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Liikuntapaikoista: 

- Koko maassa n. 29.000 rakennettua liikuntapaikkaa (LIPAS –tietojärjestelmä) 

- 1 liikuntapaikka 175 asukasta kohti 
- 75% liikuntapaikoista kuntien omistamia ja ylläpitämiä 
- Suurin osa perusliikuntapaikoista on jo rakennettu 
- Meneillään olemassa olevien liikunta-paikkojen peruskorjaus ja  
  perusparantaminen 
- Uudet lajit tarvitsevat uusia liikuntapaikkoja 
- Ulkona sijaitsevia ampumaratoja on Suomessa n. 800 
- Pääosa ampumaradoista järjestöjen ylläpitämiä 
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Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011 

Opetusministeriön julkaisuja 2008:45 

Painopistealueet: 

– Lasten ja nuorten liikkumisympäristöjen kehittäminen 

– Terveyttä edistävien liikuntaolosuhteiden lisääminen 

– Liikuntapaikkojen laadun kehittäminen 

– Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu (vrt. ampumaradat!) 
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Liikuntapaikkarakentamisen rahoitus 

Kunnat käyttävät  liikuntapaikkarakentamiseen kunnallisverotuksesta 
saatavia verovaroja 
Valtio käyttää liikuntarakentamisen avustuksiin veikkausvoittovaroja 
Valtion (puolustusministeriö, rajavartiolaitos, poliisi) rakentamat ja 
ylläpitämät ampumaradat rahoitetaan valtion verovaroin 
 

Veikkausvoittovaroista myönnetään liikuntapaikkarakentamisen avustusta  
–  kunnille ja kuntainliitoille 
–  yksityisille yhteisöille 

Näillä rakentamisavustuksilla tuetaan erityisesti: 
– uimahallien peruskorjausta 
– lähiliikuntapaikkojen rakentamista 
– terveysliikuntaedellytysten luomista 
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Veikkausvoittovaroista myönnettävä 
liikuntapaikka-avustus 

Avustusta voidaan myöntää liikuntapaikan perustamishankkeeseen. 
Perustamishankkeilla tarkoitetaan liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien 
vapaa-aikatilojen : 

– rakentamista 
– hankintaa 
– peruskorjausta 
– ja näihin sisältyvää irtaimen omaisuuden hankintaa 
– mikäli kyse on pelkästä irtaimen omaisuuden hankinnasta, niin 

avustusta ei voida myöntää 
– myöskään maa-alueen hankintaan avustusta ei voida myöntää 
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Liikuntapaikkahankkeen valtionavustushakemus toimitetaan  
ELY -keskukseen 31.12. mennessä  (OKM:n lomake  N:o 12) 

Hakemukseen sisällytetään : 
 Vapaamuotoinen hankesuunnitelma, josta käy selville 

rakennuskohde ja sen tarpeellisuus  
 Peruskorjaushankkeista pyydetään toiminnalliset ja tekniset 

perusteet 
 Selvitys rakentamisvalmiudesta ja tarvittavat luvat (kaava, 

rakennuslupa, ympäristölupa) ja muut päätökset 
 Selvitys hankkeen omarahoituksesta (pankin lausunto, 

talousarvio-ote, käyttötaloussuunnitelma) 
 L2 -tasoiset tai sitä tarkemmat piirustukset rakennuksista 
 Rakennustapaselostus  
 Hankkeen aikataulu 
 Huonetilaohjelma 
 Eritelty kustannusarvio  
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HAKEMUS  jatkoa . . . 
 Ampumaratahankkeesta myös seuraavat tiedot: 

• Yleiskartta alueesta, jossa rata sijaitsee 
• Asemapiirros  esim. 1:500, josta selviää alueen  
   liikennejärjestelyt paikoitusalueineen 
• Lajikohtaiset erityispiirustukset ja selvitykset, esim.  
   suorituspaikkarakenteet ja perusvälineistö 
• Katsomorakenteet 
• Liikuntaesteettömyyden huomioiminen 

 

Jos hakija on yksityinen yhteisö (ry, Oy, säätiö), on lisäksi toimitettava: 
 

– Yhteisön rekisteriote 
– Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio 
– Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä 

tilikaudelta 
– Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä 

tilikaudelta  
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Valtionapuviranomainen kiinnittää hakemuksessa huomiota 
erityisesti seuraaviin asioihin: 
 

- Hakijakelpoisuus 
- Liikuntapaikan tarve 
- Rakentamisvalmius (tontti, kaavatilanne, luvat) 

- Teknisten suunnitelmien arviointi (rakennustekniikka, materiaalit,  
   mitat, määräykset, kattorakenteet) 
-  Rahoitus 

- Liikkumisesteettömyys 
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Valtionapupäätöksessä voidaan asettaa avustuksen käytölle 
ehtoja, jotka koskevat mm: 

- Avustuksen käyttöaikaa 
- Avustuksen maksatusta 
- Hankkeen vakuuttamista 
- Hakijan ilmoitusvelvollisuutta olosuhteiden muuttumisesta 
- Työvoiman käyttöä 
- Tietojen toimittamista hankkeen toteutumisesta ja kustannuksista    
  (hankeselvitys) 
- Valtionapuviranomaisen valvontaoikeutta 
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  Valtionapuviranomainen 

- ELY -keskus on valtionapuviranomainen korkeintaan 700.000€ (alv 0%)  
  hintaisissa hankkeissa ja OKM myöntää avustukset tätä isompiin hankkeisiin 
 

Liikuntarakentamisen valtionavustukset päätetään kuudessa ELYssä: 

- Uudenmaan ELY: Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala 
- Varsinaissuomen ELY: Varsinaissuomi ja Satakunta 
- Pohjanmaan ELY: Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi  
  ja Pirkanmaan  
- Pohjois-Savon ELY: Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 
- Lapin ELY 
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- Avustuksen määrä on harkinnanvarainen ja harkinnan tekee valtionapuviranomainen 
- Valtion liikuntaneuvosto on antanut ohjeen valtionavustuksen määrästä 
- Avustus on viime vuosina ollut yleensä n. 20-25% hankkeen kustannuksista, mutta  
  enintään n. 1 000 000€ 
- Lähiliikuntapaikoille avustus on voinut olla jopa 50% 
 

- Valtakunnallisesti merkittäville kohteille voidaan myöntää isompi avustus 
 

- Koulujen liikuntasaleihin on mahdollista saada myös koulurakentamisen  
  valtionavustusta  

   Valtionavun määrä 
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Opetus- ja 
kulttuuriministeriö on 
kustantanut vuosien 
varrella kaksi 
ampumaratojen 
rakentamista käsittelevä 
opasta  
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Viimeisin opas on 
vuodelta 2005 ja sitä on 
saatavissa 
Rakennustieto Oy:stä 
osoitteesta: 
 
www.rakennustieto.fi 
 
 

http://www.rakennustieto.fi/
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Ympäristöministeriö on  
julkaissut vuonna 2012  
oppaan ampumaratojen 
ympäristölupa-asioista. 
 
Opas löytyy netistä 



Liikuntapaikkarakentajan ja 
kaavoittajan riesat 

NIMBY 
  ”not in my backyard”  
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Hälvälä Hollola 

Ampumarataa ei moni halua naapuriin 



Hollolan kunta on alkanut rakentaa uusia 
asuinalueita Hälvälän ympäristöön ja 

paineet lisärakentamiselle ovat kasvaneet.  
 

(YLE, Lahden radio 8.9.2008) 



Muukon ampumarata 
Lappeenranta 

Uusia ampumaratoja voidaan rakentaa, 
kunhan ympäristö on oikea 



Muukon ampumarata 
Lappeenranta 



Muukon ampumarata 
Lappeenranta 
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