VIRASTOTALO MUUTTUI
TAISTELUTANTEREEKSI
Lajin suosiosta huolimatta Suomessa on vain muutamia paintball-harrastajien
sisäpelikenttiä. Nyt sellainen on avattu Ilmajoelle valtion vanhaan virastotaloon.
Yrittäjä Kimmo Saarenmäki uskoo paikan ainutlaatuisuuden vetävän kiinnostuneita
kauempaakin.
– Tyypillisen pelaajan haaveissa on elokuvakohtaus, jossa huone vallataan rynnäköllä,
pyssy laulaa, roistot saa kyytiä ja jostain nurkasta nousee savua, Saarenmäki nauraa.
Toiveet ja todellisuus ovat kuitenkin kohdanneet vain harvoin, sillä lakeuksilta ei ole
löytynyt ensimmäistäkään sisäpelipaikkaa. Siten suurin osa värikuulapeleistä on jouduttu
ottelemaan ulkona.
Harrastuksesta kasvu-uralle
Ahonkyläläinen Saarenmäki on luotsannut värikuulavarusteita myyvää ja vuokraavaa
NoHill Paintballia vuodesta 2011. Sitä ennen hän oli lajin intohimoinen harrastaja ja ohjasi
pelitapahtumia yrityksen työntekijänä.
– Yrittäjäksi ajauduin sattumalta, kun firman silloinen omistaja halusi lopettaa, Saarenmäki
kertoo.
Omistajanvaihdos toteutettiin onnistuneesti. Kasvua on ollut joka vuosi, ja nykyisin NoHill
Paintball on alan suurin toimija Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Metsäkenttiä
yrityksellä on kuudella eri paikkakunnalla ja asiakasmäärissä puhutaan jo tuhansista.

Paintballia voi pelata omalla porukalla tai osallistumalla kaikille avoimiin peli-iltoihin.
Virastotaloon pääse tutustumaan myös kentän avajaisissa, joita vietetään 17.3.

Tuhat neliötä rakennusmuovia
Omasta sisäpelikentästä Saarenmäki oli haaveillut yrittäjätaipaleen alusta asti. Sopivaa
tilaa vain ei tahtonut tulla vastaan. Sijainnin ja puitteiden kun olisi oltava kunnossa, mutta
vuokran kohtuullinen.
– Viime marraskuussa päätin käydä Ilmajoen yritysasiamiehen juttusilla. Kun olimme
lähdössä katsastamaan potentiaalisia tiloja, nappasi Rami Mattila yllättäen virastotalon
avaimet mukaan.
Tämän jälkeen asiat ovat edenneet vauhdilla. Joulukuussa talon alakerta vuorattiin
rakennusmuovilla, jota kului yhteensä peräti tuhat neliömetriä. Ensimmäisiä pelejä päästiin
testaamaan tammikuun alussa.
Sisäpeleissä erot tasoittuvat
Heti ensimmäisten asiakaspalautteiden myötä huomattiin vanhojen toimistotilojen
soveltuvan tarkoitukseen erinomaisesti. Varsinainen harvinaisuus on oma saunatila.
– Yleensä sisäkentät ovat vanhoissa teollisuushalleissa. Täällä pelaaja pääsee
kokeilemaan oikeaa talonvaltausta, Saarenmäki kehuu.
Sisäradat myös tasoittavat taitoeroja. Lyhyempien välimatkojen vuoksi värikuulan
lähtönopeus on tiputettu puoleen ja kuula on pienempi. Vammoja ei siis tarvitse
kokemattomankaan kisaajan pelätä.
– Meillä nuorimmat harrastajat ovat olleet kuusivuotiaita. Laji sopii kaikenikäisille, eikä
vaadi kovaa kuntoa, yrittäjä lupaa.
Varmaa on kuitenkin se, että hiki tulee jokaiselle. Pelissä osallistujat jaetaan kahteen eri
joukkueeseen, jotka pyrkivät eliminoimaan toisensa. Parhaiten yhdessä toimiva joukkue
voittaa.
Laji vie mennessään
Harrastajien mukaan lajissa koukuttaa suonissa virtaava adrenaliini. Vaikka paintball
saattaa näyttää sotaleikiltä, Saarenmäen mukaan se on ennen kaikkea hauskaa urheilua.
Ennakkoluulot karisevat viimeistään pelikentällä.
– Yleensä kaikki lajia kokeilleet ovat tykänneet. Vain harva on ohjaajan urani aikana
lopettanut kisan kesken, yrittäjä toteaa.
Taktiikkaa kysyttäessä konkaripelaajalla on heittää ensimmäistä kertaa taistelutantereelle
astelevalle aloittelijoille yksi neuvo:
– Tähtää siihen mitä näkyy, hän virnistää.
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