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Tutustumiskohteena
Sätra-yleisurheiluhalli
Tukholmassa

Olosuhdeseminaarin
tutustumiskohde oli tänä
vuonna Tukholmassa sijaitseva
Säträ-yleisurheiluhalli ja sen
ympäristön muut liikuntatilat.
Liikuntatiloja hallitsee
Tukholman kaupunki, ja maan
yleisurheiluliitto vastaa käytöstä
sekä ylläpidosta.

n Teksti ja kuvat: Reijo Häyrinen

Kaupungin muidenkin tilojen hallinnasta
vastaa Tukholma, ja seurat toimivat käyttäjinä sekä vastaavat osittain ylläpidosta. Tilojen
rakentamisesta vastaa FSK, joka on rakennuksia hallitseva osasto. Liikuntaosasto on
mukana esittämässä ja suunnittelemassa uusia rakennuksia.

Tukholman kaupunki omistaa tilat
– järjestöt huolehtivat osittain
ylläpidosta

n Sätra Halli

n Suomalaisia vieraita kunnioitettiin liputuksella.

n Palloiluhalli sisältä.
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Tukholma kaupunkina on Pohjoismaiden
suurin, ja varsinaisen ydinkaupungin väkiluku on vähän vaille miljoona asukasta. Tukholman läänin, Suur-Tukholman, asukasluku on
noin 2,3 miljoonaa, joten kaupungissa tarvitaan runsaasti olosuhteita liikkumiseen.
Liikuntaviraston osastopäällikkö Robert
Sköld kertoo, että asukkaille on rakennettuja
liikuntapaikkoja satamäärin, ja yhdistysten
kanssa kaupunki tarjoaa erilaisia aktiviteettejä erityisesti lapsille ja nuorille.
- Kaupungin strategian yhtenä painopisteenä on hyvinvointitoiminnan organisointi
ja toteuttaminen, joten kuntosaleja ja muita
liikuntapaikkoja tarvitaan ryhmäharjoitusten toteuttamiseen.
Tukholmassa järjestetään noin 450 ryhmäharjoitusta viikoittain. Käytössä on noin
35 000 puolen vuoden tai koko vuoden kävijäkorttia liikuntapaikoille.
- Kaupungissamme on urheilupolitiikkaohjelma, jonka painopisteenä on antaa aktiivista tukea lapsille ja nuorille. Erityisenä
kohderyhmänä ovat tytöt, joilla on heikko taloudellinen tausta sekä toisena ovat vammaisille järjestettävät palvelut, toteaa Sköld.
Liikuntatyön organisointi edellyttää isoa
määrää työntekijöitä. Sköldin mukaan kaupungin palveluksessa on 420 kuukausipalkkalaista, jotka toimivat puolihallivahtimestareina, uimahallin hoitajina, urheilupaikkojen
työntekijöinä sekä muissa tehtävissä. Tuntipalkkalaisina on noin 600 työntekijää, jotka
ovat ohjaajia, uinninopettajia sekä uinninohjaajia.
Liikunnan kustannukset ovat noin miljardi kruunua vuodessa, ja vastaavasti tulo-

ja saadaan varauksista, tapahtumista sekä uimahallien kävijöistä.
Tukholmassa on noin 300 sisäliikuntatilaa, jotka ovat urheiluhalleja, kuntosaleja, motivointihuoneita sekä erikoishalleja.
Urheilukenttiä ja pallokenttiä on noin 200. Lisäksi kaupungissa on noin sata tekonurmikenttää, 14 uima-allasta ja kuusi urheilualuetta. Edelleen muita ulkotiloja on noin 130, sisältäen luistinja parkourpuistot.
Laskelmien mukaan liikuntapaikoilla on vuodessa noin kolme
miljoonaa kävijää.

Sätra-halli on yleisurheilijoiden käytössä myös
kesäisin
Säträ-halliin sisältyvät yleisurheilutilat kiertävine 200 metrin
ratoineen sekä sosiaali- ja ruokailutiloineen. Lisäksi vieressä on
erillinen palloiluhalli, ulkoyleisurheilukenttä, ulkokuntosali, jääkiekkokaukalo sekä lapsille monipuolinen liikuntapuisto.
Säträ halli on otettu käyttöön huhtikuussa 1998 ja sen mitat
ovat 96 x 66 metriä.
Heittopaikat ovat hallin eteläpäädyssä, sivulla on verryttelysuora. Kokonaisuuteen kuuluu mm. kaksi seiväshyppypaikkaa. Hallin
omistaa Tukholman kaupunki ja sopimuksen myötä yleisurheiluliitto vastaa sen käytöstä sekä ylläpidosta. Hallissa on yksi kokopäiväinen työntekijä sekä kolme osa-aikaista ympäri vuoden. Hallin katsomoon mahtuu 1200 katsojaa ja sen lisäksi kapasiteetti voidaan nostaa 1500:aan
Sköld kertoo, että yleisurheiluliitolla on 1,5 miljoonan euron talousvastuu hallin käytöstä. Tulot tulevat koulutuksesta, kilpailuista sekä leasing-maksuista. Myös kaupunki osallistuu mediakustannuksiin sekä suuriin investointeihin ja välinehankintoihin.
Talvikaudella lokakuusta huhtikuuhun halli on auki joka päivä
ja kesäkaudella kolmena iltana viikossa.
- Vuosittain on käytössä noin tuhat yksittäistä harjoituskorttia
ja talvikaudella normaaleina harjoitusiltoina täällä on keskimäärin 300 kävijää, jotka ovat lapsista vanhuksiin. Joulukuusta maaliskuulle areenalla on noin 20 kilpailupäivää.
Ensimmäisen kerran hallissa järjestettiin yleisurheilun Ruotsin sisähallimestaruuskilpailut talvikaudella 1998-1999, ja siitä
lähtien hallissa on järjestetty kymmenen mestaruuskisaa. n

n Jääkiekkokaukalo ja Palloiluhalli
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