
Vaasassa tarpeen hiihtoputki 

Hiihtäminen on vanha suomalainen liikuntamuoto, jota voi harrastaa lähes "vauvasta 
vaariin". Hiihtäminen on terveysliikuntaa parhaimmillaan, sillä se harjoittaa eri kehon osia 
tasapuolisesti. 
Liikunta lisää terveyttä ja hyvinvointia. Meidän tulisi liikkua riittävästi joka päivä joko 
harrastamalla hyötyliikuntaa tai erikseen kuntoilemalla. Nykyelämässä hyötyliikunta 
riittää enää harvoin täyttämään liikuntatarpeen. Lenkille on siis varta vasten lähdettävä. 
Meillä Vaasassa on erinomaiset mahdollisuudet harrastaa erilaista liikuntaa niin kesällä 
kuin talvella, sekä sisällä että ulkona. Hiihtäminen on kuitenkin ollut Vaasan seudulla 
aina kohtalaisen hankalaa huonosta lumitilanteesta johtuen, vaikka jätettäisiin ottamatta 
huomioon mahdollisen ilmastomuutoksen vaikutukset talven säähän. 
Vaasan liikuntapaikkatarjontaa tulisi lisätä hiihtoputkella, jossa hiihtämistä voidaan 
harrastaa ympäri vuoden hyvissä olosuhteissa. Sen rakentaminen on aivan yhtä 
perusteltua kuin uimahallin, jäähallin, Botnia-hallin tai lämmitettävän jalkapallokentän. 
Uimahallin ja hiihtoputken käyttäjäkunnan ikäjakautuma on hyvin laaja, vauvasta vaariin, 
toisin kuin esim. jäähallin ja Botnia-hallin, joissa käyttäjät ovat pääosin alle 
kolmekymppisiä. On myös tärkeää, että kaikille ikäryhmille löytyy kattavasti 
terveysliikuntaan sopivia ympärivuotisia liikuntapaikkoja. Tässä mielessä hiihtoputki ja 
uimahalli ovat täysin verrannollisia keskenään. 
 
Paimioon rakennettiin hiihtoputki vuonna 2006 ja sen kustannukset olivat n. 3 milj. 
euroa. Paimion putki on maanpäällinen rakennus. radan pituus on 700 m ja hiihtoleveys 
6 m. Se on avoinna ympäri vuoden muutamaa päivää lukuun ottamatta. Viime vuonna 
siellä oli 42 000 kävijää, lipun hinta on 5-10 euroa. Paimion putki on toteutettu 
osakeyhtiönä, jossa erilaisia osakkaita on noin 400. Mukana on kunnan lisäksi alueen 
yrityksiä ja yksittäisiä henkilöitä. Paimioon tullaan hiihtämään aina Helsingistä asti, joten 
se tuo myös kävijöitä kuntaan. 
 
Vaasan seudun hiihtoputkelle luonnollisin paikka mielestäni olisi Botnia-hallin lähistö, 
jolloin se lisäisi hallin palvelutarjontaa. Yksi vaihtoehto voisi myös olla tuleva 
hevosurheilukeskus, jonka yhteydessä hiihtoputkesta saataisiin synergiaetua ravintola- 
ja majoituspalvelujen järjestämiseen. 
 
Vaasalaisten hiihtokeskuksessa Öibergetillä hiihtoputki olisi vailla mitään muita palveluja, 
vaikka se maastollisesti sinne ehkä parhaiten sopisikin. Vaasan jäähallin ympäristön 
voisi myös kartoittaa mahdollisena paikkana, mutta alue voi olla liian ahdas tähän 
tarkoitukseen. 
 
Hiihtoputki voidaan rakentaa myös tunnelityyppisenä tilana, jolloin sitä voidaan käyttää 
väestösuojana tarvittaessa. Myös mahdollinen Ikean tulo Vaasaan kannattaa ottaa 
huomioon sijaintia mietittäessä. Hiihtoputken käyttäjistä pääosa tulee Vaasasta, joten 
sen täytyy sijaita maksimissaan alle 10 km etäisyydellä Vaasasta. Ei ole nykypäivän 
ajattelun mukaista ajattaa vaasalaisia hiihtämään esim. 35 kilometrin päähän Vöyrille. 
Paimion hiihtoputkeen voi tutustua Internet-osoitteessa: http://www.paippi.com/ 
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