
 Peliolosuhteet
• Kaksi salia, joista toisessa on parkettialusta jousto- 
 ominaisuudella ja toisessa yhdistelmäjoustava (piste- 
 jousto+aluejousto) alusta
 > Käynti halliin yhtenäisestä aulasta
 > Lattiamateriaalien valinnat tehtävä yhteistyössä  
  käyttäjien kanssa. Suositus: lattiamateriaalit  
  kilpailutettava erikseen.
 > Kaksi salia mahdollistaa paremmin turnauskäytön  
  junioreille
• Kenttien vähimmäiskoko: pituus 40 m * leveys 20 m * 
 korkeus 9 m, pelikenttää ympäröivä turva-alue 2,5 m
• Katsomokapasiteetti molemmissa saleissa  
 vähintään 150
• Vähintään 7 lukittavaa pukuhuonetta
 > Pukuhuoneet wc- ja suihkutiloineen on suunni- 
  teltava esteettömiksi ja vammaisurheilijoiden  
  kulku kentälle on oltava esteetön ja mahdollisim- 
  man lyhyt

 Muut suositukset:
• Esteettömyys on huomioitava kaikessa
• Kentän ympärillä on oltava riittävä turva-alue ja  
 kentän päätyihin on oltava mahdollista asentaa  
 mustat pallonpysäytysverkot
• Ottelukello ja tulostaulu päätyyn tai vaihtoaluetta ja  
 katsomoa vastapäätä
• Riittävät internet-yhteydet toimitsijoille ja katsojille
• Valaistus: Tasainen led-valaistus, jonka voimakkuus  
 on vähintään 1000 luksia. 
 > Kenttätiloihin ei saa päästä luonnonvaloa
• Kuntosalitilaa 200 m2: vapaapainosali ja yleissali
 > Kuntosalien palveltava mahdollisimman moni- 
  puolisesti laajaa ja eri-ikäistä käyttäjäkuntaa.

Sisäjoukkuepelien harraste- ja 
nuorisoliikunnan edellytykset täyttävä 
hallikonsepti

• Riittävän tilavat kahvila- tai ravintolatilat, joista on  
 näkymä kentille
• Lämpötila: 18-24 astetta. Hyvä ilmastointi.
• Tilavat ja lämpimät varastotilat, joissa on riittävästi  
 tilaa eri lajien välineille 
• Kantavat rakenteet hallin ulkopuolelle, jotta hallissa  
 ei ole näköesteenä tolppia, eikä turvallisuusriskeinä  
 vaarallisia ulokkeita
• Hallin suunnittelussa tulee ottaa huomioon kestävän  
 kehityksen tavoitteet
• Hallia suunniteltaessa tulee olla yhteydessä sisä- 
 joukkuepelien olosuhdeasiantuntijaryhmään  
 mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Voimassa toistaiseksi.



 Peli- ja harjoitteluolosuhteet
• Ottelupäivän kenttäkoko: pituus 40 m * leveys 20 m *  
 korkeus 12,5 m, pelikenttää ympäröivä turva-alue  
 2,5 m
 > Kenttäkoko harjoituskäytössä: Katsomoita  
  siirtämällä lattian koko on pystyttävä suurenta- 
  maan kokoon 68m*44m, jotta kentälle saadaan  
  kolme harjoituskenttää poikittain
• Lattiaratkaisu: Kaksi erilaista vaihdettavissa olevaa  
 lattiaratkaisua: synteettinen yhdistelmäjoustava  
 (pistejousto+aluejousto) alusta ja parkettialusta  
 jousto-ominaisuudella
 > Kiinteäksi lattiaratkaisuksi alustamateriaali, jolla 
  on enemmän käyttäjiä hallissa
• Mahdollisuus sijoittaa molemmille pitkille sivuille  
 vaihtoalue molemmille joukkueille, jotta vaihtoalue  
 voidaan asettaa kummalle puolelle tahansa
• Mahdollisuus asettaa toimitsijapöydät kahteen riviin  
 yhteensä kahdeksalle hengelle samalle pitkälle sivulle  
 kuin vaihtoalueet on sijoitettu
 > Kaapelointi toimitsijoiden käyttöön molemmille  
 puolille kenttää, jotta toimitsijat voidaan asettaa  
 kummalle puolelle tahansa

 Tekniikka
• Sisälämpötila: 18-24 astetta
• Valaistus: Tasainen led-valaistus, jonka voimakkuus  
 on 1500-3000 luksia. 
 > Värilämpötila 4000-6000 K, värintoistoindeksi  
  80 Ra ja valaistuksen syöttöjännite 50 tai 60 Hz
 > Kenttätiloihin ei saa päästä luonnonvaloa
• Tulostaulut: 
 > Videonäytöt hallin molempiin päätyihin
 > Koko: vähintään 7 m*4,5 m
 > Näyttöihin sisäjoukkuepelien tarpeisiin sopivat  
  ohjelmistot

Pääsarjatason ottelutapahtuman 
edellytykset täyttävä hallikonsepti

• Internet-yhteys: Koko hallin kattava valokuituyhteys,  
 nopeus 300-1000 Mbit/s, langallinen pistoke toimitsi- 
 japöydän välittömään läheisyyteen. Koko hallin kat- 
 tava langaton yhteys kaistoitettu eri käyttäjäryhmien  
 kesken (työntekijät, media, yleisö).
• Hallissa tulee olla äänentoistojärjestelmä, joka on  
 mitoitettu hallin kapasiteetin mukaiseen yleisötilai- 
 suuteen
 > Rakenteisiin asennettu kaapelointi av-laitteille

 Pukuhuoneet
• Vähintään 7 lukittavaa pukuhuonetta: 4 joukkueille,  
 2 tuomareille (väh. 20 m2) ja 1 antidopingtila.
 > Joukkuepukuhuoneet vähintään 25 hengelle
 > Kaikissa joukkuepukuhuoneissa on oltava vähin- 
  tään 5 suihkua, 2 wc-istuinta ja hierontapöytä
 > Pukuhuoneet wc- ja suihkutiloineen on suunni- 
  teltava esteettömiksi ja vammaisurheilijoiden  
  kulku kentälle on oltava esteetön ja mahdollisim- 
  man lyhyt
• Pukukoppikäytävä vain joukkueen edustajien  
 käytössä. Median ja yleisön pääsy pukukoppi- 
 käytävälle tulee voida estää.

 Varastotilat
• Pelialusteille ja kenttävarusteille riittävät lämpimät  
 varastotilat
• Kulun varastotiloihin ja varastosta kentälle tulee olla  
 esteetön

 Katsomotilat
• Numeroidut istuimet 3000 katsojalle
 > Katsomot kentän neljällä sivulla
 > Jyrkkä katsomo, jotta edessä istuva ei peitä  
  näkyvyyttä

Voimassa toistaiseksi.



 > Katsomoiden alimmaisten rivien on oltava lähellä  
  kenttätasoa. Alimmaisen rivin edessä on oltava  
  kaide.
 > Kenttätason mainokset eivät saa peittää näkyvyyttä  
  kentälle alimmalta riviltä. 
• Katsomopaikat ovat näköesteettömiä – ei kannatin- 
 pylväitä
• Pyörätuolipaikkoja tulee olla kaksi 60 istumapaikkaa  
 kohti. Tämän jälkeen aina yksi pyörätuolipaikka lisää  
 kutakin alkavaa 60 istumapaikkaa kohti.
 > Pyörätuolipaikkoja on sijoitettava tasaisesti eri  
  katsomokategorioihin
 > Kulku pyörätuolipaikoille on suunniteltava siten,  
  että hallin esteetön sisäänkäynti on lähellä ja  
  pyörätuolipaikoille menevät katsojat eivät kulje  
  paikoilleen vastavirtaan suhteessa muihin katsojiin
• Katsomoihin ei saa kulkea kenttätasolta
• Aitioiden rakennuttaminen on suositeltavaa

 Yleisöpalvelutilat
• Jokaisesta katsomonosasta on oltava mahdollisuus  
 päästä yleisöpalvelutiloihin – esimerkiksi myynti- 
 tiloihin ja saniteettitiloihin
• Mahdollisuudet useammalle kotijoukkueen  
 organisoimalle myyntipisteelle
 > Ei yksinoikeussopimuksia 
• Riittävä määrä saniteettitiloja hallin kapasiteetin  
 mukaiseen yleisötilaisuuteen
• Riittävä määrä vesipisteitä yleisön käyttöön

 Mediatilat
• Kirjoittavalle toimittajalle on löydyttävä katsomosta  
 istumapaikka, pöytä ja sähköpistoke ja internet- 
 yhteys
• 250 m2 yhdisteltäviä monikäyttötiloja, jotka toimivat  
 media-, kokous- ja vip-tiloina
 > Tilat voivat toimia kirjoittavan median työskente- 
  lytiloina ottelun aikana ja sen jälkeen ja niissä  
  voidaan myös järjestää lehdistötilaisuus
• Kiinteä TV-kuvaustasanne pääkatsomon vastak- 
 kaiselle puolelle ja tekniset valmiudet molemmille  
 puolille kenttää
• Valokuvaajille omat työskentelytilat kentän laidalta  
 turva-alueen ulkopuolelta

• Mixed zone -tila, jossa medialla on mahdollisuus  
 haastatella pelaajia ottelun jälkeen
 > Mixed zone paikkaan, jonne pelaajat pääsevät  
  helposti ja turvallisesti olematta kosketuksissa  
  yleisön kanssa, mutta ei kuitenkaan pukuhuone- 
  käytävälle
• Selostustilat samalle puolelle kenttää pääkameran  
 kanssa
• TV-tuotannon autoille pysäköintipaikka, josta on  
 kaapelointi kuvauspisteelle, jossa on pistorasiat  
 valmiiksi seinässä
• Sähköä riittävästi TV-tuotantoja ja LED-mainos- 
 pintoja varten
• TV-tuotannosta suositellaan suunnitteluvaiheessa  
 olemaan yhteydessä alan asiantuntijoihin

 Oheisharjoittelutilat
• Hyvän pääsarjatason hallin yhteyteen kuuluu harjoi- 
 tushalli, jonka varustukseen kuuluvat mm. monitoi- 
 mitilat ja kuntosali

 Turvallisuus ja esteettömyys
• Esteettömyys on huomioitava kaikessa
• Kentän ympärillä on oltava riittävä turva-alue ja  
 kentän päätyihin on oltava mahdollista asentaa  
 mustat pallonpysäytysverkot
• Pelaajat eivät saa joutua ottelutapahtuman aikana  
 kosketuksiin yleisön kanssa missään vaiheessa
• Hätäuloskäyntien tulee olla esteettömiä
• Vierasjoukkueen kannattajille tulee olla mahdollisuus  
 osoittaa erillinen katsomonosa

 Saavutettavuus
• Riittävä määrä pysäköintitilaa suhteessa hallin  
 kapasiteetin mukaiseen yleisötilaisuuteen
• Joukkueille, erotuomareille ja toimitsijoille oltava  
 pysäköintitila riittävän lähellä hallia

 Muut suositukset
• Hallin suunnittelussa tulee ottaa huomioon kestävän  
 kehityksen tavoitteet
• Mahdollisuus mainoksista vapaaseen hallin käyttöön
• Hallia suunniteltaessa tulisi olla yhteydessä sisä- 
 joukkuepelien olosuhdeasiantuntijaryhmään  
 mahdollisimman varhaisessa vaiheessa


