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Anläggningsprojekt för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa 
 
Anvisningar för ifyllande av ansökan jämte bilagor 
 
ALLMÄNT 
 
Statsunderstöd till idrottsanläggningar ansöks i förvaltningsverkens elektroniska ärendehanteringstjänst. Den sö-
kande ombeds följa den här anvisningen. Endast nedan nämnda bilagor bifogas ansökan.  Bilagorna ska namnges så att 
det redan utgående från deras namn går att få klarhet i vilket projekt och vilken bilaga det handlar om. 
 
Innehållet i ansökan 
 
Statsunderstödsansökan omfattar följande dokumenthelheter: 
 

A. Finansieringsdokument 
B. Byggberedskap 
C. Projektplan 
D. Specialdokument för den specifika typ av idrottsplatser som det handlar 

om 
 

A. Finansieringsdokument 
budgetutdrag eller finansieringsbeslut i fråga om projektet 
markens besittningsrätt; köpebrev eller hyreskontrakt (minst 15 år) 
DÄRTILL om sökanden är en PRIVAT SAMMANSLUTNING ska man tillställa 
sammanslutningens godkända verksamhetsplan och budget 
sammanslutningens registerutdrag 
sammanslutningens verksamhetsberättelse eller motsvarande redogörelse för fö-
regående räkenskapsperiod 
sammanslutningens resultaträkning och balansräkning för föregående räken-
skapsperiod 

 
Gällande projektets finansiering beskrivs hur självfinansieringen ingår i kommunens årliga budget och investeringsplan. 
För privata sammanslutningar föreslås att finansieringen presenteras exempelvis som självfinansieringens andel  av sam-
manslutningens balansräkning, lån från finansinstitut och som andra finansiella poster.  
 
För att påvisa ägandet räcker det för kommunernas del med en anteckning om markens ägande  i ansökningsblanketten, 
undantag är friluftsleder och motsvarande projekt. Privata sammanslutningar levererar ett lagfartsbevis, ett köpebrev el-
ler motsvarande dokument, med vilka markägandet kan styrkas. När projektet genomförs på arrendemark, fogar både 
kommuner och privatpersoner arrendeavtalet till sin ansökan. Arrendekontraktet ska gälla för en tidsperiod på åt-
minstone 15 år efter det att understödet har beviljats. 
 
 

B. Beredskap att bygga  
byggtillstånd eller motsvarande som tillåter byggande 
annat tillstånd eller motsvarande intyg för att hinder inte finns för att få till-
stånd 
hinder för att verkställa projektet eller övrigt eventuellt hinder (t.ex. grannens 
klagan) 

 
Bygglov 
För sådana projekts del som kräver byggtillstånd bifogas ansökan. Om byggtillstånd inte finns behövs ett tillstånd från 
byggtillsynsmyndigheten att det inte finns hinder för att få ett tillstånd. För övriga projekts del ska ansökan omfatta 
byggnadstillsynsmyndighetens intyg över att det inte finns hinder för att förverkliga projektet. 
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C. Projektplan 
utredning över nuläget 
en beskrivning av projektet i huvuddrag, projektets storlek, rumsprogram, 
ytmaterial, mått mm. För idrottsplatser utomhus en förteckning över var 
motions- eller idrottsutövarna håller till,  planen och motsvarande delar  av 

j kt t   motivering till behovet att genomföra projektet 
plan för genomförandet av projektets finansiering 
driftsekonomiplan 
tidsplan för genomförandet 
kostnadsuppskattning 

 

En projektplan i det tomma fältet och anvisningen nedan hur man gör upp en 
plan 
För tillfället finns en motsvarande bestämmelse i 37 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. En 
projektplan ska utarbetas över anläggningsprojektet och tillställas statsbidragsmyndigheten. Projektplanen ska innehålla en 
allmän beskrivning av projektet, en utredning om behovet av att genomföra projektet och om när det kan genomföras, samt 
planskisser och en kostnadskalkyl. De lokaler som projektet omfattar ska specificeras i planen (rumsprogram). Undervisnings- 
och kulturministeriet kan utfärda sådana bestämmelser om projektplanen och ansökningshandlingarna som gäller bedöm-
ningen av projektets funktionalitet, tekniska standard, säkerhet och energieffektivitet. 
 
Enligt statsunderstödslagen är den allmänna förutsättningen för statsunderstöd att det är befogat att bevilja statsunder-
stöd. Projekt som ansluter sig till idrottsanläggningar grundar sig på lokala, regionala eller riksomfattande behov. I pro-
jektplanen framställs projektets behövlighet med en beskrivning av nuläget, dvs. en generell redogörelse av projektet 
med motiveringar.  Till motiveringen fogas en behovsanalys av kommuninvånarnas motionsbeteende och det mervärde 
som idrottsplatsen ger för att främja invånarnas motionsaktivitet, tävlings- eller toppidrott eller hobby. Kommunen ska 
höra sina invånare i viktiga beslut som gäller de allmänna biblioteken inom ramen för sin skyldighet enligt 27 § i kommu-
nallagen (365/1995) att se till att invånarna har möjligheter att delta och påverka. Som en del av § 12 i hälso- och sjuk-
vårdslagen (1326/2010) ska kommunen bedöma kommuninvånarnas motions- och idrottsaktivitet i syfte att främja hälsa 
och välbefinnande.  
 
Väsentligt i projektplanen är att beskriva hur projektet kompletterar den helhet som kommunens eller regionens id-
rottsanläggningar bildar. I motiveringen till projektet är det viktigt att med hjälp av nyckeltal som är baserade på doku-
mentation beskriva idrottsanläggningens verkningsområde, efterfrågan av idrottsanläggningen och möjligheten att an-
vända anläggningen på ett mångsidigt sätt. Som nyckeltal kan vid sidan av kommuninvånarnas motionsaktivitet användas 
information om bokning och användning av turer, användning av idrottsanläggningar utanför kommunen (i grannkommu-
ner) och antalet besökare i motsvarande idrottsanläggningar i andra kommuner. I motiveringarna kan man granska exem-
pelvis relationen mellan utbud och efterfrågan, upplysningar som uppföljningen av besökarsiffror har gett, användargrup-
pernas struktur samt utrymmenas och användarnas positionering ur tillgänglighetens synvinkel. 
 
Utgående från grundundersökningarna anges i projektplanen resultatet av utlåtandet för anläggningssättet vad anlägg-
ningssättet är. Ett utlåtande behöver inte bifogas. Utgångsvärden anges när man inleder planerandet av idrottsplatsen, 
t.ex. temperatur eller övriga idrottsplatsspecifika utgångsvärden. 
 
En beskrivning av idrottsplatsens delhelheter inklusive arealer.  Om motionsbyggnaderna uppgörs ett rumsprogram. De 
specialomständigheter som ansluter sig till ifrågavarande idrottsplats omnämns i projektplanen, t.ex. idrottsplatsens golv-
material. Av uteidrottsanläggningarna  presenteras en förteckning av de tävlingsplatser, idrottsplaner och motsvarande 
som ingår i projektet. 
 
I det kapitel i projektplanen som berör driftekonomiplanen beskrivs de kostnader som projektet ger upphov till, de in-
komster som fås av användarna och övrig projektspecifik finansiering som kostnaderna täcks med. I tidtabellen för pro-
jektets verkställande bör särskild uppmärksamhet fästas vid den tidpunkt då man avsett att börja bygga samt vid den upp-
skattade tidpunkten för avslutandet av byggandet. 
I tidtabellen för projektets verkställande bör särskild uppmärksamhet fästas vid den tidpunkt då man avsett att börja bygga samt 
vid den uppskattade tidpunkten för avslutandet av byggandet. 
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I projektplanen presenteras en kostnadsberäkning i stora drag. En mer noggrann kostnadsberäkning t.ex. specifikt för 
varje byggdel eller beräkning av riktpris fogas till projektets byggtekniska planer. 
 
 
 

D. Specialdokument för specifika idrottsplatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simhallar 
översiktskarta 
situationsplan 1:500,  planritning 1:100 och genomskärning 1:50,  fasadkonstruktionerna 
1:100 
Utgångsvärdena för planering av en simhall (en separat bilaga i slutet) 
utredning över byggsättet 
en beräkning av livscykelkostnaderna 
energicertifikat 
kostnadsuppskattning 
redogörelse för tillgängligheten (blankett) 
en undersökning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering 

 
Ishallar 
översiktskarta 
situationsplan 1:500,  planritning 1:100 och genomskärning 1:50,  fasadkonstruktionerna 
1:100 
Utgångsvärdena för planering av en simhall (en separat bilaga i slutet) 
utredning över byggsättet 
en uträkning av livscykelkostnaderna 
energiintyg (Aalto-universitetets beräkningsmodell finns på Finlands ishockeyförbunds 
webbsajt) 
kostnadsuppskattning 
redogörelse för tillgängligheten (blankett) 
en undersökning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering 

  

Idrottshallar 
översiktskarta 
situationsplan 1:500,  planritning 1:100 och  genomskärning 1:50,  fasadkonstruktionerna 
1:100 
olika grenars fältmärkningar anges i planritningen  
rumsprogram; storleken på/fördelningen av planen, ett gym, omklädningsrum, lager mm. 
golvkonstruktion och ytmaterial 
ventilationssystem, torkning, energilösningar, belysning 
utredning över byggsättet 
kostnadsuppskattning 
en uträkning av livscykelkostnaderna 
energicertifikat 
redogörelse för tillgängligheten (blankett) 
en undersökning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering 
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Idrottsplan och -banor utomhus,  närliggande motions- och idrottsan-
läggningar, bollplan 
översiktskarta 
situationsplan 1:500, en plan för hur idrottsplanen dimensioneras 1:500, planens 
bygg/sektionsritningar 1:50 
en utredning över byggsättet, dränerings- och avloppsplan för idrottsplanen, energilösning-
arna, belysningen och idrottsplanens grundläggande utrustning 
kostnadsuppskattning 
en utredning över tillgängligheten (blankett), fyll i i tillämpliga delar 
en undersökning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering 

 
 

Motionsslingor och upplysta skidspår 

översiktskarta 

situationsplan i lämplig skala 

skalor: längdprofil 1:2000, höjd 1:100 - 1:200 

tvärsnitt av banan och dess uppbyggnad 

vilken typs belysning, konditionsredskapen 

utredning över byggsättet 

kostnadsuppskattning 

en utredning över tillgängligheten (blankett), fyll i i tillämpliga delar 
en undersökning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering  

 
 

Slalombackar och hoppbackar 

översiktskarta 

situationsplan 1:500 - 1:1000 

för slalombackar en karta med uppgifter om backar som röjs 

längdprofil för enskilda grenar 

grenspecifika specialritningar 

utredning om startarrangemangen vid de nedre hisstationerna 

energilösningar, belysning, snömaskiner 

en beräkning av livscykelkostnaderna 
en utredning för byggsättet 
kostnadsuppskattning 
en utredning över tillgängligheten (blankett), fyll i i tillämpliga delar 
en undersökning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering 

 
 

Golf 

översiktskarta 

situationsplan 1:500 - 1:1000,  ritningar för banorna 1:500  inkl. höjdförhållanden 
planer för klubb- och underhållsbyggnader  (se punkten för idrottshallar) 

planterings- och landskapsplaner 
en beräkning av livscykelkostnaderna  
utredning över byggsättet, utredning över dräneringen, bevattningen och belysningen 

kostnadsuppskattning 
en utredning över tillgängligheten (blankett), fyll i  i tillämpliga delar 
en undersökning av skicket om det handlar om en grundläggande renovering 
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Övriga specialidrottsplatser  
Ovan nämnda förteckningar tillämpas i tillämpliga delar  
 
För hoppbacke dessutom 
• grundmått för dimensioneringen av hoppbacken och backens profil 
 
Övriga idrottsanläggningar inom vissa specialgrenar (t.ex. inom skytte, häst- och 
hundsport, cykling, skateboard, rullskridsko, motorsport, klättring, golf) 
• dokumentförteckningarna tillämpas i tillämpliga delar 
• de grenspecifika specialkraven framläggs i anslutning till ifrågavarande projekt 
 

 
 
En översiktskarta, som ger möjlighet att bedöma om projektet fyller kraven på tillgänglighet inom sitt område  
 
Byggtekniska planer. För de byggtekniska planernas del bifogar den sökande också ritningarna på  utrednings-
planenivå eller mer detaljerade ritningar i den skala som anges i tabellen. Samma gäller utredningen över bygg-
sättet. Alla dokument namnges så att det av namnet går att känna igen vilket dokument det handlar om (t.ex. en situat-
ionsplan för Hentula stad) 

Kostnadsberäkningen ska specificeras per utgiftspost.  För att det ska vara enklare att bedöma kostnadsnivån är en be-
dömning för byggnadsdelen eller åtminstone för rumsprogrammet  att rekommendera som bilaga i ansökan. Om det hand-
lar om t.ex. en idrottshall för en skola så specificerar man idrottshallens andel av kostnaderna inkl. anslutande utrymmen. 
 
Livscykelkostnadsberäkning och energicertifikat. Till ansökningar som gäller idrottsanläggningsprojekt, såsom id-
rottshallar och -salar, simhallar och motsvarande bör fogas dokumentet om livscykelkostnadsberäkningen och energicerti-
fikatet. Dessa dokument förutsätts inte av uteidrottsanläggningar. Undervisnings- och kulturministeriets anvisning om 
livscykelberäkningen finns i stödutlysningens punkt  för anvisningar och guider. 
 
En utredning över tillgängligheten och Anvisning om planering av tillgängliga idrottsanläggningar 
 
Till ansökan bifogas en  utredning över tillgängligheten både för nybyggen och för objekt som byggs om grundligt. För id-
rottsplatser utomhus använder man i tillämpliga delar blanketten för  utrönande av platsens tillgänglighet. Rekommendat-
ionen är att man för en grundlig renovering gör en tillgänglighetskartläggning innan man gör en tillgänglighetsutred-
ning. Kartläggningen över tillgängligheten ger noggrann information om det objekt som kartläggs. När man jämför den 
insamlade informationen med gällande bestämmelser och anvisningar får man reda på tillgänglighetens nuvarande till-
stånd liksom de  brister som  behöver åtgärdas. Kartläggningen kan genomföras av en person som genomgått utbildning 
för tillgänglighetskartläggning. Information om utbildade kartläggare av tillgängligheten går att få på Invalidförbundets 
center för tillgänglighet, ESKE.  
 
Undervisnings- och kulturministeriets anvisning för hur man planerar en tillgänglig idrottsplats och en blankett för 
en tillgänglighetsutredning finns i slutet av anvisningen.  
 
Till ansökan som gäller grundförbättringsprojekt fogas  en bedömning av skicket och vid behov  en undersökning av 
skicket.   

Utgångsvärdena för planeringen av en is- och simhall redogör man för i den blankett som bifogas, bilagorna finns i slutet 
av anvisningen. 
 

Privata projekt 
 
Omständigheter som för en privat aktörs del talar för att bidrag beviljas är att kommunen deltar i projektet t.ex. med del-
ägarskap i en sammanslutning, långvariga avtal om rätt till användning, en överlåtelse av en tomt eller ett fördelaktigt, 
långvarigt arrendeavtal liksom uppförande av övrig infrastruktur som ansluter sig till projektet. Det som speciellt förordar 
ett privat projekt är att det kompletterar kommunens serviceutbud vid övriga idrottsanläggningar eller om det handlar om 
ett projekt som kommunen eventuellt inte ensam uppför, t.ex. en idrottsanläggning som betjänar en gren. 
Av privata samfund krävs vissa specifika dokument som bilaga till ansökan. Det handlar om en redogörelse för samfundets 
ägarförhållanden, en godkänd verksamhetsplan för samfundet och en budget, ett registerutdrag för samfundet, en verk-
samhetsberättelse eller en motsvarande redogörelse för den föregående redovisningsperioden, samfundets resultaträk-
ning, balansräkning och revisionsräkning från föregående redovisningsperiod. 
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Publikationsserien om idrottsanläggningar 
 
Forsknings- och utvecklingsprojekt inom uppförande av idrottsplatser som får understöd av undervisnings- och kulturmi-
nisteriet producerar årligen guider för planeringen och uppförandet av idrottsplatser. Den sökande ombeds bekanta 
sig med guiderna och anvisningarna när projektet planeras och uppförs och när man ansöker om statsstöd för det. På mi-
nisteriets webbsidor finns en lista över handböckerna i undervisnings- och kulturministeriets publikationsserie för uppfö-
rande av idrottsanläggningar liksom övriga instruktioner som stöder kvaliteten i byggandet och pågående forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Listan finns på adressen: https://minedu.fi/liikuntapaikkarakentaminen  
 
 
För hoppbacke dessutom 

• grundmått för dimensioneringen av hoppbacken och backens profil 

Övriga specialidrottsanläggningar (t.ex. inom skytte, häst- och hundsport, cykling, skateboard, rullskridsko, skridskoåk-
ning, motorsport, klättring, golf) 
 

• dokumentförteckningarna tillämpas i tillämpliga delar 
• de grenspecifika specialkraven framläggs i anslutning till ifrågavarande projekt 

 
 
 
Länkar till dokument för den specifika typ av idrottsplatser som det handlar om 
Blanketter och bilagor, som ska ingå i ansökningsdokumenten 
 

• Esteettömyysselvityslomake (doc) 
• Utgångsvärdena för ishallen i planeringen  
• Utgångsvärdena för simhallen i planeringen 

 

https://minedu.fi/liikuntapaikkarakentaminen
https://minedu.fi/documents/1410845/4286743/esteettxmyysselvitys_valtionavustushakemuksen_liitteeksi.doc/78a49110-a9a1-40ae-96ba-58305b5bb5e6
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