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Taustaa
• Hallin rakentamisessa päätettiin 

tehdä eikä jälleen kerran vain 

suunnitella.

• Silti hyvin suunniteltu on puoliksi 

tehty.

• Tarve hallille oli olemassa erityisesti 

alueen seuroilla ja koululiikunnalla;

• futiksen harrastamisen määrän 

kasvua alueella kuvaa alueen 

johtavan urheilukaupan kertomus 

vuonna 2009 futiskenkien myynnin 

kasvusta 2.000 kenkäparilla.

• Kaupungin taloussuunnitelmissa 

2012 asti ei ollut varattuna mitään 

merkittävää parannusta olosuhteisiin 



Toiminta hallissa
• Hallissa harjoitusvuoroja kullakin 

seuralla omien tavoitteiden ja toiveiden 

mukaisesti  

• Halli mahdollistanut ympärivuotisen 

toiminnan. Seurat vielä opettelevat 

suunnittelemaan ja toteuttamaan 

toimintaansa vastaavasti

• Olosuhteet mahdollistavat erityisesti 

henkilökohtaisen tekniikan ja 

pelipaikkakohtaisen harjoittelun

• Vaasan piiri tuonut omia tapahtumiaan 

kiitettävästi halliin ja siten 

mahdollistanut myös Seinäjoen 

ulkopuolisille pelaajille täysimittaisissa 

olosuhteissa harjoittelua

• Lisääntyneen halliajan näkyminen 

harjoitusmäärissä ja harjoittelun 

laadussa on jo havaittavissa alueen 

pelaajissa ja joukkueissa. Todelliset 

tulokset nähdään tulevina vuosina.



• Olosuhteiden parantuminen innoittanut seuroja 

toiminnan tason nostoon: 

• SJK:n edustus tähtää vähintään 1.divisioonaan, 

palkattu päätoiminen valmentaja edustuksen ja 

akatemian kanssa työskentelyyn

• Wall-Akatemia paikkansa säilyttämiseen 

valiosarjassa ja min. kahdesti viikossa tapahtuvaan 

aamuharjoitteluun  

• SJK:n A-Nuoret SM-sarjaan  

• SJK:n organisaatioon kuuluvat TP:n nimellä pelaavat 

B-junnut jo vakiintuneen SM-sarja paikan 

säilyttämiseen 



•Lisäksi TP:n alla toimivat kyky- ja 

taitokoulutoiminta 365 vrk/v. toimintaan 

•Tavoite saada jalkapallolukion status Seinäjoen 

lukioon (vain 500 m:n päässä hallista) ja siten 

kerätä futikseen panostavia lahjakkuuksia 

ammattimaiseen valmennukseen hyviin 

olosuhteisiin

•Stadion-hanke vuodelle 2012 käynnistetty

•Jalkapallokulttuurin kehittämisellä lisää ihmisiä 

lajin pariin: harrastajia seuroihin ja katsojia 

peleihin



Needs behind

• There is room in the market 
to organize massive 
tournaments and events like, 

• Nationwide sports events in 
the winter for young people 
(age 7 –20) in several 
different sports, but mainly in 
football and Finnish baseball.

• Events including playing and 
sports for young children 
(age 4 –7)

• Women happenings & 
gatherings around different 
kind of sports

• The Seinäjoki economic area 
is the 6th largest in terms of 
commercial value. 



Why ?
• Make it possible to organize different 

kinds of massive sports events 
targeting children (age 3 –7), young 
people (age 8 –20) and women of all 
ages

• Make Seinäjoki and the surrounding 
area a more tempting place to live 
and visit

• Strengthen the surrounding district 
as an event and sports centre

• To ensure children and young 
people quality exercise possibilities

• Undertake Sport building projects 
concentrating on sport and Young 
people’s needs especially

• To make a different solution in sport 
building projects; big enough Dome, 
reasonable investment costs, 
reasonable prices for users



Business Concept and Vision

• Best settings for 
children and youth 
sports and massive 
sport events at a 
reasonable cost level in 
Wallsport Dome.

• To create and maintain 
a regional and 
nationwide centre for 
sport events and school 
exercise within a 
business concept



Numbers
• New 110 meter X 70 meter = 

7.700 m2 all year usable sport 
dome including; 1.100 meter X 
64 meter football field = 6.400 
m2

– Divided into 2 (including 
borders) 64 m * 46 m

– 2. Training area 44 m X 7,5 m = 
330 m2 

– 3. Gym 20,4 m X 7 m = 142.8 
m2

– 4. Running track 100 m X 2.50 
m

• Platform is Fifa Star 2 –standard 
artificial grass, which tests have 
shown is the best for growing 
youngsters 

• The Wallsport dome building 
has extra services including; 

– 5 downstairs dressing rooms 

– Upstairs; two offices, cafeteria 
and meeting / Sauna facilities



Wallsport dome fact sheet

• 7700 m2 sports dome 

• Wall foundation one 
meter high concrete 
(including totally approx. 
650 m3 concrete)

• Height 24 meters

• Air supported fabric 
structure with modern 
set-up for saving energy

• Cafeteria / office / 
dressing room building 
599 m2

• Lighting 550 lux

• Air space app. 120.000 
m3



To whom ?
• Wallsport dome will serve 

annually about 50.000 
students and 100.000 sports 
club and massive events 
users.=>Undertaken surveys 
indicate; realistically there 
will be at least 150.000 users 
+ 50.000 visitors in Wallsport 
Dome annually

• Examples of exercisers using 
the Dome and way of 
benefiting from dome;

• Main target groups are young 
people who play football, 
Finnish baseball, golf, ice 
hockey, American football 
and skating



Who else will benefit?

• Different kind of sports 
events for young people

• Gym services are mainly 
for students and sports 
clubs all year round

• Coaching-, meeting-, and 
catering services will be 
there all the time and 
massage, doctor etc 
services are examples of 
what could be provided in 
massive events



How has the money been 

invested?
• Money source:
• Own Capital 700.000,-

• Bank loan 1.800.000,-

• Total 2.500.000,-

• Money invested: 
• Dome 1.650.000,-

• Gym/Dressing rooms/cafe 
750.000,-

• Supplies 100.000,-

• Total 2.500.000,-



Investment

• How will the business 
continue?

• Income: 

• Fees 175.000,-

• Advertising 150.000,-

• City of Seinäjoki 40.000,-

• Events 50.000,-

• Total 415.000,-

• Costs: 

• Capital costs 250.000,-

• Salaries 80.000,-

• Other 85.000,-

• Total 415.000,-








