Olosuhdeseminaari Helsinki – Tukholma 3.-5.10.2018
Olosuhdeseminaari oli järjestyksessään 12:sta SLA:n järjestämänä ja seminaari suuntautui laivaseminaarina
Tukholmaan. Poikkeuksena tällä kertaa oli, ettei Tukholmassa vierailtu tutustumiskohteissa. Sen sijaan toisen
seminaaripäivän aluksi Ruotsin Riksidrottsförbundet:sta Kristiina Sagbrant ja Aila Ibanez-Mengüc kertoivat
Ruotsin liikunnasta, sen organisaatioista ja taustoista sekä tulevaisuudesta.
Liikuntapaikkojen rakennusavustukset lisääntyneet
Esitysten pohjalta muutama perusasia, joita esitelmöitsijät toivat esiin. Jarkko Rantamäki kertoi OKM:n ja
AVI:n avustustoiminnasta. Valtion myöntämät liikuntapaikojen rakentamisavustukset ovat jonkin verran lisääntyneet, mihin on viimeisimpinä vuosina vaikuttanut erityisesti Tampereen kansiareenalle ja Olympiastadionille myönnetyt avustukset. Niin ikään lähiliikuntapaikkoja, liikuntahalleja ja –saleja on avustettu määrällisesti enemmän kuin muita kohteita.
Oikea perustaminen ja hoito nurmikentille
Nurmikenttien hoitoa käsiteltiin kolmessa luennossa. Jukka Mäkinen kertoi kylvönurmen ja siirtonurmen perustamisesta. Nurmikon perustamissa on tiedettävä millaiseen alustaan nurmi perustetaan ja myös minne
kenttä rakennetaan. Kasvualustat eri puolilla maata ovat erilaiset, joten ei ole sama miten rakentaminen ja
hoitaminen suoritetaan. Kentän kunnostuksessa ei myöskään ole aina itsestään selvää, että kaivetaan kaikki
auki - myös pitch renovation voi olla todella käypä ratkaisu. Sami Kajeniemi kertoi vuosien erilaisuudesta ja
siitä mikä on ilman, valon ja veden merkitys nurmen kasvulle ja kuinka ilmasto-olosuhteen on kulloinkin otettava huomioon. Molemmat luennoitsijat kuten myös Mika Nurminen omassa esityksessään toivat esiin, että
nurmen saa kukoistamaan oikeilla hoitotoimenpiteillä. Nurminen myös korosti, ettei luonnonnurmen käyttöä
pidä oleellisesti rajoittaa, sillä nurmi kestää kun sitä hoidetaan pitkäjänteisesti oikein.
Kenttä muutakin kuin suorituspaikka
Urheilukentät tarvitsevat muutakin kuin suorituspaikkoja. Valaistuksen merkityksestä ja uusista valaistusratkaisuista kertoi Ilkka Kartio. Led-valaistus on tätä päivää ja oikein suunniteltuna lajilähtöisesti sillä saadaan
ohjausjärjestelmineen turvallisuutta sekä toimivuutta jokaiselle liikuntapaikalle. Niin ikään järjestelmillä saadaan runsaasti säästöä energiankulutuksessa. Olli Dahl esitteli moduulipohjaiset joustavat katsomorakenteet, joihin on joustavasti liitettävissä myös oheistilat. Ratkaisut sopivat niin suurille kuin pienille urheilukentille. Katsomoilla on varsin suuri merkitys urheilutapahtumien järjestelyissä niin taloudellisesti kuin toiminallisesti.
Toimintaan sisältöä
Suomessa on vielä yli kolmesataa kuntaa, joissa monissa rakennetaan liikuntapaikkoja varsin aktiivisesti ja
tehdään yleensäkin liikunnan eteen aktiivista työtä. Kuopio on kaupunki, missä on meneillään yli sadan miljoonan liikuntapaikkarakentaminen. Saku Kekäläinen kertoi kaupungin hankkeista ja siitä miten rakentamista on yhä syvällisemmin lähdetty ajattelemaan sisällön kautta. Ei pelkkää rakentamista vaan toiminnallisuus on vahvasti mukana kokonaisuuden toteuttamisessa. Päämääränä on ”Hyvän elämän pääkaupunki”.
Kajaani puolestaan on kooltaan jonkin verran pienempi kaupunki kuin Kuopio, mutta siellä niin ikään on aktiivista rakentamista ja liikuntakulttuuri on vahvasti esillä kaupunkikuvassa. Aleksi Nyström kertoi miten kaupungin liikuntakulttuuri uudistuu ja miten laajaa kokonaisuutta johdetaan. Peruslähtökohtana Kajaanissa on

ollut tuoda liikunta näkyväksi kaikissa yhteyksissä esiin ja tuolla toiminnalla on saatu aikaan erinomaista tulosta. Niin ikään asiakkaiden kokemukset on kirjattu tarkasti ja niiden pohjalta on toimintaa viety eteenpäin.
Tietoa ja asioiden dokumentointia
Liikuntapaikkojen kunnossapidosta Petteri Bergman painotti niiden säännöllistä huoltamista ja huollon dokumentointia. Myös resurssit ja niiden oikea suuntaaminen on keskeistä omavalvonnan ja ennakoivan korjaamisen lisäksi. Dokumentoinnissa on unohdettava ruutupaperi ja siirryttävä sähköiseen dokumentointiin,
mikä helpottaa toiminnan analysointia. Liikuntapaikkojen hoitamisessa keskeistä on asiakaskokemuksen ja
oheispalveluiden huomioiminen.
Kustannukset ovat keskeisesti esillä tämän päivän toiminnoissa. Ville Nummelin kertoi ilmastoinnin ja lämmityksen kautta mikä merkitys oikealla suunnitelulla, energiatehokkuudella ja oikeilla laitteilla on kustannuksiin. Aina ei pidä tuijottaa vain laitteiden ostohintaa vaan on huomioitava ominaisuudet ja mietittävä asioita
elinkaarikustannusten kautta. Tällöin saadaan selville todelliset säästömahdollisuudet. Elinkaarikustannus
teemaa osittain jatkoi Karri Kylliö. Hän pitää tärkeänä tiedon merkitystä ja sitä, miten data antaa vastauksia
moniin kysymyksiin. Tiedolla johtaminen tuo avoimuutta, parempia palveluja ja tulosta sekä lisää luovuutta
ja kehittämisideoita kustannussäästöjen lisäksi.
Tietoa löytyy mm. Lipas-tietojärjestelmästä, jonka uudistumisesta kertoi Kirsi Vehkakoski. Lippaasta löytyvät
kuntien liikuntapaikat ja uutuutena siellä on myös uimahalli- ja jäähalliportaali. Järjestelmässä on tietoa hallien energiatehokkuudesta, joten sen pohjalta voi tehdä vertailuja miten energiaa kuluu eri halleissa. Uimahalliportaalin merkitystä korosti myös Jukka Maja kertoessaan uimahalleista ja siitä työstä mitä Uimahalli- ja
kylpylätekninen yhdistys tekee uimahallirakentamisen eteen.
Seminaarista saadun palautteen myötä seuraavan kerran tullaan tutustumaan konkreettisesti liikuntapaikkoihin. Myös monia vinkkejä tulevaan seminaarisisältöön saatiin palautteissa.

