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LEHDISTÖTIEDOTE 18.3.2015, Julkaisuvapaa klo 11.15 
 

VUODEN LIIKUNTAPAIKKA 2015 ON KONTIOLAHDEN AMPUMAHIIHTOKESKUS 
 

Vuoden Liikuntapaikka 2015 on Kontiolahden Ampumahiihtokeskus. Valtion Liikuntaneuvoston 
rakentamisjaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen ja rakennusneuvos Risto Järvelä 
opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueelta palkitsivat kohteen keskiviikkona 18.3.2015 
SGGF-messuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.  Tunnustuksen ottivat vastaan 
Kontiolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mika Kuusela, kunnanjohtaja Jere Penttilä ja tekninen 
johtaja Eero Pölönen. Tunnustus jaettiin 11. kerran. Kohdetta esitellään SGGF-messuilla 18.–19.3.  
 

Vuoden Liikuntapaikan valitsevat opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueella toimivat 
liikuntapaikkarakentamisen virkamiehet yhdessä aluehallintovirastojen liikuntatoimesta vastaavien 
viranhaltijoiden kanssa. Vuosittain valittavan kohteen tulee olla valmistunut tai peruskorjattu palkitsemista 
edeltäneen parin vuoden aikana, jolloin käytöstä ja toiminnallisuudesta on saatu kokemuksia. Palkinnolla 
halutaan nostaa esille erikoisosaamista vaativan liikuntapaikkarakentamisen merkitystä, arvoa ja tietoisuutta. 
Palkinto on tunnustus kohteiden rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien ja ylläpitäjien osaamiselle. 
Vuoden Liikuntapaikka -kiertopalkinnon ja vuosittaiset palkinnot lahjoittaa Tampereen Messut Oy. 
 

Vuoden 2015 ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailuista potkua rakentamiseen 
 

Kontiolahden Ampumahiihtokeskuksen stadionalueen rakentaminen alkoi v. -82, ensimmäinen pää- ja 
huoltorakennus valmistui v. -85. Ampumahiihdon SM-viestit järjestettiin v. -86 ja ensimmäiset kv-kilpailut oli v. -
88. Ampumahiihdon maailmancup v. -90 antoi sysäyksen alueen määrätietoiselle kehittämiselle. Vastuu siirtyi 
Kontiolahden Urheilijat ry:ltä Kontiolahden kunnalle 90-luvun puolivälissä. Ampumahiihtokeskuksessa on 
järjestetty mm. yhdeksät ampumahiihdon maailmancup-kilpailut ja seuraavat on v. 2018. Ampumahiihdon MM-
kilpailut on pidetty vuosina 1999 ja 2015. Lisäksi on järjestetty maastohiihdon SM-kilpailuja.  
 

– Ampumahiihdon MM-kilpailut 2015 edellyttivät laajaa lisärakentamista. Päärakennusta laajennettiin 400 m² ja 
huoltotiloja 100 m². Lisäksi uusittiin ampumapaikan taululaitteet, modernisoitiin tulospalvelujärjestelmä, tehtiin 
ampumapenkan ja latupohjien muutos- ja korjaustöitä, rakennettiin ja korjattiin ylikulkusiltoja ja katsomoita, 
uusittiin valaistus ja tehtiin piha-alueen muutostöitä ja maisemointia. Vuosina 2011–2014 olosuhteiden 
parantamiseen käytettiin 2,9 milj. euroa, jota voi pitää melko pienenä puhuttaessa MM-kisojen toteutuksesta. 
Hanke sai valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista 950 000 euroa. Lisäksi 
hankkeeseen on saatu Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton kautta EAKR-rahoitusta. Kiinteiden rakennelmien 
lähtökohtana on ollut mahdollisimman korkea ympärivuotinen ja monipuolinen käyttöaste. Koska 
rakentamiseen on rahaa vähän, suunnitelmien ja investointien tulee olla realistisella ja taloudellisesti kestävällä 
pohjalla. Kilpailullisen toiminnan vastapainona alueella järjestetään esimerkiksi lasten ja nuorten tapahtumia, 
yritysten virkistys- ja ulkoilupäiviä sekä juhlia ja kokouksia. Kontiolahden Ampumahiihtokeskus on monipuolinen 
liikuntapaikka, kertoo opetusneuvos Risto Järvelä opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 
 

Kontiolahden Ampumahiihtokeskus palvelee huippu-urheilua ja urheilukansaa 
 

Kontiolahden Ampumahiihtokeskus on kansallinen ja kansainvälinen ampumahiihdon kilpailu- ja 
harjoituskeskus, jossa on hyvät harjoitusmahdollisuudet myös ammunnanharrastajille, hiihtäjille, 
rullaluistelijoille, kävelijöille ja juoksijoille. Alue soveltuu hyvin kaiken ikäisten ulkoilu- ja harrasteympäristöksi ja 
siellä voidaan järjestää erilaisia liikuntatapahtumia sekä yritys- ja yksityistilaisuuksia palveluineen.  
 

– Kontiolahden Ampumahiihtokeskusta on rakennettu 30 vuoden aikana määrätietoisesti sekä kilpa- ja huippu-
urheilun että kaiken kansan liikunnan olosuhdetarpeisiin. Ampumahiihtokeskus mahdollistaa monen lajin kilpa- 
ja harrastustoiminnan ja lisäksi kohde on Kontiolahden, Joensuun ja lähikuntien asukkaiden kuntoliikunta- ja 
virkistyspaikka. Yhdysreitit sitovat keskuksen muuhun Joensuun seudun ulkoilureitistöön ja monipuoliset 
virkistysreitit mahdollistavat luontoliikunnan. Ampumahiihtokeskus on maakunnallinen kärkihanke, jolla on 
merkittävä vaikutus myös matkailijavirtoihin. Suomessa tarvitaan yksi kv-tason ampumahiihtokeskus ja sen 
paikka on Kontiolahti. Kohteella on iso vastuu suomalaisen ampumahiihdon tulevaisuudesta, sanoo Valtion 
Liikuntaneuvoston rakentamisjaoston puheenjohtaja Timo Heinonen.  
 

– Olemme otettuja Vuoden Liikuntapaikka 2015 -tunnustuksesta. Kontiolahden Ampumahiihtokeskuksen 
kehittämisessä ovat vahvasti olleet mukana Kontiolahden kunnan ja Kontiolahden Urheilijat ry:n lisäksi 
Joensuun kaupunki, maakuntaliitto, valtiohallinnon alueelliset toimijat, puolustusvoimat, oppilaitokset ja 
yrityselämä. Pääsuunnittelussa on onnistuttu hyvin ja siitä on vastannut Suunnittelutoimisto Pauli Nuutinen Ky 
Joensuusta. Missään nimessä ei pidä unohtaa talkootyötä, jota ilman ampumahiihtokeskus ei palvelisi 
nykyisellä tavalla urheilijoita ja liikunnan harrastajia. Lämmin kiitos kaikille pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen ja 
menestyksekkääseen rakennus- ja kehitystyöhön osallistuneille, toteaa kunnanjohtaja Jere Penttilä.   
 

Palkitut: Joensuu Areena (2005), Kemiön Amospuisto (2006), Ylöjärven Liikuntakeskus (2007), Lahden kaupungin koordinoima 
Ylimaakunnallinen ulkoilu- ja luontomatkailuhanke (2008), Vantaan Energia Areena (2009), Kuopion kaupungin lähiliikuntapaikkaverkosto 
(2010), Oulun Hovinsuon skeittipuisto (2011), Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalli (2012), Espoon Honkahalli (2013), Harjavallan 
liikunta- ja uimahalli (2014). Vuoden Liikuntapaikkaa 2015 esitellään SGGF-messuilla 18.–19.3.2015. Lisätiedot: www.sggf.fi. 
 

LISÄTIEDOT: Kontiolahden Ampumahiihtokeskus: http://www.biathlon-kontiolahti.fi/uudet_sivut/ahkeskus.html 
Jere Penttilä, kunnanjohtaja, p. 050 432 7600 tai Eero Pölönen, tekninen johtaja, p. 0500 577 960, etunimi.sukunimi@kontiolahti.fi  
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Risto Järvelä, rakennusneuvos, p. 0400 915 999, risto.jarvela@minedu.fi 
Tampereen Messut Oy: Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi 

http://www.biathlon-kontiolahti.fi/uudet_sivut/ahkeskus.html

