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1. Liikuntapaikkarakentamisen ohjaus/neuvonta

Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiseen 

avustamalla ja ohjaamalla liikuntapaikkarakentamista.

Aluehallinnolla keskeinen rooli päätöksenteossa / ohjaus- ja neuvonta.

Suomessa on noin 40 000 rekisteröityä liikuntapaikkaa, joista noin 75 prosenttia 

on kuntien rakentamia ja ylläpitämiä. Yksityiset liikuntapaikat, joita on lähinnä 

suurissa kaupungeissa ja taajamissa, täydentävät kuntien liikuntapaikkatarjontaa.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.



1. Liikuntapaikkarakentamisen ohjaus/neuvonta

Liikunnan avustuksiin veikkausvoittovaroja

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista: 

https://minedu.fi/liikunta

https://minedu.fi/liikuntapaikkarakentaminen

https://minedu.fi/liikunta
https://minedu.fi/liikuntapaikkarakentaminen


2. Avustukset
Veikkausvoittovaroista 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha liikuntapaikkarakentamiseen n. 32 M€

valtakunnallisesti

Avustuspäätöksiä 25 kpl n. 20 M€

OKM:n myöntämät avustukset 2020: 
https://minedu.fi/documents/1410845/6015486/Liikuntapaikkarakentaminen+2020.pdf/fe875407-ab26-7dd2-8609-

c7eb233bc1a5/Liikuntapaikkarakentaminen+2020.pdf

Aluehallintovirastojen (6 kpl) alueille yht. 8,0 M€

AVI:n myöntämät avustukset 2020:
https://www.avi.fi/web/avi/-/liikuntamahdollisuuksia-jokaiselle-8-miljoonaa-euroa-liikuntapaikkahankkeisiin

https://minedu.fi/documents/1410845/6015486/Liikuntapaikkarakentaminen+2020.pdf/fe875407-ab26-7dd2-8609-c7eb233bc1a5/Liikuntapaikkarakentaminen+2020.pdf
https://www.avi.fi/web/avi/-/liikuntamahdollisuuksia-jokaiselle-8-miljoonaa-euroa-liikuntapaikkahankkeisiin


2. Avustukset
Aluehallintovirastot myönsivät tänä vuonna yht. n. 8 000 000 euroa liikuntapaikkojen 

rakentamiseen ja perusparantamiseen (kustannusarvio max. 700 000 € alv. 0%).

Valtakunnallisesti 122 hanketta:

Etelä-Suomi yht. 52 kpl

Itä-Suomi yht. 14 kpl

Lappi yht. 11 kpl

Lounais-Suomi yht. 10 kpl

Länsi-Suomi yht. 28 kpl

Pohjois-Suomi yht. 5 kpl

Painopisteenä oli lähiliikuntapaikat ja koulujen pihoille rakennettavat kouluajan 

ulkopuolella käytössä olevat liikunnalliset pihat tai koulujen läheisyyteen rakennettavat 

lähiliikuntapaikat. 

Kunto- ja terveysliikunnan edellytysten parantaminen.



3. Valtionavustuksen hakuprosessi

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden 

investointiavustusten haku vuodelle 2021

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-ja-niihin-liittyvien-vapaa-

aikatilojen-perustamishankkeet

xx.11.2020 - 31.12.2020 klo.16.15 

Aluehallintoviraston sähköisen asiointipalvelun kautta: 
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

Kustannusarvio yli 700 000 € (alv. 0%) OKM

Kustannusarvio max 700 000 € (alv. 0%) AVI

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-ja-niihin-liittyvien-vapaa-aikatilojen-perustamishankkeet
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi


3. Esitykset rahoitussuunnitelmaan hakuprosessi

Esitykset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2022 – 2025

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-ja-niihin-liittyvien-vapaa-

aikatilojen-perustamishankkeet

xx.11.2020 - 31.12.2020 klo.16.15 

Aluehallintoviraston sähköisen asiointipalvelun kautta: 
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

Esitykset pari vuotta ennen varsinaista valtionavustushakua

~ 70% avustettavista isoista hankkeista on kulkenut rahoitussuunnitelman kautta.

Rahoitussuunnitelmailmoitus tehtävä vuosittain!

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-ja-niihin-liittyvien-vapaa-aikatilojen-perustamishankkeet
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi


3. Hakuprosessin kuvaus (ka>700 000 €)
Hakemusten käsittelyprosessi (2020) > ka 700.000 € 



3. Hakuprosessin kuvaus (ka <=700 000 €)

 



4. Päätöskriteerit

Opetus- ja kulttuuriministeriön hakuohjeen edellyttämät asiakirjat

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA 2014

Valtion liikuntaneuvoston hyväksymä ohjeellinen asiakirja (päivitys käynnissä)

Painopisteet:

- laajoja käyttäjäryhmiä palvelevat liikuntapaikat

- kunta ensisijainen avustuksen saaja

- esteettömyys, energiatehokkuus ja elinkaaren kustannukset

- hankkeen tarve ja kuntalaisten kuuleminen

- yhteistyö liikuntapaikkojen rakentamisessa

- sukupuolen, varallisuuden, liikuntaesteisten ja tasa-arvon huomioon ottaminen



4. Päätöskriteerit

Avustuksen suuruus

Avustus noin 20 - 30% hyväksytyistä kustannuksista

Monipuolisen lähiliikuntapaikan avustus mahdollisesti korkeampi

Opetus- ja kulttuuriministeriön maksimiavustus 750 000 € (1 200 000 €)



5. Hakuohjeet ja liitteet
Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus:
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-ja-niihin-liittyvien-vapaa-aikatilojen-

perustamishankkeet

Liiteasiakirjat:
https://minedu.fi/documents/1410845/6015486/Ohjeet+ja+liitteet+-

+perustamishankkeiden+investointiavustukset/db0dfc6f-4d58-b3b9-e17b-1897545c3416/Ohjeet+ja+liitteet+-

+perustamishankkeiden+investointiavustukset.pdf

Esitykset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2022 – 2025:
https://minedu.fi/-/esitykset-liikuntapaikkojen-rahoitussuunnitelmaan-vuosille-2020-2023

Aluehallintoviraston sähköinen asiointipalvelu: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

”Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen valtionavustusten hakupalvelu” 

”Liikuntatoimi / Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset” 

HUOM! VALTIONAVUSTUSHAKU AUKEAA 11/2020!

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-ja-niihin-liittyvien-vapaa-aikatilojen-perustamishankkeet
https://minedu.fi/documents/1410845/6015486/Ohjeet+ja+liitteet+-+perustamishankkeiden+investointiavustukset/db0dfc6f-4d58-b3b9-e17b-1897545c3416/Ohjeet+ja+liitteet+-+perustamishankkeiden+investointiavustukset.pdf
https://minedu.fi/-/esitykset-liikuntapaikkojen-rahoitussuunnitelmaan-vuosille-2020-2023
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi


6. Liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja 
kehittämishankkeet

Taustaa:

Tutkimus- ja kehittämishankkeilla pyritään edistämään liikuntapaikkarakentamisen 

laatua toiminnallisuuden, terveellisyyden, turvallisuuden, esteettömyyden ja 

kestävän kehityksen näkökulmasta.

Oppaita ja ohjeita liikuntapaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä 

liikuntapaikkoja koskevia RT-kortteja.

Avustushaku 11/2020 – 12/2020 Määräraha ~ 500 000 – 700 000 €



6. Liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja 
kehittämishankkeet

Valmiit liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeet:

https://minedu.fi/valmiit-liikuntapaikkarakentamisen-tutkimus-ja-kehittamishankkeet

Uimahallien tilaamiseen ja suunnitteluun liittyvät RT-ohjekortit:

- RT 103059 Uimahallin suunnittelun - ohjekortti

- RT 103233 Uimahallin LVI-suunnittelun - ohjekortti

- RT 103095 Uima-allasvesien käsittely - ohjekortti

- RT 103167 Uimahallin hanketyökalu alustavien kustannusten määrittämiseen (excel-työkalu)

Valmistumassa: 

Uimahallihankkeen valmisteluun ja tilaamisen työkalut: tilaajan ohje, tehtäväluettelot

Muita uimahalleihin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita: 

- Uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus - Tilaajan ohje (Vahanen Oy)

- Opas uimahallin nykytilaselvityksen laadintaan (UKTY Ry)

- Aalto-korkeakoulusäätiö sr: Energiatehokkaat ja sisäympäristöltään laadukkaat uimahallirakennukset-hanke

OKM:n liikuntapaikkajulkaisut: https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/kirjat/okmliikuntapaikkajulkaisut.html

https://minedu.fi/valmiit-liikuntapaikkarakentamisen-tutkimus-ja-kehittamishankkeet
https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/kirjat/okmliikuntapaikkajulkaisut.html


6. Liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja 
kehittämishankkeet

Käynnissä olevat liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeet:

https://minedu.fi/kaynnissa-olevat-liikuntapaikkarakentamisen-tutkimus-ja-kehittamishankkeet

Suomen Ympäristökeskus 

- Tekonurmikentillä täyteaineena käytetyn kumirouheen kulkeutuminen ympäristöön ja siitä mahdollisesti aiheutuvat 

vaikutukset selkärangattomille

Satakunnan ammattikorkeakoulu

- Malli liikuntapaikkojen esteettömyystiedon keräämiseen (esiselvitys)

Rakennustieto Oy

- Tekojääkenttien suunnittelu RT-ohjekortti

- Jäähallien suunnittelu RT-ohjekortti

Viherympäristöliitto Ry

- Luontopohjaiset leikki- ja liikuntaympäristöt-opas

Uima- ja jäähalliportaalit (energiankulutuksen seurantaan):

https://uimahalliportaali.fi/ & https://jaahalliportaali.fi/

https://minedu.fi/kaynnissa-olevat-liikuntapaikkarakentamisen-tutkimus-ja-kehittamishankkeet
https://uimahalliportaali.fi/
https://jaahalliportaali.fi/


7. Aiheeseen liittyvää
Liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeet:

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-rakentamista-yllapitoa-tai-kayttoa-palveleva-

tutkimus-ja-kehitystyo

LIPAS-liikuntapaikat:

https://liikuntapaikat.lipas.fi/etusivu

Suosituksia liikuntaa suosivan elinympäristön suunnitteluun, Oulun ylopisto

www.liikuntakaavoitus.fi

Aluehallintoviraston sivut eri avustuskokonaisuuksiin liittyvistä asioista:

www.aviavustukset.fi

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-rakentamista-yllapitoa-tai-kayttoa-palveleva-tutkimus-ja-kehitystyo
https://liikuntapaikat.lipas.fi/etusivu
http://www.liikuntakaavoitus.fi/
http://www.aviavustukset.fi/

