohjeistuksien (vaatimustenmukai-

suuden) noudattamista valvovat ulkopuoliset tarkastuslaitokset, mikäli tuotekohtainen stan-

dardi näin vaatii. Varsinaisesti sisäaktiviteettipuistoa koskevaa standardia ei ole olemassa. Yk-

sittäisiä laitteita ja välineitä koskevia standardeja on kuitenkin olemassa ja jatkuvasti tulossa 

lisää, kuten jättitrampoliineja koskeva standardi. Toiminnasta tulee tehdä kuluttajaturvallisuus-

lain mukainen turvallisuusasiakirja ennen toiminnan aloittamista, mikä myös on toiminnanhar-

joittajan vastuulla.  

Rakenteet ja välineet  

Laitteen valmistajalla / myyjällä on valmistajan vastuu. Valmistaja on vastuussa kaikkien raken-

teiden ja välineiden asianmukaisuudesta, sekä on velvollinen toimittamaan ohjeet huoltoa ja 

käyttöä varten. Toiminnan harjoittaja on velvollinen noudattamaan ohjeita. 
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Sisäaktiviteettipuistoon tarvittavat fasiliteetit 

Suomessa uskottavan kokoinen sisäaktiviteetti puisto on pohjapinta-alaltaan 1700-2300m2 

kokoinen. Korkeutta tarvitaan minimissään 6m. Optimaalinen korkeus olisi noin 12m. Kantavat 

rakenteet tulisivat olla suunniteltu kantamaan normaalia suurempia kuormia seinän ja katon 

suhteen, jotta seinää ja kattoa voidaan hyödyntää esim. kiipeilyaktiviteeteissä. On tärkeää, 

että hallissa ei ole hukkaneliöitä ja että se sijaitsee keskeisellä paikalla. Tarvittavaa tilaa ei ole 

saatavilla Imatralta.  

”Uuden hallin rakennuskustannukset riippuvat paljon varustelutasosta, sosiaalitilojen mää-

rästä, maaperäolosuhteista yms. Hyvä työluku halleille on 1000 €/m2 alv 0%. Olemme joskus 

tehty alle tonnilla ja hankalimmassa paalutettavassa kohteessa hinta nousi 1300 €/m2.”  

Rakennusmääräysten mukaan, uuden hallin energiatehokkuusluokka on oltava B. Isommalla 

budjetilla sen saa, jopa A tai A+ tasolle, mutta onko se taloudellisesti järkevää? ”investoitua 

rahaa ei saa järkevällä ajalla takaisin ja mielestäni ei mitään järkeä lähteä hakemaan vaa-

timuksen ylittävää tasoa”. Aki Hyrkkönen Oy / Aki Hyrkkönen (Tampere, Kauppi Sport Cente-

rin rakentaja). Kauppi Sport Centerin koko16 000m2, 4 kerroksessa, rakennuskustannus 15M€ 

(aamulehti).   https://kauppisportscenter.fi/ 

Yllä olevan, asiantuntijan arvion mukaan uuden 1700-2300m2 sisäaktiviteettihallin rakennus-

kustannukset olisivat noin 1,7M€-3M€. Varsinaisiin aktiviteetteihin tulisi budjetoida 350-

500€/m2. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa: 

Lattiapinta-ala 2300m2 x 500€=1150000€ 

Seinäpinta-ala 400m2 x 500€=200 000€ 

Sisäkatto, 500 000€ 

Arvioidut kokonaiskustannukset 3,5M€-5M€ 

Kokemuksemme mukaan helpoin tapa säästää merkittäviä summia on ottaa aktiviteettien 

suunnittelija / konseptin suunnittelija, mukaan rakennuksen suunnitteluun heti alkuvaiheesta. 

Näin aktiviteettien vaatimukset saadaan huomioitua rakennuksessa ja rakentaminen voidaan 

tehdä silloin kun se on helpointa, tehokkainta ja edullisinta. Esim. kiipeilyseinän tukirakenne on 

jo huomioitu hallin seinässä. Jälkikäteen jo olemassa olevien rakenteiden vahvistaminen ja 

rikkominen on kallista sekä vaivalloista. Suunnittelun aika ja hinta on suurempi kuin normaalis-

sa hallissa, mutta tämä tuo taloudellisia säästöjä ja parantaa lopputulosta merkittävästi. 

Vertailulukuja  

Imatran uuden Jäähallin rakennuskustannukset olivat 10M€, 110 000 kävijää vuodessa, 

7852m2, 1273€/m2 

Imatran uuden teatterin rakennuskustannukset olivat 6,7M€, 21 000 kävijää vuodessa, 2214 

m2, 3026€/m2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ht tp : / /parkexpert . f i   +358 440 161 096   In fo@parkexper t . f i  

Ampumahiihto stadion (rullarata, pesäpallo ja hiihto) rakennuskustannukset 3M€ (rullarata 

600 kävijää) 

Aviasport Areena 8625 neliömetriä (115 x 75), korkeus 23 m. Rakennuskustannukset 2,4M€ 

Leirintäalue? 

 

Uimahallin rakennuskustannukset saamamme tiedon perusteella (Lassi Nurmi / Mitra) mini-

missään 3500€/m2. Eli nykyisen uimahallin 2255 m2 kokoinen uusi uimahalli maksaisi noin 

7,9M€. Nykyisen urheilutalon kokoinen 6555 m2 uusi urheilutalo maksaisi noin 6,5M€-8,5M€. 

Nykyisen urheilutalon ja uimahallin purkukustannukset ovat asiantuntijan arvion mukaan noin 

350-400 000€ (Konepeikko Oy).  

 
Aktiviteettipuiston sisältö karkealla tasolla. Valinnassa on huomioitu imatralaisten nuorten 
toiveita, ”Nuorten ääni” dokumenttiin tutustumalla ja haastattelemalla tutustumiskohteen 
yrittäjää. 
 

 Jätti trampoliinit, airbag, vaahtomontut 

 Skuutti  / skeittiparkki / pump track 

 Matalan kynnyksen kiipeilyseinät 

 Fyysiset aktiviteetit joihin on yhdistetty digitaalisuus 

 Sisäkattoon rakennettu seikkailurata 

 Ninjarata* 

 Alle kouluikäisten ”satuseikkailumaa” 

 Peliareenat 

 Ajettavat menopelit 
 

Yrityksistä huolimatta halukasta yrittäjää / investoijaa ei ole löytynyt Imatran alueelle. Raportin 

tekijä on tutustunut tämän kokoluokan toiminnassa olevan aktiviteettipuiston jo toteutunee-

seen kirjanpitoon ja tehnyt seuraavat havainnot ja johtopäätökset: 

 

Ketjuvetoinen puisto on auki 365 päivää vuodessa ja nollatulos ” Break-Even- point” saavute-

taan 80 asiakkaan päivä tahdilla ja 17€ lipun hinnalla. 80*365=29200*17=496400€. Yritys mak-

saa liikevaihtoperusteista vuokraa 20 % liikevaihdosta. Ilman ketjuvetoisuutta 80 asiakkaan 

päivätahdilla oltaisiin jo plussan puolella. Investoinnin takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Kun 

investointi on kuoletettu, liiketoiminta muuttuu merkittävästi kannattavammaksi koska, käyt-

tökustannukset ovat varsin pienet. Tarvittava vuosittainen kävijämääräluku on siis enemmän 

kuin Imatran väkiluku. Puhtaasti liiketoiminnallisin perustein sisäaktiviteettipuiston rakentami-

nen Imatralle sisältää liian ison taloudellisen riskin sijoittajalle, joten asia tulee tarkastella osa-

na suurempaa kokonaisuutta. Eli osana kunnallista liikuntapalvelujen tarjontaa.  
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Raportin tekijän yhteistyökumppanina toimii saksalainen 3d-sportanlagen. He toteuttivat Sak-

salaisien version ”Ninja warrior” TV – sarjasta. Tämä yhteistyökuvio mahdollistaisi Suomen 

Ninja TV -sarjan tekemisen kustannustehokkaasti Imatralla. 

https://www.3d-sportanlagen.de/ 

Konseptiehdotus (urheilutalo ja aktiviteettipuisto) 
Sisäaktiviteetti puisto sijoitettaisiin osaksi joko saneerattua tai uutta urheilutaloa. Aktiviteetti-

puistoa operoisi joko kaupunki tai ulkopuolinen yrittäjä liikevaihtoperusteisella vastikkeella. 

Koska yrittäjälle ei tule niin suurta taloudellista riksiä, yrittäjän löytäminen on merkittävästi 

helpompaa. Samankaltaisin periaattein nykyisessä urheilutalossa toimii keilahalli. Urheilutalos-

sa olevien muidenkin lajien tulisi vastata nykyiseen ja tulevaisuuden tarpeeseen ja kysyntään. 

Allekirjoittanut ei pidä järkevänä perinteistä mallia, jossa jokaiselle lajille rakennetaan oma 

suorituspaikka ja lajien valinta ei perustu tarpeeseen. Esimerkiksi on mielestäni järjetöntä, että 

jokaisessa pienessä kunnassa on moukarinheittopaikka, vaikka moukarinheiton harrastajia on 

Suomessa vain kourallinen, eikä mikään tilasto osoita, että harrastajien määrä voisi olla nou-

sussa. Käyttökustannus harrastajaa kohden on niin suuri, että olisi halvempaa tarjota taksikyyti 

viereiseen kaupunkiin jokaiselle harrastajalle. Tämä esimerkki oli kärjistetty, mutta se auttaa 

ymmärtämän itse asian esimerkin takana. Toinen mielenkiintoinen ilmiö on se että, jokaiselle 

lajille pitää olla oma halli, vaikka pienellä lisäsuunnittelulla saadaan muita lajeja samaan halliin 

nostamaan käyttöastetta, hyödyntämällä hukkaneliöitä. Esim. jäähallin katsomossa oleva juok-

surata, urheiluhallin seinällä oleva kiipeilyseinä, yhdistelemistä rajoittaa vaan mielikuvitus. 

Perinteisesti eri urheiluhallit ovat sijoitettu eripuolille kaupunkia tai kuntaa, mikä ei ainakaan 

edistä seurojen välistä yhteistyötä ja lajikokeiluja. Mikäli jonkin yksittäisen ”irrallisen” urheilu-

hallin toiminta ontuu, on se vaikeampaa valjastaa hyötykäyttöön juuri irrallisuuden vuoksi. 

Asiaa voisi karrikoiden verrata siihen että menestyvän kauppakeskuksen sisältä oleva liiketila 

löytää helpommin toiminnan jatkajan kuin irrallinen kivijalkaliike. Keskittämällä tapahtuu lii-

kunnankin parissa positiivisia asioita. Asiakasvirrat keskitetyssä paikassa ruokkivat pienempiä 

kokonaisuuksia ja madaltavat kynnystä osallistua johonkin muuhunkin toimintaan. Toiminta 

lisää toimintaa – sanonta pätee myös urheilun parissa.  

 

Aktiviteettipuiston ja itse asiassa koko urheilutalon asiakasvirrat ovat luonteeltaan piikkimäisiä, 

joissa kapasiteetti ei riitä hetkelliseen kysyntään. Kysyntä on riippuvainen asiakassegmenteistä, 

vuodenajoista, päivistä, kellonajoista ja jne. Käytännössä käyttöastetta voidaan nostaa vain 

kysyntäpiikin ulkopuolelta. Tämä vaatii asiakassegmentti ajattelua ja toiminnan tehostamista 

hukkatuntien kohdalta. 

 

Hukkatunteja voidaan tehostaa seuraavien asiakas segmenttien kautta: 

 päiväkodit 

 matkailijat 

 seniorit 

https://www.3d-sportanlagen.de/
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Päiväkoti 

Liikuntapainotteisen päiväkodin yhdistäminen urheilutalon yhteisyyteen tukisi varhaisen puut-

tumisen mallia sekä lisäisi talon käyttöastetta nimenomaan muuten kannattamattomien tunti-

en ja ajankohtien osalta. Tästä on jo olemassa hyviä esimerkkejä Suomessa. Liikuntapainotteis-

ten päiväkotien lapsilla on merkittävästi paremmat karkeamotoriset taidot kuin verrokkiryh-

mällä. Alle kouluikäisten lasten liikunnassa on tärkeää leikinomaisuus, visuaalisuus, luottamus 

ja turvallisuuden tunne. Näillä peruspilareilla voidaan tukea lasta ja mahdollistaa onnistumisen 

ilon saavuttaminen. Kun lapsi käy päivittäin urheilutalon päiväkodissa, hän kokee ajan myötä 

paikan turvalliseksi ja myös luottamus urheilutalolla toimiviin ihmisiin paranee. Tämä osaltaan 

madaltaa lapsen osallistumisen kynnystä ja aktivoi osallistumaan eri liikuntalajeihin myöhem-

mässä vaiheessa. Lapset voivat käyttää liikuntapaikkoja soveltuvasti omiin tarpeisiinsa, esimer-

kiksi aamupäivällä tyhjä juoksusuora voi olla paikka jossa, lapset opettelevat potkupyöräile-

mään  / pyöräilemään vaikka koko talven ajan. Koulumaailmaan siirtyessään, lasten taitotaso 

pyörällä liikkumiseen olisi parempi. Tällä olisi varmasti madaltava vaikutus onnettomuustilas-

toihin ja toisaalta tukisi lasten omaehtoista liikkumista, joka on tutkitusti vähentynyt. Tämä oli 

vain yksi esimerkki, kiistattomasti positiivisista vaikutuksista. Mikäli lapset voisivat käyttää 

uimahallia vaikka kerran viikossa, on selvää että tässä tuhansien järvien maassa tuiki tärkeä 

uimataito paranisi. Voimme vain kuvitella mitä kaikkia positiivisia asioita tämä ratkaisu toisi 

seuraaville sukupolville. Fasiliteetit mahdollistavat mielekästä tekemistä lapsille, vuodenajasta 

ja kelistä riippumatta. Nykyisillä toimintamalleilla lasten siirtäminen urheilutalolle on vaivallois-

ta, aikaa ja rahaa vievää. Käytännön elämässä ja pienillä resursseilla tämä tarkoittaa että lapset 

pääsevät urheilutalolle vain satunnaisesti, mikä on liian vähän. Mikäli siirtyminen lasten kanssa 

urheilutalolle olisi vaivatonta ja lapsen tarpeet huomioon ottavaa, on selvää, että tilojen käyttö 

olisi päivittäistä. Tämä helpottaisi monniammatillisten ratkaisujen kehittämistä ja käytännön 

toteuttamista. On haastavaa keksiä negatiivisia vaikutuksia tästä ratkaisusta. 

 

Lasten kasvattaminen punttisalin nurkassa ei kuiten-

kaan ole asianmukaista, eikä toivottavaa. Siksi lapset 

tarvitsevat oman nykyaikaisen päiväkotitilan urheiluta-

lon yhteyteen. Visuaalisuus korostuu tällä ikäryhmällä, 

siksi allekirjoittaja suosittelee, että Unien Satumaa 

Pomenian luoja, Petronella Grahn loisi sadunhohtoisen 

päiväkodin, josta puhuttaisiin muuallakin kuin Imatral-

la. Petronella painottaa kaikessa tekemisessään tarinan 

ja mielikuvituksen merkitystä lapsen ikätasoisessa ke-

hityksessä. Lapsen perusoikeus on saada leikkiä yksilöl-

lisesti, luovasti, mielikuvitusrikkaasti ja turvallisesti. Tämä tukee lapsen ikätasoista minäkuvan 

kehitystä. Tämä on arvomaailma, jota Pomenia haluaa tukea. Pomenian sadunmaailma haas-
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taa lapsen toiminnan kautta seikkailemaan käyttämällä lapsen omaa luovuutta ja kehittämällä 

tunnetaitoja.  

Päiväkotitoiminta voisi olla ulkoistettua tai osana kunnallista palvelua. 

 

”Unikin visuaalisen ilmeen tekemiseen tulisi budjetoida 100€/m2, Satutaiteilija Petronella 

Grahn”  https://pomenia.com/ 

 

 
 

 

 

https://pomenia.com/
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Seniorit 

Vanhusten hoito on ollut viimeaikoina paljon negatiivissävytteisesti esillä, eikä syyttä. Jos mikä 

on tullut selväksi, on se että, yhdenkään vanhuksen elämänlaatu ei parane vain lääkkeitä sän-

kyyn kantamalla. Imatran väestönrakennemuutokset osoittavat, seniori ikäryhmä on voimak-

kaassa kasvussa. Tätä tosiasiaa ei voi ohittaa tulevaisuuden päätöksiä tehdessä. Euroopasta 

löytyy useita esimerkkejä, joissa päiväkoti ja seniori palvelutalo toimivat hyvässä symbioosissa. 

Muutamia esimerkki tapauksia on jo löydettävissä suomestakin. Näissä tavoitteena on kehittää 

eri sukupolvien keskinäistä vuorovaikutusta. 

 

”Onnimannin naapurina on hoivakoti Vallesmanni. 

Teemme suunniteltua ja säännöllistä yhteistyötä hoiva-

asukkaiden kanssa heidän vointinsa ja kuntonsa huomi-

oon ottaen. Uskomme, että yhteisillä ulkoilu- ja leikki-

hetkillä rikastutetaan sekä lasten että ikääntyneiden 

asukkaiden arkea.” 

 

Emme kyenneet löytämään yhtään esimerkkiä mistään, 

jossa tähän yhdistelmään olisi lisätty liikuntapainottei-

suus. Liikunnan ja ravinnon merkitys ihmisen terveydelle, 

sekä hyvinvoinnille on ollut tiedossa jo pitkään. Tämä 

koskee kaikenikäisiä ihmisiä. Yleensä näitä käsitellään 

yksittäisinä asioina, vaikka asia tulisi nähdä yhtenä koko-

naisuutena. Tämä uniikki konsepti helpottaisi kokonai-

suuden hallintaa. On myös selvää että paraskaan hoiva-

alan ammattilainen ei pysty aktivoimaan seniori-ikäisiä 

niin tehokkaasti kuin päiväkoti-ikäinen lapsi, esimerkiksi 

pyytämällä piirtämään yhdessä tai osallistumaan johonkin 

molemmille sopivaan aktiviteettiin tai leikkiin. Puhumattakaan siitä mikä merkitys tällä on mo-

lempien elämänlaadulle. Senioripalvelutalon rakentaminen urheilutalon yhteyteen osallistaisi 

ikärajattomasti ja aktivoisi sukupuolirajattomasti. 

 

www.pilkepaivakodit.fi/paivakodit/lahti/pilke-musiikkipaivakoti-onnimanni/ 

 

Suomalainen väitöstutkimus aiheesta:  

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/66723 

  

Koskettava video aiheesta:  

https://abcnews.go.com/Lifestyle/video/amazing-things-happen-preschool-inside-nursing-
home-31808247 
 

http://www.pilkepaivakodit.fi/paivakodit/lahti/pilke-musiikkipaivakoti-onnimanni/
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/66723
https://abcnews.go.com/Lifestyle/video/amazing-things-happen-preschool-inside-nursing-home-31808247
https://abcnews.go.com/Lifestyle/video/amazing-things-happen-preschool-inside-nursing-home-31808247
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Turistit ja alueella olevat matkailijat 

Mikäli nykyaikaisessa urheilutalossa olisi sisäaktiviteettipuisto, se palve-

lisi paremmin alueella olevia turisteja. Monessakin tapauksessa turistit 

täyttäisivät ns. hukkatunteja. Hyvällä konseptilla voisi aktiviteettipuisto 

mahdollistaa urheilutalon aukiolon kesäisin. Tämä voisi tapahtua sovel-

tamalla jo olemassa olevia tiloja enemmän aktiiviseen yhdessäoloon ja 

viihdekäyttöön. Esimerkiksi palloiluhallin voi muuttaa kohtuullisilla kus-

tannuksilla Crazy Cart ajoalueeksi. 

https://global.razor.com/fi/products/crazy-cart/ 

Kun tämän tyyppiset muutokset on suunniteltu hyvin etukäteen osaksi 

konseptia, saadaan tiloista paljon enemmän hyötyjä irti. Käyttöaste ja 

palvelun taso paranevat myös merkittävästi. Tämän tyyppinen tuotteis-

taminen mahdollistaa erilaisia palveluita samoissa fasiliteeteissa. Tuot-

teiden kautta voidaan muodostaa hintapyramidi, jolloin voidaan tarjota palveluita myös niille 

joilla on parempi maksukyky. Vanhalla mallilla tilanteessa, jossa asiakkaalla olisi rahaa ja halua 

käyttää sitä, tälle asiakassegmentille puuttuvat keinot ottaa rahat myytävien palveluiden ja 

tuotteiden puutteen vuoksi. Monipuolinen, laaja ja kaikille ikäryhmille kiinnostava palvelutar-

jonta pidentäisi omalta osaltaan turistien viipymäaikaa. Viipymäaika on suoraan verrannollinen 

alueelle käytettävään rahan määrään.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://global.razor.com/fi/products/crazy-cart/
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Konseptin SWOT analyysi 
 

Vahvuudet: 
- Vastaa todelliseen kysyntään ja tarpeeseen 
- Vastaa nuorten kiinnostuksenkohteisiin 
- Lisää kuntalaisten hyvinvointia ikärajattomasti 
- Varhaisen puuttumisen malli toteutuu 
- Toiminnot tehostuvat 
- Saavutetaan kustannussäästöjä 
- Tukee maakunnan matkailustrategiaa 
- Yhteisöllisyys kehittyy Imatralla 
- Liikuntafasiliteetit paranevat 
- Rakennemuutoksen huomioiminen 
- Yksilöllinen, uniikkeja tuotteita Suomessa 
-  

Heikkoudet: 
- Innovaatiot sitovat rahaa 
- Liikunnan kiinnostavuus laskee 
- Alueellinen ostovoima on pieni, joka osittain 

estää yritysvetoisen toiminnan 
- Kaikkia innovaatioita ei voi suojata 
- Sesonkiluonteisuus 
- Kapasiteetti 
- Uudistumiskyky 

 

Mahdollisuudet: 
- Kiinnostavuus Imatran kaupunkia kohtaa 

lisääntyy 
- Vähennetään passivoitumista ja ruutuaikaa 
- Kehittää eri sukupolvien keskinäistä 

vuorovaikutusta 
- Liikunnan kiinnostavuuden lisääminen 
- Ninja warrior -TV sarja 
- Drop out -ilmiöön vaikuttaminen 
- Viipymäajan pidentyminen 
- Esteettömyys voidaan hoitaa nykyistä paremmin 
- Ekologisuus voidaan hoitaa nykyistä paremmin 
- Pomenia menestyy kansainvälisesti  
- Uutuusarvon hyödyntäminen 
- Suuret matkailijavirrat kesäsesongin aikana 
- Tuotteiden hintapyramidi mahdollistaa 

palveluita ostokyvyn mukaan, eikä rajaa 
asiakassegmenttiä 

- Isojen tapahtumien järjestäminen 
- Matkailun lisääntyminen 
- Saadaan luotua uudenlaisia ansaintalogiikoita 
- Uusien palveluiden luominen 
- Nuorisotyön vahvistaminen, vapaa-

ajanviettopaikka 
- Koulu- ja päiväkotiyhteistyö 
- Liikunnan vähentymisestä seuraavien 

kansantautien ennaltaehkäiseminen 
- Työikäisten työkykyisyyden vahvistaminen 

Uhkatekijät: 
- Liikunnan vähentymisestä seuraavat kansataudit 
- Työikäiset eivät ole työkykyisiä 
- Väestön vähentyminen / väestörakenne muutos 
- Venäläisten turistien ostovoiman vaihtelu 
- Suhdanteiden vaihtelu 
- Asiakasvolyymin riittävyys sesongin ulkopuolella 
- Rahoituksen saaminen investoinneille 
- Oikeat yhteistyökumppanit 
- Väärät tuotteet / laji / konseptivalinnat 
- Urheilutrendien muutokset, suosittujen 

liikuntalajien vaihtuminen 
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Yhteenveto 
Kansantaloutemme edessämme on tikittävä aika pommi, mikäli ihmisten liikuntakäyttäytymis-

tä ei saada muutettua haluttuun suuntaan. Suuntaus on kestämätön, varsinkin pienessä muut-

totappio kaupungissa, jossa väestö ikääntyy ja jos työikäiset eivät kestä työkykykyisinä. Tämä 

vaatii innovatiivisia ja rohkeita ratkaisuja ja monniammatillista yhteistyötä.  Yhteistyö vaatii 

liikuntastrategian minkä mukaan kaikki sidosryhmät voivat toimia yhdessä rintamassa. Strate-

giasta olisi hyvä käydä ilmi ”Imatran liikkujan polku”, eli haasteet, tavoitteet, keinot sekä vaiku-

tukset. 

Imatran liikunnanpolku –kaavio 
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Kaavio on tehty auttamaan hahmottamaan kokonaiskuvaa liikunta tilanteesta Imatralla. Kaavi-

on avulla puutteet on helpompi havaita. Kaaviosta puuttuu paljon olennaista tietoa, jota ei 

pystytty tämän hankkeen aikataulujen puitteissa tekemään. Huomion arvoista on myös se että 

raportin tekijällä oli haastavaa saada kokonaiskuvaa tarjolla olevista liikuntapalveluista ja suori-

tuspaikoista, koska tieto on pirstaloituneena eri paikoissa. Yksi keino drop out -ilmiön liikku-

mattomien takaisin saamiseksi olisi, että koko kaupungin liikuntatarjonta olisi esillä yhdessä 

paikassa kootusti. Tämä asian ratkaiseminen ei tietysti ole aivan yksinkertaista.  Raporttia teh-

dessä kävi myös ilmi että riittäviä toimivia keinoja ja palveluja ei ole drop out -ilmiön liikkumat-

tomien takaisin liikunnan pariin nostamiseksi. Varsinkin haavoittuvan 12–20 -vuotisten osalta. 

Heidän tarpeet tulisi huomioida paremmin tulevaisuuden liikuntapaikkoja suunnitellessa. Imat-

ralla on osattu tehdä hienoja ja vakuuttavia urheilupaikkoja, kuten Ukoskan hiihtoladut, mutta 

tätä kohderyhmää se ei puhuttele. Mielestäni on täysin selvää, että kaikki voitavamme on teh-

tävä, jotta liikuntatottumukset muuttuisivat haluttuun suuntaan. Sekin on täysin nähtävillä, 

että muutos ei tule tapahtumaan perinteisellä linjalla, vaan kuilu syvenee. Muutoksia tulee 

vain muuttamalla vanhoja käytäntöjä vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta ja kysyntää. Ra-

porttia tehdessä huomasin että, moni asia perusteltiin niin että kunnallisten liikuntapalvelui-

den ei tarvitse olla kannattavia eikä niitä pyöritetä liiketoiminnan ehdoilla. Tämän verhon taak-

se haluttiin aina piiloutua, kun keskustelu siirtyi asioihin, toimintatapoihin sekä päätöksiin, 

joista ei haluttu keskustella. Kunnallisten liikuntapalveluiden ei tarvitse olla kannattavia, mutta 

tämä ei oikeuta tekemään asioita huonosti ja epäammattimaisesti. 

Imatran nykyinen urheilutalo alkaa olla tiensä päässä, siksi on oikea aikaikkuna avata keskuste-

lu asian teemoilta. Tähän raporttiin on kerätty tiedonjyviä, jotka auttaisivat keskustelussa ja 

päätöksen teossa. Raportti on luonteeltaan keskustelun avaus, eikä absoluuttinen totuus. Ra-

portti on myös tehty niillä tiedoilla, joita oli saatavilla ja rajallisilla resursseilla. Kaikista huoli-

matta raportti sisältää paljon kiistattomia tosiasioita. Nämä tosiasiat osoittavat että mahdolli-

sen uuden tai saneeratun urheilutalon konsepti tulee perustua muihin kuin perinteisiin ratkai-

suihin. Raportissa esitetty konsepti-idea, vaatii vielä paljon työtä, jotta se olisi toteutuskelpoi-

nen. Idea on kuitenkin realistinen ja toteutuskelpoinen. Arkkitehdit luovat upeita rakennuksia, 

mutta eivät niinkään toimivia konsepteja. Urheilutalon suunnittelun täytyy lähteä tarpeista, 

joita siellä aiotaan toteuttaa. Tämän onnistuminen vaatii moniammatillista yhteistyötä ja asi-

antuntijoiden kuuntelemista. Lappeenrannan urheilutalon saneeraus -tapaus, saa minut epäi-

lemään päätöksentekijöiden ammattitaitoa ja kykyä nähdä kokonaiskuvia. Toivon tämän rapor-

tin auttavan Imatralaisia päättäjiä hahmottaman kokonaiskuva hieman paremmin.  

 

 


