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Urheilu – opiskelu – asuminen – ruokailut – terveydenhuolto - tutkimus
samalla kampuksella keskellä Helsinkiä

Urheilun ja opiskelun kampus
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Tämä on kohta totta Suomessa!
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14 206 brm2 urheilun 
osaamiskeskusta

• Koripallo
• Yleisurheilu
• Telinevoimistelu
• Rytminen voimistelu
• Judo
• Paini

• Yleis- ja voimaharjoittelu

• Urheilulääkäriasema
• Testausasema
• Liikuntalääketieteellinen tutkimus

• Fysioterapia
• Hieronta
• Palautuminen
• Kuntoutus
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”Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja asumisen 

yhdistävää Urhea-kampuksen rakentamista 

edistetään.”
Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021

Valtakunnallisesti merkittävä 

urheilupaikkarakentamishanke
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tärkein huippu-urheilun rakentamishanke
Suomen Olympiakomitea



Käyttäjäryhmät

• Arkisin klo 7-17
urheiluakatemiaurheilijat, lajien valmennusryhmät, opiskelijat, koululaiset

• Arkisin klo 7-22
urheiluseurat, kuntoliikkujat

• Viikonloput
urheiluakatemiaurheilijat, lajien valmennusryhmät, urheiluseurat, kuntoliikkujat
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”Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheassa on noin 5000 urheiluakatemiaurheilijaa, 
jotka edustavat noin 70 eri lajia. Nuorimmat Urhean urheilijat ovat 12-vuotiaita. 

Noin 40 % Olympiakomitean tukiurheilijoista on Urhean urheilijoita.”



Urhea-halli Oy
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• Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian taustalla toimiva Urhea-säätiö sr perusti 
Urhea-halli Oy:n maaliskuussa 2018. Vuoden 2018 aikana toteutettiin kaksi osakeantia.
Urhea-säätiö on halliyhtiön pääomistaja.

• Urhea-halli Oy:n osakkeenomistajia ovat Urhea-säätiö sr, Helsingin kaupunki, Koripallosäätiö sr,
Urheiluopistosäätiö sr, Kisakalliosäätiö sr, Suomen Voimisteluliitto ry sekä Suomen Urheiluliitto ry

• Helsingin kaupunki omistaa halliosakeyhtiöstä 28 % ja se on sijoittamassa siihen 5 M€ pääomalainan

• Helsingin kaupungilla on halliyhtiön hallituksessa kaksi hallituspaikkaa

• Urhea-halli Oy suunnittelee, rakennuttaa ja omistaa urheiluhallin, ns. Urhea-hallin

• Urhea-hallin kustannusarvio (tammikuu 2019) on n 30 M€. 

• Investointirahoitus; Omapääoma n 10 M€, Laina n 20 M€

• Käyttötalous; vuotuinen liikevaihto n 2,3 M€



Hankkeen seuraavat askeleet
2019 2020 2021

• Rakentamisen valmistelutyöt 
käynnistyneet 2/19

• Urheiluhallin 
rakennuslupahakemus jätetty 
3/19

• Urheiluhallin urakkakilpailu 4/19
• Urheiluhallin urakkaneuvottelut 

6/19
• Urheiluhallin rakentamispäätös 

8/19
• Urheiluhallin rakentaminen alkaa 

9/19

• Helsingin kaupunginvaltuusto 
hyväksyi 13.3.19 kokouksessaan 
Mäkelänrinteen lukion 
laajennuksen ja 
perusparannuksen 
hankesuunnitelman
=> Koulun laajennus ja perus-
korjaus käynnistyvät 6/19

• HOAS-talon pohjatyöt 
käynnistyvät 6/19

• HOAS-talon rakentaminen 
käynnistyy 9/19

• Urhea-halli rakentaminen

• Koulu valmistuu 12/20

• HOAS-talon rakentaminen

• Urhea-halli valmistuu 5/21

• HOAS-talo valmistuu 2/21
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Urhea-kampus on valmis 2021. 

Se tulee olemaan aivan uudenlainen kokonaisuus Suomessa 
ja myös kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä.

Erinomaiset liikenneyhteydet paikallisesti, valtakunnallisesti
ja kansainvälisesti takaavat kampuksen helpon saavutettavuuden.
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