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1
MÄKIHYPYN JA YHDISTETYN
ASKEL TULEVAISUUTEEN
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1. Yleistä
• Mäkihypyn suosio on urheilupiireissä maailmanlaajuisesti
kärkipäässä ja etenkin lajia harrastavissa maissa. Talvilajeista se
sijoittuu toiseksi kiinnostavammaksi lajiksi heti alppihiihdon jälkeen.
• Mäkihyppyurheilua harrastetaan maailmassa noin 25 eri valtiossa.

• Lajia harrastetaan huipputasolla ammattimaisesti.
• Ulkoiset olosuhdetekijät haittaavat lajia eri puolilla maailmaa ns.
suurmäkien ja lentomäkien kilpailuissa. Syksyisin mäkihyppääjät
hakevat ”lumimäkiä”. Aavasaksan kaltainen mäkikeskus luo varmat
olosuhteet mäkiharjoittelulle ja näin säästää kustannuksia perheiltä
ja suomalaisilta mäkiseuroilta. Lisäksi ulkomaiset seurat ja
maajoukkueet ovat varmuudella käyttämässä tällaista mäkikeskusta.
• Lajin turvallisuutta ei voida taata olosuhteiden osalta eikä niihin ole
saatu apua varustesäännöillä.
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• Ilmasto lämpenee ja sen johdosta mäkihypyn suorituspaikkoihin
kohdistuu lukuisia ongelmia. Laji on vaarassa. Onko meillä varaa
siihen?
• Mäkihypyn tulisi seurata aikanaan ulkotiloissa harrastettujen
jääkiekon ja pikaluistelun suorituspaikkakehitystä. Em. lajit ovat
siirtyneet kansainvälisten kilpailujen osalta sisätiloihin eli katettuihin
suorituspaikkoihin.
• Aavasaksan mäkihanketta tukevat maailman kaikkien maiden
päävalmentajat (Suomi, Saksa, Itävalta, Sveitsi, Norja, Japani,
Tsekin tasavalta, Slovenia, Ranska, Venäjä, Kanada, Puola, Korea
ja Italia). Maailman cupin parhaat hyppääjät ja mm. Itävallan ja
Norjan mäkihypyn lajijohtajat sekä lukuisat muut entiset
huippuhyppääjät, kuten entinen FIS mäkihyppykomitean
puheenjohtaja ovat puoltaneet allekirjoituksin projektin toteutumista.
6/30/2015
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1.1. Mäkihypyn tila
• Mäkihypyssä tulee noudattaa kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n
antamia mäkihypyn sääntöjä. Näitä sääntöjä on rikottu useita kertoja
mm. todistettavasti ylämäkinopeustilanteissa sekä tuulikorridorin
osalta.(Viimeksi mainittua asiaa ei välttämättä voida täysin
kontrolloida.)
• Mäkihyppääjän puvun liito-ominaisuudet aiheuttavat
tuuliolosuhteissa eriarvoiset mahdollisuudet hyppääjille.
• Tuuliolosuhteet vaikuttavat liikaa kilpailujen lopputuloksiin. Tuuli
muodostaa ammattimaiselle kilpaurheilulle tulevaisuudessa uhkan.
Mäkihypyn arvostus murenee.
• Kilpailujen läpivientiä ohjaa suuri raha (rahoittajat, sponsorit) ja
varsinainen laji menee sirkushuviksi.
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1.2. Mäkihypyn turvallisuus
•

Mäkihypyn turvallisuutta on parannettu välineiden (sukset vahvempia,
siteet kehittyneet, puku yhtenäinen ja pakollinen kypärä) ja hyppyrimäkien
profiilien uusimisella sekä hyppyrimäen laduntekokoneilla, mäkiprofiilin
ympäri kiertävillä suojakaiteilla, mäkien kunnostuksella ja yleisesti
mäkikilpailuihin nimettävillä mäkien kunnosta vastaavien henkilöiden
(kilpailuorganisaatiot/nimetyt henkilöt) tarkastusten avulla.

•

Mäkihypyn turvallisuusriskit, mm. tuuli, aiheutuvat kuitenkin pääsääntöisesti
ihmisistä riippumattomista tekijöistä. Muutamiin mäkiin on tehty tuuliverkot,
jotka suojaavat ainoastaan osittain tuulilta. Toimivia tuuliverkkoja on
asennettu ainoastaan Lahden suurmäkeen.

•

Kilpailijoiden turvallisuus pitää olla ensisijainen asia. Liian suurella
vauhdilla hypättäessä turvallisuusriski kohdistuu etenkin huippuhyppääjiin.
Muutamia urheilijoita on loukkaantunut tai menettänyt mahdollisuutensa
menestymiseen kaatumisen seurauksena. Turvallisuuteen vaikuttaa
vauhtimäkinopeus yhdessä vallitsevan tuulen suunnan ja nopeustekijöiden
kanssa.
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1.3. Mäkihypyn olosuhdetekijät
• Yleisesti on todettu, että mäkihyppy on talviurheilulaji. Lajia
harrastetaan kuitenkin myös kesäisin muovikatteisissa
hyppyrimäissä. Mäkihypyn suosio kesäurheilulajina ei ole
kuitenkaan lyönyt itseään läpi.
• Ilmaston lämpeneminen on tosiasia. Se tulee aiheuttamaan
mäkipaikkakunnille lisäongelmia alkukauden kansainvälisissä
kilpailuissa (Word Cup ja Continental Cup tasoiset kisat)
• Viimeisten vuosien aikana on kilpailuja peruutettu lumen puutteen
vuoksi useita kertoja. Samoin liiallinen lumisade on myös haitannut
kilpailujen läpivientejä. Lumisade on asettanut hyppääjiä myös
eriarvoiseen tilanteeseen kilpailuissa.
• Kansainvälisten kisojen jury ei ole pystynyt hallitsemaan
olosuhdetekijöitä edes nykyaikaisten säätutkalaitteiden avulla.
• Sääolosuhteet aiheuttavat suurelle yleisölle ja kilpailujen järjestäjille
pettymyksiä ja taloudellisia menetyksiä.
6/30/2015
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2
Aavasaksan mäkikeskuksen
esiselvitys
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2.1. Yleistä
• Rakennushanke on monimutkainen, pitkäkestoinen ja monien
tahojen keskinäinen kokonaisuus. Rakennushanke jakaantuu
moneen vaiheeseen ja tämä esiselvitys vastaa sisällöltään eri
vaiheista tarveselvitystä. Muut vaiheet ovat hankesuunnittelu-,
rakennussuunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheet.
• Tarveselvitysvaiheessa selvitetään hankkeen tarpeellisuus ja
tarkoituksenmukaisuus sekä tutkitaan hankkeen edellytykset
ja mahdollisuudet. Selvitystyön tulokset kootaan
tarveselvitykseksi, jonka pohjalta tehdään
hankesuunnittelupäätös. Tarveselvitys muodostuu
alustavasta: 1. rakennusohjelmasta, 2. aikataulusta sekä 3.
kustannus- ja 4. kannattavuusarviosta.
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• Rakennuttajalle/tilaajalle tarveselvitysvaihe on taloudellisesti
ehkä merkittävin vaihe. Silloin tehdään rakennuttamispäätös,
joka aina merkitsee huomattavaa investointia.
• Tarveselvitysvaiheessa selvitetään, miten tilaajan tilantarve,
(tässä tapauksessa mäkikeskuksen suorituspaikka) voidaan
tyydyttää.
• Tarveselvityksessä tutkitaan rakennusluvan hankkimiseen
liittyvät näkökohdat sekä selvitetään rakennuspaikan
liikenteellinen, geotekninen yms. soveltuvuus hankkeeseen.
• Tarveselvitysvaiheessa laaditaan hankkeelle alustava
aikataulu ja taloussuunnitelma. Samalla tutkitaan oman
rahoituksen osuus ja kartoitetaan muut rahoituslähteet.
6/30/2015
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2.2.
Aavasaksan suorituspaikka
• Mäkihypyn suorituspaikkojen ongelmiin on eräs ratkaisu:
Rakennetaan hyppyrimäet katettuun tilaan.
• Aavasaksalla lentomäen ylämäki on noin 40-50 (horisontaalinen
pituus) metrin matkalla ylämäen alkupään osalta tunnelissa (vaaran
suojelukaavan takia), ja avautuu ylämäen kaarteen alussa (R1)
kallioleikkaukseen, johon asennetaan valoa läpäisevä kate. Kallion
leikkaus levenee vähän ennen hyppyripöytää ja kokonaisleveys
leikkauksessa on noin 120 metriä. Kattovaihtoehdoissa tavoitteena
on saada vähintään osittain valoa läpi päästävä kate, joka
mahdollisimman hyvin sopeutuu ympäristöönsä.
• Katon konstruktio suunnitellaan riippu- tai kaarirakenteiseksi, joka
mahdollistaa mahdollisimman pitkän näkyvyyden montun pohjalta
lentomäen alamäkeen. Katettu alue jatkuu ns. kaatumisrajaan
saakka. Lumikuormien kestävyys katteelle ja vedenpoisto sisältyy
varsinaiseen suunnitteluun.
6/30/2015
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• Suomen Lapissa säätilan pakkasjaksot alkavat jo syys-lokakuussa.
Pakkasen ja erillisen jäähdytetyn tilan avulla voidaan
mäkikeskukseen tehdä talviolosuhteet noin 8-9 kuukauden ajalle
vuodessa. Kaikkiin kolmeen mäkeen, lentomäen ylämäkeä lukuun
ottamatta on tarkoitus asentaa jäähdytysputkisto varmistamaan
lumen pysyminen. Katteen jälkeen aukeavan loppuliu’un osalla
materiaali voi olla nurmipinta. Vaihtoehtoisesti loppuliu’un alue
voidaan myös jäähdyttää. Sen taloudellisuus varmistetaan energiataloudellisin laskelmin.
• Tuuliongelmat poistuvat kattamisen avulla, samoin lumen sulamis/pehmenemis-ongelmat. Hyppyrien ylämäkeen luodaan tasaarvoiset luisto- ja lumiolosuhteet.
• Kilpailuissa voittaa taitavin hyppääjä (olosuhteiden puolesta)
sisätiloissa hypättäessä. Turvallisuus paranee, koska
ylämäkinopeus voidaan säätää hyppääjille oikeiksi.
6/30/2015
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• Mäen profiilin laskennalliseksi esiselvityksen lähtökohdaksi on otettu
Suomen mäkirakennuskomitean FIS edustajan RA Pentti Värälän
määrittämä normaali K 185 profiili. Esiselvitysvaiheen jälkeisessä
varsinaisessa suunnittelussa voidaan simuloida optimihypyn
pisteytetty lentokaari, jota verrataan suunnitelman profiiliin H/N
alueella. Sen avulla voidaan teknisesti toteuttaa alustan taite- ja
sädearvoilla mahdollisimman luonnollinen P-K pisteiden välinen
alamäen profiili. Tällöin hyppääjä ei irtoa pitkissäkään hypyissä
lentoradallaan liian korkealle. Toisaalta ao. alamäen profiililla ei
päästä liian helposti mäen HS – pisteeseen. Edellä olevasta seuraa,
että mäestä voidaan turvallisesti hypätä myös jopa 240–245 metrin
hyppyjä.
• Hissijärjestelminä hyppääjille on hissit lentomäen hyppyritasolle,
josta pääsee siirtymään suur- ja/tai normaalimäkeen. Ylämäen
kuljetusjärjestelminä on tarkoitus käyttää rullaportaita, mikäli niiden
kustannukset eivät ylitä ROA:n (=kustannusarvio rakennusosien
perusteella) arvoja. Vaihtoehtoja on useita.
6/30/2015
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• Lentomäen yläosaan rakennetaan ainoastaan odotustila hyppääjille,
koska varsinaiset tauko-/oleskelutilat ja sos. tilat sijoitetaan
lentomäen hyppyrin kummun alle.
• Mäkikeskus luo mahdollisuudet kansainväliselle mäkihypyn ja
yhdistetyn lajikoulutuksille suorituspaikkaympäristössä.
Urheilulukion perustaminen on selvityksen alla. Suomen Hiihtoliiton
tulisi kantaa vastuuta nuorten urheilijoiden peruskoulutuksesta esim.
Ranskan hiihtoliiton mallin mukaisesti. Urheilu-uran jälkeen vain
harvat mäkihyppääjäammattilaiset menestyvät tai edes tulevat
toimeen urheiluansioillaan.
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• Mäkihypyn rahoittajille/sponsoreille varmistuu näkyvyys kilpailujen
läpiviennissä. Kilpailut alkavat ja päättyvät suunnitellusti.

• Mäkihyppy on noussut televisioinnin ansiosta varsin seuratuksi
urheilukilpailuksi. Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa TV-kuvausta
varten pitää yhteistyössä Suomen TV-yhtiöiden ohjaajien kanssa
tarkistaa ja varmentaa kuvakulmat, jotta kuva pystytään lähettämään
perinteisesti ylämäen lasku- ja lentovaiheesta.
• Suuren yleisön mielenkiinto lajia kohtaan palautuu niin paikalla
oleville kuin television ääressä istuville katsojille.
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2.3. Toimeksiantaja,
Ylitornion kunta
• Sijaitsee Kemistä pohjoiseen noin 90 km Tornionjoen
välittömässä läheisyydessä. Rovaniemeltä hieman yli
100 km, Oulusta vajaa 200 km ja Luulajasta 150 km.
• Ylitornioon on valtatietasoiset tieyhteydet. Lähistöltä
suuntautuu useita Eurooppateitä eri puolille
Pohjoismaita. Lentokenttiä sijaitsee lähellä 3 kpl. Kemin
lentokentältä on Ylitornioon noin 85 km. Rautatieyhteys
on aivan Aavasaksan juurelle ja Tornion kautta etelään
molemmin puolin Pohjanlahtea.
• Aavasaksan kunnallistekniikka on rakennettu valmiiksi.
6/30/2015
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• Aavasaksan ympäristössä on runsaasti
palveluita:Läheisten Ylitornion ja Övertorneån palvelut
ovat suomalaista kaupunkitasoa:
–
–
–
–
–
–

2 uimahallia ja lämmitettävä maauimala.
Golfkenttä Övertorneåssa (Tornionjoen toisella puolella)
Kaksi jäähallia
Lukuisat liikuntahallit
Laskettelurinteitä
Övertorneån Svansteinissa on ns. normaalimäki P 70 ja Pullingin
laskettelukeskuksessa 16 rinnettä viidellä hissillä
nopeuslaskurinteineen
– Aioniovaaran hiihtokeskus lumetuslatuineen
– Valaistua latuverkkoa 20 km
6/30/2015
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– Erilaisia vaelluspolkuja ja mm. kanoottireittejä
– Aavasaksan vaaralla maisemapolkuja, laavuja, vaelluspolkuja,
näköalakahvila, näyttämö katsomoineen, Keisarinmaja,
näkötorni ja muistomerkkejä.
– Aavasaksan vaaralla sijaitsee kaksi lomakylää ja lisäksi suuri
kaavoitettu loma-asuntoalue.
– Traditionaaliset juhannusjuhlat kansanjuhlaperinteenä, kävijöitä
parhaimmillaan on ollut n. 25000 ihmistä.
– Vaaran juurelle on varattu lentokenttäalue.
– Ylitorinolla sijaitsee jääkiekkoon erikoistunut lukio
– Kunnan alueella sijaitsee useita lomakeskuksia ja pienehköjä
hotelleja.
– Huomattavat turistivirrat kulkevat alueen halki Suomen Lappiin ja
Pohjois-Norjaan.
– Tornionjoki on Euroopan suurin vapaa joki.
6/30/2015
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2.4. Aavasaksan vaaran ja
mäkikeskuksen topografia
• Aavasaksan vaara sijaitsee kunnan keskellä Tornionjoen varrella
Övertorneån kunta- keskuksen vieressä.
• Vaara on korkeudeltaan NS korkeusjärjestelmässä + 242. Vaaran
laelle on rakennettu näkötorni, vanha kahvila on saneerattu,
esiintymislava sekä autoille pysäköintialue ja lukuisia
näköalatasanteita.

• Vaara laskeutuu koillisen suunnassa 150 metrin matkalla noin 20
metriä alaspäin ja sen jälkeen kohtisuorasti alas noin 25 metriä.
Rinne jatkuu sen jälkeen louhikkoisena alaspäin ja hieman
vahvemman puuston raja alkaa korkeustasossa noin + 70. Alueen
alavin osa sijaitsee korkeustasossa noin +55.
• Vaaralla on olemassa toimiva laskettelukeskus kaakkoisrinteessä
6/30/2015
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2.5. Suunniteltu mäkikeskus
• Mäkikeskuksen linja on vaaran laelta koilliseen.
• Lentomäen huippu työntyy tunturin sisään ja suurimäki K
120 on sijoitettu aivan lentomäen viereen ja alustan
osalta päällekkäin.

• Normaali mäki eli K 90 mäki on sijoitettu vastakkaiselle
puolelle ja käyttää myös lentomäen alustan osaa ja
loppuliukualuetta.
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• Lentomäen yläosa louhitaan tunneliin vaaran laella
olevan suojelukaavan takia noin 40-50 metrin matkalla.
Sen jälkeen ylämäen loppuosaan tehdään valoa läpi
päästävä loiva kaarirakenteinen kate. Mäkikeskus
levenee lentomäen hyppyripöydän jälkeen noin 120
metriin, minkä jälkeen leveämpi kaarirakenteinen kate
jatkuu aina R3 pisteen takimmaiseen
tangenttipisteeseen saakka (= nk. kaatumisraja).
• Mäkikeskuksen horisontaalinen pituus on lähes 600
metriä. Mäkien alustojen kohdalla kallion leikkaus on
suurimmillaan noin 40–50 metrin syvyydellä.
(Mäkikeskusta voi mielikuvitella jäähalliin, joka
kallistettaisiin 36,5 asteen kulmaan)
6/30/2015
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2.6. Mäkikeskuksen
K 185 ja K 120 ja K 90 mäet
• Mäkikeskukseen on suunniteltu kolme hyppyrimäkeä:
– K 185 (lentomäki), josta on mahdollisuus hypätä jopa 250 metriä.
Alastulorinne on yhtenevä K 120 ja K 90 mäen kanssa. Hypyn
lentorata tehdään mahdollisimman matalaksi. Mäkien profiili
suunnitellaan kokemusperäisten ja olemassa olevien lentomäkien
profiilien perusteella. Valmentajat ja kokeneista hyppääjistä muutama
ovat mukana hankkeessa asiantuntijoina.
– Suurmäki eli K 120 mäki, jonka HS koko tullee olemaan yli 140
metriä. Ylämäki sijoittuu aivan lentomäen viereen. R 3 alueella on
samat kaarrearvot, joka mahdollistaa hyppypituudet 150 metriin
saakka. (R3 = tangenttipisteiden väli klotoidina)
– Normaalimäki eli K 90 metrin mäki alhaalta päin katsottuna
sijoitetaan lentomäen oikeaan reunaan. Normaalimäki käyttää myös
samaa, lentomäen alustaa, johon tehdään toinen aukko mäkeä varten..
– Mäkikeskuksen leveys mahdollistaa suurmäen ja normaalimäen
yhtäaikaisen käytön. Lentomäen alastuloalue voidaan jakaa/erottaa
pienien mäkien yhteiskäytössä FIS:n hyväksymin aitarakentein.
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2.7. Mäkikeskuksen käyttö
• Lentomäen käyttäjät; Lentomäen käyttäjät muodostuvat
ainoastaan Maailman – cup tasoisista hyppääjistä.
Tämän hetkinen tilanne, että lentomäissä ei saa
harjoitella kilpailujen ulkopuolella. Lentomäkikilpailuissa
osanottajamäärät maailmassa vaihtelevat 40–60
hyppääjään.
• K 120 mäen käyttäjät; Mäkiä käyttävät iältään
keskimäärin jo 14-vuotiaat, joten käyttäjämäärät
kasvavat lentomäkeen verrattuna moninkertaisesti.
Nykyään myös yhdistetyn kilpailijat käyttävät usein
kyseistä mäkeä.
• K 90 mäen käyttäjät: Mäkeä käyttävät ikäryhmiltään jo
12-vuotiaat mäkihypyn harrastajat.
6/30/2015
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• Lentomäen reaalinen/keskimääräinen käyttöaika jakaantunee joka
toinen vuosi noin viikon ajalle. Toisaalta tämän mäkikeskuksen
vahvuus on kilpailujen läpiviennin varmuus.
• Mäkikeskuksella on mahdollisuus toimia lentomäki- ja suurmäen
kisojen maailmanlaajuisena varapaikkana, jos Maailman cupin ja
ns. Continental cup – kilpailut ovat peruuntuvat lumen puutteen ja/tai
tuulien takia.

• Mäkikeskustilaa voidaan käyttää lentomäen alustan pituuden
ansiosta alppihiihdon lajiharjoitteluun ja freestyleen sekä mm.
suksivoidetehtaiden testipaikkana, sillä tykitetyn lumen kiderakenne
on erilainen kuin satanut lumi. Mäki- ja alppikilpailujen
suorituspaikathan lumetetaan nykyisin pääsääntöisesti tykkilumella.
6/30/2015
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• Suomessa mäkikeskuksille ei ole saatu paikkakunnittain
saneerausrahaa. Valmentajat ovat huolissaan
harjoitteluun käytettävien mäkien olosuhdeongelmista.
Tuulet ovat haitanneet Rukan kesäkäyttöä, Lahdessa
maauimala estää ison mäen kesäkäyttöä osittain.
Ainoastaan Kuopion suurmäkeä voidaan käyttää kesällä.
• Mäkihypyssä on tärkeintä talviharjoitteluolosuhteiden
parantaminen. Ilmastonmuutoksesta johtuvat tekijät ovat
haitanneet niin Rukan, Lahden ja Kuopion K 120 mäen
talviharjoittelukäyttöä.
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Aavasaksan mäkikeskuksen
käyttö:
•
•

•

•

•

käyttöaika; > 9 kk => 25 käyttöpäivää / kk = 225 päivää/vuosi
käyttäjistä 12v-, 14v- ja 16-vuotiaat eli ns. hopeasompaikäiset
mäkipojat ja – tytöt, sekä yhdistetyn samanikäiset käyttäjät
muodostavat lajin tulevaisuuden ja heille varmat ja turvalliset
olosuhteet ovat taitojen kehittymiselle ensiarvoisen tärkeät. Lajin
jatkuvuus ja siihen hakeutuminen vaatii suorituspaikkojen
kehittymistä.
Maailman cup-tason sekä ns. Continental cup-tason käyttäjät
muodostuvat kansallisen liiton valmennusryhmistä. Tehtyjen
haastattelujen perusteella tiedetään, että mäkihypyn A-cup ja B-cuptason hyppääjät (=Suomen edustushyppääjät eli valmennustukea
saavat urheilijat) tarvitsisivat yhteensä noin 9000 hyppykertaa
lumimäestä ennen kilpailukautta. Vastaavat yhdistetyn
edustushyppääjät tarvitsisivat noin 8000 hyppykertaa lumimäestä.
Edustusurheilijoiden valmennusryhmien pääasiallinen harjoitteluaika
sijoittuu syyskuun loppupuolelta marraskuun lopulle. Kilpailukausi
alkaa niin A-cupin kuin B-cupin osalta marraskuussa.
Muun käyttäjämäärän muodostavat kansalliset seurat, joiden
harjoittelu ajoittuu koko talvikaudelle.
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• Suurin käyttäjämäärä muodostuu kuitenkin ulkomaalaisten
seurojen ja A- ja B-maa-joukkueiden erikoismäkien ja yhdistetyn
urheilijoista. Pääpaino talviharjoittelussa kohdistuu suur- ja
normaalimäen käyttöön. On varsin todennäköistä, että ympäri
maailmaa tullaan varaamaan eri maiden edustusurheilijoille
käyttöaikaa tästä mäkikeskuksesta, koska harjoittelu voi tapahtua
suunnitelmien mukaisesti.
• Suunnitellun mäkikeskuksen käyttöpainotus on lajiharjoittelussa.
Keskukseen tullaan luonnollisesti anomaan kilpailuja kaikille
tasoille (MC, COCJ, FIS ja kansalliset kisat mäki- yhdistetty)
yhteistyössä SHL:n kilpailujen järjestämistavoitteiden kanssa.
• Katso leiripäivälaskelma, joka on esiselvityksen liitteenä 15.
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3.
Arkkitehtooninen- /aluesuunnittelu
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Mäkikeskus 3 D havainnekuva
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Havainnekuva 3D kuva
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3.1. Mäkikeskuksen tilat:
• Tuomaritorni, jossa tilat:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kilpailun johdolle
Tuomareille (5)
Tuloslaskennalle kaksi huonetta
Kahvi-taukotilat 2 erillistä tilaa
Pituusmittaustila (video) ja tuloslaskentatilat
Sosiaalitilat
Varastoja 2-3 kpl
Avotilat apuvalmentajille
Avotilat lehdistölle
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• Hyppääjien tilat:
– Eri joukkueiden suksenhuoltotilat jossa myös
oleskeluosa; kaikkiaan yhteensä 15–20
samankokoista tilaa.
– Hyppääjien sosiaalitilat 2-3 kpl
– Varsinaiset odotustilat, 1-2 kpl, mäkikeskuksen
hyppyripöydän lähistölle, jossa ovat myös sosiaalitilat
– Ylämäen putken yläpäässä hyppääjien odotustila
– Mäkikeskuksen vastamäen alueella voimistelusalin
tyyppinen verryttelytila, jossa myös vaatimaton
voimaharjoittelualue ja samassa yhteydessä suihkuja peseytymistilat.
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• Mäenkunnostajien tilat ja vapaaehtoisten toimitsijoiden
tstotilat ja sos. tilat.
• Yleisön tilat:
–
–
–
–
–
–

Ravintolat (tarjoilutilat)
Ulkoravintolatilat, 3-4 kpl
WC:t
Katsomorakenteet, 2-3 eri kategoriaa
Poistumistiet rakennusmääräysten mukaisesti
Ylös tunnelin yhteyteen rakennetaan turistireitti, lähtölavoille
turisteilla ei pääsyä

• TV-lehdistö-haastattelu- ym. yleiset mediatilat
• Doping control- ja lääkintätilat + sosiaalitilat
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• Yleisölle muodostuu erittäin hyvä näköyhteys
lentoradalle ja yleisölle on mahdollisuudet rakentaa
maailman parhaimmat katsomorakenteet sos. tiloineen
(Vrt. jäähallien katsomorakenteet palveluineen
kallistettuna alamäen profiilin mukaiseksi)
• Keskuksen katetun tilan osalta otetaan huomioon
louhittavan kuilun pintarakenteiden akustiikkaan liittyvät
pintamateriaalit, koska tilaa voidaan perustellusti käyttää
esim. messu-, konsertti- ja muihin yleisötilaisuuksiin.
Ylitorniolta ja lähikunnista puuttuu massatilaisuuksiin
tarvittava kokoontumistila.
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• Hankkeen varsinaisen suunnittelun alkaessa kiinnitetään
huomiota masema- ja ympäristösuunnitteluun.
Keskuksen ympäristö suunnitellaan mahdollisimman
luontevasti kansallismaisemaan istuvaksi ja keskuksen
ympäristöä ei tarpeettomasti rikota tai muuteta.
• Näkösektorit suunnitellaan erikseen ja valmennukseen
liittyvät näkökohdat otetaan huomioon
yksityiskohtaisesti.
• Ks. Arkkitehdin liitepiirustukset nrot 1-4.
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3.2. Liikenne
• Mäkikeskukselle rakennetaan sisääntuloväylät ja
pysäköintialueet kilpailijoille, toimitsijoille ja
huoltohenkilökunnalle. Linja-autoliikenne hoidetaan
pendeli-kuljetuksin (yleisö).
• Aavasaksan vahvuuksia liikenteen kannalta on jo
olemassa oleva rautatieverkko aivan vaaran juurella.
• Kohteessa on valmiina valta- kanta- ja seudullinen tiestö,
jonka läpiajoliikennemäärä on vuosittain yli miljoona
ajoneuvoa.
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3.3. LVISA-tekniikka
• Ns. taloteknisten järjestelmien: vesijohto, jätevesi, sähkökaapelointi
yms. liitokset ovat lähellä tai valmiina edelleen asennettavissa
rakennuskohteeseen.
• Mäkirakenteiden varusteet: lumentekojärjestelmä, ylämäen
varusteet (latukoneet, valaistus yms.), alamäen
lumenkäsittelylaitteet, lähtöaikavarusteet, jäähdytysjärjestelmät,
yleisön näyttötaulut, kuulutusjärjestelmät jne. sisältyvät varsinaiseen
suunnitteluun
• Kansainvälisiä yhteyksiä varten alueelle tulee rakentaa
valokuitukaapelointi.
• Lentomäen profiilin hyväksymistä varten FIS:iin on lähetettävä 2
vuoden ajalta tuulitutkimusdokumentit lentomäen lentoradan
korkeudelta. Mäkikeskuksen katetun osan sisään ei muodostu
tuulta, mutta ilmanvirtaus kuitenkin tutkitaan ylämäen tunnelin ja
katteen alla liikuntatieteiden tohtorin, Mikko Virmavirran ja hänen
aerodynamiikan konsultin avustuksella.
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3.4. Audiovisuaaliset laitteet
(pituusmittaus, valmennustoiminta)

• Pituusmittauksen paikalleen/kiinteä asentaminen (mm. japanilaisilla
on heidän oma videopituusmittausjärjestelmä), mikäli kustannukset
ovat kohtuulliset.
• Valmennustoimintaan liittyvä paikalleen kiinteästi asennettu
video/TV -kamera, joka seuraa hyppääjää vihreän valon sytyttyä ja
hyppääjä voi nähdä oman suorituksensa välittömästi alhaalla.
Yhteys valmentajaan saadaan alhaalta hyppääjän ”katselutilasta”.
Videotallennukset siirretään harjoittelevan ryhmän tietokoneelle digitekniikalla.
• Ylämäen lähtöpisteeseen asennetaan kilpailuja varten TV-ruudut
yhteydenpitoa varten ja kilpailujen seuraamista isot yleisön
näyttötaulut. Näkösektorit ja tarvittavat suorat näköyhteydet tulee
suunnitella yhdessä TV:n kanssa.
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3.5. Hankkeen selvitykset,
kaavoitus ja luvat
• Rakennusalueelle on aikanaan laadittu seutukaava ja
yleiskaava. Yleiskaavan muutos on vireillä.
Seutukaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta, jossa
matkailuun liittyville rakennuksille osoitetaan aluetta.
Laadittavana oleva osayleiskaava tulee lausunnolle
tämän vuoden loppupuolella.
• Hanke on esitelty museovirastolle sekä
ympäristökeskukselle myös paikan päällä. Kohteeseen
on laadittava YVA-raportti (Ympäristövaikutusten
arviointi) ennen rakennusluvan ja ympäristöluvan
hakemista.
• Ylitornion kunta omistaa puolet alueesta ja Metsähallitus
toisen puolen. Kunnalla on mahdollisuudet
maanvaihtoihin Metsähallituksen kanssa vaaralla.
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4
Rakenne- ja geotekniikka
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• Kesäkuussa 2007 on tehty rinteen juuressa
pohjatutkimuksia. Rinteen jyrkkää osaa ei ole tutkittu,
mutta kallion syvyys voidaan ekstrapoloimalla melko
luotettavasti arvioida. Pohjatutkimustietojen perusteella
kiintokallio sijaitsee syvimmillään rinteen keskiosassa n.
14,7…20,3 m syvyydessä ja suunnitellun mäkikeskuksen
pohjalla noin 10,4…13,7 m syvyydessä. Maaperä on
moreenia ja kallio murskattavaksi soveltuvaa kiviainesta.
Katso Geotekninen selvitys liitteestä 5 (17.8.2007) sekä
muut liitteet 6-14.
• Kalliopinnan syvyys aiheuttaa kohteeseen maaluiskia,
jotka ovat hyödynnettävissä suunnitellun katteen alla
katsomotiloina.
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• Tilan kattamiseen on suunniteltu kaari- tai
riippuköysikonstruktiota. Tarvittava kattorakenteen
jänneväli on noin 100…120 m. Rakennevaihtoehtoina
tulevat kaariratkaisussa kyseeseen puu- tai teräsrunko.
Myös materiaaliyhdisteet tulevat kyseeseen.
Riippuköysirakenteessa käytetään jännitettäviä
teräsköysiä.
• Katteen muoto ja materiaali määritetään ja suunnitellaan
varsinaisen suunnittelun yhteydessä.
• Katteella on vaikutus yleisnäkymään ja tavoitteena on
saada kuilualue mahdollisimman hyvin ympäristöön
sopivaksi.
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5
Mäkihypyn kehittämistarpeet
ja tulevaisuus
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5.1. Mäkihypyn tulevaisuus
• Kansainväliset mäkikilpailut siirtyvät jatkuvasti suurempiin
hyppyrimäkiin (ns. suurmäet > K 120 tai lentomäet). Toisaalta FIS
on harkinnut kilpailujen järjestämistä edelleen myös normaalimäissä.
• Lajin kokonaistaloudellinen painopiste siirtyy ja on siirtynyt television
ja multimedian hallintaan.
• Rahoittajat ja sponsorit vaativat kilpailujen järjestämisvarmuuden
sopimuksin. Kilpailujen pääasiallinen taloudellinen tulos syntyy
television signaalin välittymisestä maailmalle.

• Lajille tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja maailman laajuisesti, jotta
urheilijoiden, katsojien ja tv-katsojien luottamus palautuisi kilpailujen
läpivientiin sekä lajin kannalta tärkeimpään asiaan, urheilullisesti
oikeudenmukaiseen lopputulokseen.
• Kilpailujen juryihin ja vastuullisiin toimitsijatehtäviin tarvitaan
ammattimaisia toimitsijoita. Entisillä aktiivihyppääjillä on parhaiten
henkilökohtaista kokemusta lajista.
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5.2. Mäkihyppyä koskevat
kansainväliset säännöt
• Lajilla on kansainväliset mäkihyppyä koskevat säännöt, joita tulisi
kunnioittaa kaikissa päätöksissä. Niiden merkitys ja sääntöjen
vuosittainen tarkistus lajin kehittymisen kannalta on entistä
tärkeämpää.
• Pukujen liito-ominaisuuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska
suurin osa kilpailuista hypätään tuuliolosuhteissa.
• Mäkien tuomaritornien sijoitus on usein ongelmallinen.
Monitoritekniikkaa ei ole vielä saatu toimimaan moitteettomasti.
Mäkituomareiden näkösektorit useissa mäissä ovat huonot.
Aavasaksan mäkikeskukseen suunnitellaan lentomäelle sekä
suurmäelle omat tuomaritornit, jotka sijoitetaan mäkihypyn
arvostelutuomarien toiminnan kannalta oikeisiin paikkoihin. Niiden
tulee olla oikeissa paikoissa suhteessa lentoratoihin. Tämän
hankkeen yhteydessä selvitetään myös videoarvostelun
kehittämistä, koska halliolosuhteet asettavat rajoituksia tuomarien
toiminnalle.
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5.3.
Mäkihypyn ammattimaisuus
• Mäkihypyn harrastaminen jatkuu rahapalkintojen ansiosta.
Mäkihyppääminen on maailman cup-tasolla ammatti-

maista urheilua.
• Urheilijat ja valmentajat ovat maailman cup-kilpailuissa
ammattilaisia, vastaavasti kilpailujen toimitsijat ovat
vapaaehtoisia.
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6
Kustannusarvio ja hankkeen
aikataulu
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• Kustannusarvioon vaikuttavat maa- ja kalliomassojen loppukäyttöön,
katteen muotoon ja sen materiaaleihin sekä lopulliseen jänneväliin
(keskuksen leveys) liittyvät mitoitusarvot. Pohjatutkimuksessa on
selvitetty, että louhittava kiintokallio on rakennuskiveksi kelpaavaa.
• Tämän hetkinen yksikkökustannuksiin ja huonetilaneliöihin
perustuva karkea ROA (rakennusosa-arvio) kustannusarvio on noin
30 Miljoonaa euroa. Kustannusarvio tarkentuu massalaskelman
jälkeen. Katteen muoto ja jänneväli voivat vielä lisätä kustannuksia.
• Kysymys on mäkihyppylajin jatkuvuuteen, turvallisuuteen,
olosuhdetekijöiden poistamiseen ja urheilullisten
lopputuloksien saavuttamiseen asetettaviin tavoitteisiin
”satsaamisesta”.
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• Taloussuunnitelma muodostuu karkealla jaolla
seuraavaksi:
 Oma rahoitus (kiinteistöosakeyhtiö)

10 M euroa

• Massojen jälkikäytöstä saatava kustannuserä
• Yksittäiset rahoittajat
• Eri mäkimaiden rahoitus (käyttöosuuksien tulot)

 EU rahoitus
 Suomen valtio
•
•
•
•
6/30/2015

10 M euroa
10 M euroa.

Lapin liitto
Kalottialueen rahoitus
Opetusministeriön rahoitus
Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoitus
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• Aikatauluun hankkeen etenemisessä vaikuttavat eri tahojen
lausunnot, rahoitukseen liittyvät neuvottelut ja selvityksien annot, eri
rahoituseriin liittyvä suunnittelu, hankeselvityspäätöksien aikataulu
sekä ulkomaisen rahoituksen ennakkotietojen saanti.
• Aikataulussa varsinaiselle suunnittelulle aikatarve on noin 1
vuosi, joten rakentamispäätösvaiheeseen päästäisiin vuoden 2008
lopulla ja varsinainen rakentaminen voisi alkaa vasta vuoden 2009
aikana.
• Tavoitteellinen mäkikeskuksen rakennusaika on noin 2-2,5 vuotta.
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7
Muut käyttömahdollisuudet
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7.1. Koulutus
•

Suomalainen mäkihypyn ja yhdistetyn lajivalmennus on maailmassa
johtavassa asemassa.

•

Tavoitteeksi on asetettu kansainvälinen mäki- ja yhdistetyn lukion
perustaminen Aavasaksalle. Lajia harrastavista maista nuorten on
mahdollisuus hakeutua lukioon opiskelemaan. Tällöin myös peruskoulutus
hoidettaisiin kuntoon.

•

Tavoitteena tulee olla urheilijoiden tulevaisuudesta huolehtiminen opiskelun
osalta. Urheilijoille on pystyttävä takaamaan kilpaurheilun jälkeen ammattiin
kouluttautumisen edellytykset.

•

Niilo Halonen on selvittänyt yhteyksiä vastaaviin urheilulukioihin:
–
–
–
–

Sportgymnasiu-Oherhof
Sportgymnasium-Oberwiesenthal
Sportgymnasium-Stams
Sportgymnasium-Berchtesgaden
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7.2. Mäkikeskuksen muut
käyttömahdollisuudet
– Kallioon sijoitettu maailman ensimmäinen katettu mäkikeskus on
sinänsä matkailunähtävyys. Vajaan kolmen kuukauden
kesäkäytöllä voidaan jatkaa katetuissa tiloissa Aavasaksan
juhlien sarjaa pienemmissä ja suuremmissa puitteissa.
Aavasaksalla ei ole ollut käytössä katettuja katsomatiloja.
Katettu lentomäki toisi Lappiin todella suuret katsomotilat.
Erilaisten suurten näyttelyiden ja konserttien järjestäminen ilman
sääepävarmuutta tulisi mahdolliseksi. Lentomäen alamäkeä
voitaisiin kesäkäytössä hyödyntää mm. erilaisina
lasketteluratoina. Voidaan harrastaa freestyleä lumella, lunta
voisi varastoida kesätapahtumaan; varastoidulla lumella voisi
järjestää kesällä myös sprinttikisan, mäkien alarinne toimii myös
laskettelurinteenä suuren korkeuseron ansiosta.
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Lahti 19. elokuuta 2007
Tapio Junnonen

Hankkeen työryhmä:
Tapio Junnonen

Ylitornion kunta:
Erkki Keski-Nisula
Marketta Yrjänheikki
Eugen Parviainen

projektipäällikkö, Rakennusapu Junnonen Oy, Lahti, FIS, TA / tuomari,
entinen aktiivihyppääjä; os. Annikintie 3 D, 15200 LAHTI
arkkitehti, Arkk.tsto Vesa Ekholm & Antero Syrjänen Oy, Helsinki,
entinen aktiivihyppääjä; OS: Vaakatie 7, 0440 HELSINKI
DI, Geo-Ykkönen Oy, Lahti, geotekniikka; l.eerola@phnet.fi
Entinen FIS koordinaattori, liikunnanopettaja, entinen aktiivihyppääjä
puh. +358 50 566 7067, niilo.halonen@kolumbus.fi
PL 38, 95601 YLITORNIO
kunnanjohtaja
erkki.keski-nisula@ylitornio.fi
kunnanhallituksen puheenjohtaja.
marketta.yrjanheikki@pp.inet.fi
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja eugen_parviainen@hotmail.com

Övertorneån kunta:
Arne Honkamaa

Tingshusvägen 2, S-95785 ÖVERTORNEÅ, Sweden
kunnanneuvos
arne.honkamaa@overtorneå.se

Vesa Ekholm
Lasse Eerola
Niilo Halonen

Avustaneet konsultit:
Reijo Luojumäki
Risto Pitkänen
Pauli Korhonen
Virtuaalivideon toteutus:
Hannu Niikko
Nina-Maria Nykopp

DI, Päijät-Suunnittelu Oy, Lahti, rakennetekniikka
DI, TL-Suunnittelu Oy, Lahti, liikennetekniikka
Mittausteknikko, TL-Suunnittelu Oy, Lahti, karttapohja ja massalaskenta
Videomakers Oy, Lahti, esittelyvideon tuottaja, toimitusjohtaja
Käsikirjoittaja, Videomakers Oy, Lahti, esittelyvideon käsikirjoitus

Yhteystiedot: Junnonen Tapio; e-mail tapio.junnonen@rakennusapu.net, tel 0400 496 307

Ylitornion kunta: e-mail etu.sukunimi@ylitornio.fi PL 38, 95601 YLITORNIO
Hankkeessa on toiminut asiantuntijoina maailman cupin valmentajia sekä eräs tällä hetkellä maailman huippuhyppääjiin
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GEOTEKNINEN SELVITYS
1

TOIMEKSIANTO JA KOHDE

•

Ylitornion kunnan toimeksiannosta olemme tehneet tämän geoteknisen selvityksen
suunnitteilla olevaa Aavasaksan mäkikeskusta varten. Aavasaksan mäkikeskus tulee täysin
toteutuessaan käsittämään kolme yhteiselle alustalle rakennettavaa mäkeä: Lentomäen, HS =
207 m, suurmäen, HS = 133 m ja normaalimäen, HS = 90 m. Mäet on tarkoitus rakentaa
Aavasaksan huipun tuntumasta koilliseen. Mäkien ylämäet sijoitetaan kallioon tunneleihin ja
yhteinen alusta leikkaukseen Aavasaksan juurelle jyrkkään rinteeseen. Alusta on tarkoitus
kattaa alustan monttuun eli ns. kaatumisrajaan asti. Mäkikeskuksen paikka käy selville
asemapiirroksesta.

2

TOPOGRAFIA, MAA- JA KALLIOPERÄ

•

Selvityksen pohjaksi saimme alueen digitaalisen kartan mittakaavassa 1:2000. Käyrien
oikeellisuutta ei lähdetty esiselvitysvaiheessa tarkastamaan. Aavasaksan mäkikeskuksen
paikka valittiin topografian perusteella. Valitulla kohdalla maasto on jyrkin, paljas kallio on
suurelta osin näkyvissä ja kallio otaksuttiin jatkuvan kohtuullisessa syvyydessä rinteen
alapäähän asti.
•
Maa- ja kallioperän olosuhteet tarkistettiin aluksi tärykairauksin ja niiden tulosten jälkeen vielä
porakonekairauksin, joita tehtiin 14 pisteessä. Tutkimukset pystyttiin suorittamaan ainoastaan
rakennuspaikan alarinteen kohdalta. Porakonekairaukset ulotettiin vähintään 3,0 m kallioon.
Porakonekairauksista tutkimuksen tehnyt yhtiö Geobotnia Oy on laatinut tutkimuksista erillisen
raportin. Raportissa todetaan maa- ja kallioperästä seuraavaa:
–
Maanpinnan taso tutkimuspisteiden kohdalla +108.11…+57.73. Maanpinnan korkeudet
poikkeavat > 1 m karttapohjan korkeuskäyrien mukaisista korkeuksista
6/30/2015
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-

Maaperän laatu: Maaperä on pääosin silttistä hiekkamoreenia, jossa on runsaasti
kiviä ja lohkareita.

-

Kalliopinnan syvyys maanpinnasta: Kalliopinnan syvyys maanpinnasta vaihtelee
7…17 m välillä.

-

Kallioperän laatu määritettiin yhdestä kallionäytekairauspisteestä: Kallio on
massamainen, yläosastaan rikkonainen, hauras graniitti. Alaosa on massamaista
harvarakoista, haurasta graniittia. Graniitissa on 0,1-1,2 m paksuja pegmatiittijuovia 4
kpl. Kivi on massamaista eikä siinä ole selvää suuntautuneisuutta. päämineraaleina
kivessä ovat maasälpä ja kvartsi. Kallion pintaosa on rikkonaista 18 m syvyydelle
kallion pinnasta ja runsasrakoista noin 37 m syvyydelle. Siitä alaspäin kallio on
harvarakoista. Raot ovat pintaosassa avoimia ja vettä johtavia, alempana raot ovat
tiiviitä. Kallio on rapautumatonta, Rp 0. Kallion rakoilu on sekarakoilua. Yleisimmät
rakoilun kaateet ovat 10 ja 60 astetta. Satunnaisia kaateita on 45 ja 80-90 asteen
suunnissa.

-

Kiviaineksen käyttökelpoisuus rakentamiseen: Kiviaines soveltuu
maarakennuskohteiden raaka-aineeksi louheena ja erilaisina murskeina. Soveltuvuus
asfaltin raaka-aineeksi on IV luokkaa. Kiviaineksen soveltuvuus tien sitomattomiin
kerroksiin on SFS-EN-luokituksen mukaan LA35 eli Tiehallinnon vanhan luokituksen
mukaista IV luokkaa.
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3. MÄKIKESKUKSEN RAKENTAMISEN
GEOTEKNIIKKA
Lentomäki, HS = 207 m
Lentomäen ylätasanne sijoitetaan korkeustasolle noin + 234, eli noin
8 m syvyyteen ja yli 20 m päähän suojellun Aavasaksan vaaran
huipusta. Vauhtimäki sijoitetaan louhittavaan tunneliin. Tunneliin
sijoitetaan myös urheilijoiden kulku ylätasanteelle. Tunnelin
poikkileikkaus suunnitellaan n. 6 m leveäksi ja korkeudeltaan
sellaiseksi, että hyppääjä näkee ylätasanteelta hyppyripöydälle.
Tunnelin korkeus on paikoin noin 12 m.
Hyppyripöytä on korkeustasossa noin +173. Se sijoittuu
Aavasaksan rinteen jyrkimpään osaan. Alusta jatkuu
hyppyripöydältä leventyen kallioleikkauksessa. Alustan syvin kohta
eli hyppyrin monttu on edelleen kallioleikkauksessa noin
korkeustasossa +43. Vastamäki nousee lähelle maanpintaa
päättyen noin korkeustasoon +48.
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Suurmäki, HS = 133 m
Suurmäen huippu sijaitsee syvällä maan sisässä noin korkeustasossa +177. Kulku
ylätasanteelle tapahtuu lentomäen hyppyripöydän alle tehtävästä tilasta käsin.
Vauhtimäki sijoitetaan samoin louhittavaan tunneliin. Tunnelin poikkileikkaus
suunnitellaan n. 5 m leveäksi ja korkeudeltaan sellaiseksi, että hyppääjä näkee
ylätasanteelta hyppyripöydälle. Tunnelin korkeus on paikoin noin 10 m.
Hyppyripöytä on korkeustasossa noin +129. Hyppyripöytä avautuu lentomäen
kanssa yhteiselle alustalle. Alusta jatkuu hyppyripöydältä leventyen
kallioleikkauksessa ja yhtyy lentomäen alustaan noin korkeustasossa +110.
Loppuosa alustasta ja hyppyrin montusta on yhteinen lentomäen alustan kanssa.

Normaalimäki, HS = 90 m
Normaalimäen huippu sijaitsee syvällä maan sisässä noin korkeustasossa +151.
Kulku ylätasanteelle tapahtuu lentomäen hyppyripöydän alle tehtävästä tilasta käsin.
Vauhtimäki sijoitetaan samoin louhittavaan tunneliin. Tunnelin poikkileikkaus
suunnitellaan n. 5 m leveäksi ja korkeudeltaan sellaiseksi, että hyppääjä näkee
ylätasanteelta hyppyripöydälle. Tunnelin korkeus on paikoin noin 10 m.
Hyppyripöytä on korkeustasossa noin +105. Hyppyripöytä avautuu lentomäen
kanssa yhteiselle alustalle. Alusta jatkuu hyppyripöydältä leventyen
kallioleikkauksessa ja yhtyy lentomäen alustaan noin korkeustasossa +83. Loppuosa
alustasta ja hyppyrin montusta on yhteinen lentomäen alustan kanssa.
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Katsomotilat
Alustan viereen rakennetaan kallioleikkaukseen molemmille puolille
katsomot, jotka katetaan montun pohjalle asti. Katsomoiden kaltevuus on
noin 1:2. Katsomoiden etupuolelle on mitoitettu n. 5 m leveä ja yläpuolelle n.
10 m leveä kulkutie. Mäkikeskuksen päätykatsomo ulottuu maanpinnan
yläpuolelle noin korkeustasoon + 70.
Mäkikeskuksen katteen perustaminen
Mäkikeskuksen katteesta tulee joko riippurakenteinen tai kaarirakenteinen.
Molemmat rakenteet perustetaan kallion varaan. Köysirakenteisessa
ratkaisussa köydet ankkuroidaan kallioon, kaarirakenneratkaisussa kaaret
perustetaan suoraan kalliota vasten.
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4. MAALEIKKAUS- JA LOUHINTAMASSAT
Alustan kaivanto edellyttää myös maansiirtotöitä. Maaluiskat tehdään kaltevuuteen 1:2.
Maankaivun määräksi on alustavasti arvioitu:
504.200 m3ktr.
Maamateriaali on routivaa ja se kelpaa yleistäyttöihin, maaluiskien verhouksiin, meluvalleihin jne.
Urakan yhteydessä on varauduttava materiaalin kuljettamiseen 1…10 km päähän
rakennuspaikasta.
Tunnelilouhinnan määräksi on alustavasti arvioitu:
19.500 m3ktr.
Tunnelien vahvistamiseen ennakkoinjektoinnein on syytä varautua.
Avolouhinnan määräksi on alustavasti arvioitu:
699.300 m3ktr.
Louhe on murskattuna käyttökelpoista tie-, katu- ja ratarakenteisiin. Murskaus vaatii
ympäristöluvan. Murskaus tapahtunee lähellä kohdetta. Tarvittaessa mursketta tehdään eri
raekokoa. Valmis murske on varauduttava väliläjittämään. Murskattu louhe on rahan arvoista
tavaraa ja
sitä kannattaa kuljettaa pitempiäkin matkoja.

5. MUUT HUOMIOON OTETTAVAT SEIKAT
Mäkikeskuksen rakenteet on salaojitettava. Salaojitusvedet on pumpattava mäkikeskuksen
montusta. Kaivannon pohjavedet ohjataan salaojituksen ja muiden kuivatusrakenteiden avulla
myös pumppaamoon. Molemmissa katteen rakenneratkaisuissa on huolehdittava kesällä veden ja
talvella lumen poistosta.
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Leiripäivälaskelma
•


Suomen valmennusryhmät (talviharjoittelutarpeet)
Erikoismäki
ryhmäkoko
hyppyjen lkm









A-cupin valmennettavat
B-cupin valmennettavat
Kansalliset seurat

10
15
25
yhteensä
Arvio siis; 20 hyppääjää ja hyppyjä 12 kertaa/pvä
Muodostuu leiripäiviä yhteensä

Yhdistetty




ryhmäkoko

A-cupin valmennettavat
B-cupin valmennettavat
Kansalliset seurat

8
12
20
yhteensä

määrä/hlö

12 hypp./pvä

3000
300
25 leiripvää
3000
200
17 leiripvää
3000
120
10 leiripvää
9000
Yhteensä leiripäiviä 52
240 hyppyä / pvä
38 pvää eli n. 8 viikkoa eli 2 kk
hyppyjen lkm

2500
2500
3000
8000

määrä/hlö

12 hypp./pvä

313
26 leiripvää
208
17 leiripvää
150
13 leiripvää
Yhteensä leiripäiviä 56

Edellä olevan laskelma leiripäivien määräksi YHTEENSÄ 108 eli noin 3 kuukautta
NUORTEN JA HOPEASOMPA HARRASTAJAT EIVÄT OLE MÄÄRÄSSÄ MUKANA
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Leiripäivälaskelma muut
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
•

•

Karkea arvio muun maailman valmennettavien ryhmiksi A-B tasolla ja käyttäisivät
mäkikeskusta
ryhmä koko
hypp.määrä
hypp.määrä/hlö
12 hypp./pvä  leiripäiviä
Itävalta
10
3000
300
25  leiripäivää
Saksa
10
3000
300
25  leiripäivää
Norja
12
3600
300
25
Sveitsi
5
1500
300
25
Puola
8
2400
300
25
Italia
5
1500
300
25
Venäjä
8
2400
300
25
Japani
10
3000
300
25
Slovenia
4
1200
250
25
Slovakia
4
1200
250
USA
4
1000
250
21
Kanada
4
1000
250
21
Kaudessa yhteensä harjoituspiviä 225  seuraa, että kaikki halukkaat eivät pääse/mahdu
harjoittelemaan mäkikeskukseen ; aika ei riitä vaikka hypätään suuresta ja normaalimäestä yhtä aikaa
Harjoittelua ei tosiasiassa pelkätään suoritettaisi Aavasaksalla vaan ainoastaan osa harjoittelusta
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FIS:n presidentin
Gian Franco Kasperin
lausunto
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FIS:n Mäkirakennuskomitean
Wolfgan Happlen lausunto
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This is to certify that we give our consent for supporting the project
Project:
AAVASAKSA SKIJUMPING STADION
Aavasaksa, Ylitornio, Finland
I’m familiar with details of this project. I support the project and I allow use of my name in promoting of this project.
Ich bin hiermit mit dem oben genannten Projekt bekannt geworden.
Ich unterstütze das Projekt und ich willige ein, dass meinen Namen im
Zusammenhang der Bekanntmachung des Projektes verwendet wird.
Jumpers siganature
Springer
Unterschrif

Name (use capital letters)
Name (bitte mit Blockbuchstaben schr.)

Nationalität
Kansallisuus

Allekirjoitukset alkuperäisessä kansiossa
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Country

Matti Hautamäki
Jussi Hautamäki
Harri Olli
Arttu Lappi
Janne Ahonen
Tami Kiuru
Joonas Ikonen

Suomen maajoukkuehyppääjä
Suomen maajoukkuehyppääjä
Suomen maajoukkuehyppääjä
Suomen maajoukkuehyppääjä
Suomen maajoukkuehyppääjä
Suomen maajoukkuehyppääjä
PHS:n / maajoukkuehyppääjä

Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi

Dimitri Ipatov
Denis Kornilov

Venäjän maajoukkuehyppääjä
Venäjän maajoukkuehyppääjä

Venäjä
Venäjä

Roar Ljökelsöy
Anders Jacobsen
Björn Einar Romören
Anders Bardal
Tom Hilde
Sicurd Pettersen

Norjan maajoukkuehyppääjä
Norjan maajoukkuehyppääjä
Norjan maajoukkuehyppääjä
Norjan maajoukkuehyppääjä
Norjan maajoukkuehyppääjä
Norjan maajoukkuehyppääjä

Norja
Norja
Norja
Norja
Norja
Norja

Anders Kofler
Thomas Morgenster
Wolfcang Loitzel

Itävallan maajoukkuehyppääjä
Itävallan maajoukkuehyppääjä
Itävallan maajoukkuehyppääjä

Itävalta
Itävalta
Itävalta

Martin Smith
Jörg Ritzerfeld
Simon Evik

Saksan maajoukkuehyppääjä
Saksan maajoukkuehyppääjä
Saksan maajoukkuehyppääjä

Saksa
Saksa
Saksa
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Christian Ulmer
Falko Krismayer

Saksan maajoukkuehyppääjä
Saksan maajoukkuehyppääjä

Saksa
Saksa

Adam Malys
Simon Amman

Puolan maajoukkuehyppääjä
Sveitsin maajoukkuehyppääjä

Puola
Sveitsi

Coaches

Name (use capital letters)

Country

Jari Mantila
Kari Ylianttila
Norihiko Kanno
Richard Schallert
Tommi Nikunen
Janne Väätäinen
Timo Parantainen
Pasi Huttunen
Ville Kantee
Berni Schödler
Jean-Prost Nicolas
Mika Kojonkoski
Ludvig Zajc
K. Folko
Ron Read
Roberto Cecon
Fabio Morandini
Pekka Niemelä
Laccaroni
Hannu Lepistö
Peter Schlank
J. Danneberg
Wjochek Ernst
Alex Pointner
Peter Rohwein
Wolfgan Steiert

Venäjän maajoukkue
Japanin päävalmentaja
Japanin apuvalmentaja
Tsekkoslovakian päävalmentaja
Suomen päävalmentaja
Suomen apuvalmentaja
Suomen fys ter
Valmentaja
Suomen huoltopäällikkö
Sveitsin päävalmentaja
Ranskan ent. aktiivihyppääjä
Norjan päävalmentaja
Norjan ent. päävalmentaja
Saksan apuvalmentaja
Kanadan päävalmentaja
Italian päävalmentaja
Italian ent. päävalmentaja
Ranskan päävalmentaja
Ranskan apuvalmentaja
Puolan päävalmentaja
Slovakian päävalmentaja
Korean päävalmentaja
Korean apuvalmentaja
Itävallan päävalmentaja
Saksan päävalmentaja
Venäjän päävalmentaja

Venäjä/ Fin
Japani / Fin
Japani
CZE
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Sveitsi
Ranska
Norja
Nor / SLO
Saksa
Kanada
Italia
Italia
Ranska
Ranska
Puola
Slovakia
Korea
Korea
Itävalta
Saksa
Venäjä

Clas-Brede Bråthen
Ernst Vettori

Norjan lajipäällikkö
Itävallan lajipäällikkö

Norja
Itävalta

Seppo Pelli

PHS:n pitkäaikainen päävalmentaja

Kuopio
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Judges or TD:s signat.

Name (use capital letters)

Country

Nils Livland
Hans Elvesean
Björn Ule Wahlstedt
Eero Kuusinen
Jan Kowal
Rudi Steber
Otto Giacomelli
Ivano Longhini

Tekninen as.tuntija ja tuomari
FIS tuomari
FIS tuomari
FIS tekn.as.tuntija ja tuomari
FIS TA / tuomari
Puola
Saksan FIS tekn.as.tuntija ja tuomari
SlO FIS judge
FIS tuomari

Norja
Norja
Norja
Suomi

Janez Bukovnik
SLO tuomari
Seppo Hiltunen
FIS tuomari
Raimo Tamminen Vltakunnallinen tuomari
Tapio Kallio
FIS tuomari
Other peoples

Name (use capital letters)

Torbjörn Yggeseth
Ent. mäkikomitenan pj. /maaj.hypp.
Björn Wirkola
Olympiavoittaja
Terje Holm
Norja ent. mäkihyppääjä
Toni Innauer
Itävallan lajijohtaja
Odd Hammernes Norja ent. maajoukkuehyppääjä
Joo-Inge Björnebye
Norja ent. maajoukkuehyppääjä
Hroar Stjernen
Norja ent. maajoukkuehyppääjä
Lars Grini
Norja ent. maajoukkuehyppääjä
Hans Olav Sörensen
Norja ent. maajoukkuehyppääjä
Christian Mohn
Norja ent. maajoukkuehyppääjä
Cato Strömberg
Norja ent. maajoukkuehyppääjä
Juhani Kärkinen
Maailmanmestari 1958
Veikko Kankkonen
Olympiavoittaja 1964
Jari Puikkonen
Lentomäki MM 1. -81 ja MM 1. -89
Mauno Valkama ent.
LHS:n hyppääjä
Matti Ryynänen ent.
LHS:n lajipäällikkö
J-P Keskiaho
LHS:n puheenjohtaja
Lauri Sarin
ent. LHS:n hyppääjä
Matti Reijula
ent. LHS:n hyppääjä
Esko Jussila
ent. LHS:n hyppääjä
Antero Mäkinen
ent. LHS:n hyppääjä
Armas Blumen
ent. LHS:n hyppääjä
Raimo Oinonen
ent. LHS:n hyppääjä
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Saksa
SLO
Italia
SLO
Suomi

Suomi
Suomi
Country
Norja
Norja
Norja
Itävalta
Norja
Norja
Norja
Norja
Norja
Norja
Norja
Suomi
Suomi
Suomi
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
Lahti
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Keijo Laiho
Jarkko Saapunki
Kari Boman
Hanna Yrjänheikki
Heikki Luukkonen
Tuomas Pursiainen

ent. LHS:n hyppääjä
ent. PHS:n hyppääjä
ent. PHS:n hyppääjä
ent. PHS:n hyppääjä
ent. PHS:n hyppääjä
ent. PHS:n hyppääjä

Lahti
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio
Kuopio

Unto Siikanen
Reijo Salminen

professori
kunnanvaltuutettu

Lahti
Lahti

Lahti 20. marraskuuta 2007
Nimitiedot siirretty koneelliseen muotoon.
Alkuperäiset nimikirjoitukset Tapio Junnosella (0400 496 307 / tapio.junnonen@rakennusapu.net)

Tapio Junnonen
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