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Lähiliikuntapaikkaohjelma jatkaa Kangasa-
lan viheralueohjelmassa aloitettua viher- ja 
virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä. 
Lähiliikuntapaikkaohjelma painottuu viher- ja 
virkistysalueiden kehittämiseen siitä näkökul-
masta, että asukkailla tulisi olla mahdollisuus 
monipuoliseen liikuntaan oman asuinpaik-
kansa lähellä. Taustalla on lisäksi tavoite, että 
tulevaisuudessa koulujen ja päiväkotien piha-
alueita käytettäisiin kouluaikojen ulkopuolella 
nykyistä enemmän ja monipuolisemmin. 

Lähiliikuntapaikkaohjelman laadintaa varten 
muodostettiin työryhmä, jonka puheenjohtaja-
na on toiminut kunnanpuutarhuri Jari Järvinen. 

1. JOHDANTO

Työryhmään on lisäksi kuulunut yleiskaava-
suunnittelija Jenni Joensuu-Partanen sekä 
vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen. 
Työtä on ohjannut ohjausryhmä eli Kangasalan 
kunnan Kotikatutiimi.

Ramboll Finland Oy:ssä projektipäällikkönä 
on toiminut maisema-arkkitehti Kaisa Rantee, 
ohjelman laatijana maisema-arkkitehti Anni-
Maija Fincke, vuorovaikutusasiantuntijoina 
Anne Vehmas ja Venla Pesonen, karttapalvelun 
ylläpitäjänä Ari Hyvönen ja paikkatietoaineis-
ton käsittelijänä Ida Montell.
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OHJELMAN LAADINTA        AJOITUSVUOROVAIKUTUS

NYKYTILASELVITYS
• Maastokatselmukset
• Karttakysely
• Alustavat kohdekortit

KEHITTÄMISEHDOTUKSET

• Alustavat lähiliikuntapaikkojen
kehittämistoimenpiteet

• Alustava toteutusohjelma

LÄHILIIKUNTAPAIKKA- JA
TOTEUTUSOHJELMA

KARTTAKYSELY
• Kaikille avoin
• Internetpohjainen

ASIANTUNTIJATYÖPAJA
• Kunnan hallintokunnat

SIDOSRYHMÄTYÖPAJA
• Seurat, yhteisöt, kuntalaiset

LAUTAKUNTAKÄSITTELY

• Tiedote

Vuonna 2018 toteutettavan
lähiliikuntapaikan

rakennussuunnittelu

Kesäkuu
2017

Joulukuu
2017

ALOITUSVAIHEKOKOUS

KOKOUS

TYÖPAJA

LAUTAKUNTA

KOKOUS

TYÖPAJA

KUVA 1. LÄHILIIKUNTAPAIKKAOHJELMAN LAADINTAPROSESSI.

1.1 TYÖN SISÄLTÖ

Lähiliikuntapaikkaohjelma on kokonaisvaltainen ohje-
nuora kunnan lähiliikuntarakentamiselle. Lähiliikunta-
paikkaohjelma kattaa koko kunnan alueen siten, että 
painotus on nauhataajamassa, jossa asuu noin 65 % 
kunnan asukkaista.

Lähiliikuntapaikkaohjelma sisältää:

• Lähiliikuntapaikkojen ja niiden olosuhteiden nykyti-
lakartoituksen 

• Lähiliikuntaolosuhteiden alueittaisen tarkastelun 
taajamissa, taajamanosissa ja maaseutukylissä

• Kohdekortit, joissa kuvataan nykyisten lähiliikunta-
paikkojen nykytilanne, ehdotetut kehittämisen pai-
notukset ja toimenpiteet ja niiden karkea kustan-
nusarvio

• Ehdotuksen lähiliikuntapaikkojen toteutusohjel-
maksi vuosina 2018-2030.

1.2 LÄHILIIKUNTAPAIKKA-
 OHJELMAN LAADINTA   
 PROSESSINA

Ohjelman laadinta aloitettiin kesäkuussa 2017 ja ohjel-
man lautakuntakäsittely ajoitetaan niin, että toteutus-
ohjelman toimenpiteet voidaan aloittaa vuodesta 2018 
alkaen. 

Lähiliikuntapaikat ovat osa kunnan virkistyspalvelutar-
jontaa, ja niiden kehittämisessä on keskeistä vuorovai-
kutus ohjausryhmän jäsenten, kunnan eri hallintokun-
tien, asukkaiden, sidosryhmien ja muiden palvelun 
käyttäjien kanssa. Ohjelman laatimisessa on hyödyn-
netty vuorovaikutteisia ja osallistavia menetelmiä, jotta 
lähiliikuntapaikkaverkosto vastaisi mahdollisimman 
hyvin kunnan resursseja ja kohderyhmien ja muiden toi-
mijoiden tarpeita. Ohjelman laadinnan aikana järjestet-
tiin internetpohjainen karttakysely kuntalaisille, kartoi-
tettiin lähiliikuntapaikat maastossa, järjestettiin kaksi 
työpajaa ja pidettiin säännöllisesti ohjausryhmän koko-
uksia. 
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1.3 YLEISTÄ TAUSTATIETOA LÄHILIIKUNTAPAIKOISTA

Lähiliikuntapaikoilla tarkoitetaan kaikkien väestöryh-
mien vapaaseen käyttöön tarkoitettuja monipuolisia lii-
kuntapaikkoja, jotka sijaitsevat asuinalueilla, lähellä 
käyttäjiä. Lähiliikuntapaikkarakentamisen tavoitteena 
on edistää erityisesti lasten ja nuorten päivittäistä liik-
kumista. Hyvä lähiliikuntapaikka on monikäyttöinen, 
viihtyisä ja sijaitsee yhdyskuntarakenteessa keskeisellä 
paikalla. Lähiliikuntapaikka on asuinalueensa liikunnalli-
nen kohtaamispaikka.

Lähiliikuntapaikkojen käytöstä on tehty useita tutki-
muksia ja selvityksiä.  Esimerkiksi valtakunnallinen lii-
kunta- ja urheiluorganisaatio Valo teetti vuonna 2015 
seurantaselvityksen ”Lähiliikuntapaikkarakentamista 15 
vuotta”, jossa selvitettiin, minkälaisia tuloksia viiden-
toista vuoden valtakunnallisella lähiliikuntapaikkojen 
edistämistyöllä oli saatu aikaan. Selvityksessä painotet-
tiin lasten ja nuorten lähiliikuntapaikkatottumuksia sekä 
erityisesti koulupihojen vapaa-ajan käyttöä. 

Tuloksista kävi ilmi, että lähiliikuntapaikkojen vapaa-
ajankäyttö oli vahvasti kytköksissä siihen, kuinka pitkä 
etäisyys käyttäjällä oli lähiliikuntapaikkaan. Lähiliikunta-
paikan käytön aktiivisuus oli lineaarisesti yhteydessä 
etäisyyteen lähiliikuntapaikasta. Lisäksi selvitettiin, että 
yli 80 % lähiliikuntapaikkaa vapaa-ajallaan käyttävistä 
lapsista ja nuorista kulki sinne omin voimin. Sen vuoksi 
selvityksessä suositeltiin, että etäisyys lähiliikuntapaik-
kaan olisi sellainen, jonka lapsi pystyy omatoimisesti 
kulkemaan kävellen tai pyöräillen. Selvitysraportissa 
esitettiin, että etäisyys lähimpään lähiliikuntapaikkaan 
ei saisi olla asuinalueilla juurikaan 1.5 - 2 kilometriä 
pidempi. Yleisintä lähiliikuntapaikan käyttö on per-
heissä, jotka asuvat alle 500 metrin etäisyydellä lähilii-
kuntapaikasta. (Norra & Ruokonen & Ehrlen & Polari & 
Ahonen 2015, 15-16, 55)

Selvityksessä ilmeni myös, että lähiliikuntapaikkojen 
käyttö oli lapsilla ja nuorilla selvästi yhteydessä vastaa-
jan ikään. Eniten lähiliikuntapaikkoja käyttivät nuorim-
mat vastaajat eli neljäsluokkalaiset ja vähiten vanhin 
ryhmä eli kahdeksasluokkalaiset. Käyttäjämäärien suh-
teen selvitettiin, että suhteellisesti eniten kunnallisista 
liikuntapaikoista käytettiin talviaikana jäädytettyjä ulko-
kenttiä. Sulan maan aikana eniten käyttöä oli oman 
koulun lähiliikuntapaikoilla. Lähes yhtä paljon käytettiin 
isoja pallokenttiä sekä kuntoratoja ja ulkoilureittejä. 
(Norra ym. 2015, 58)

Lähiliikuntapaikkojen käyttöä on tutkittu myös Nuori 
Suomi ry:n vuonna 2005 julkaisemassa ”Lähiliikunta-
paikkojen arviointitutkimuksessa”, jossa kerättiin eri 
osapuolten kokemuksia lähiliikuntapaikoista kyselylo-
makkeilla. Vanhemmilta kysyttäessä kävi ilmi, että tär-
kein syy lähiliikuntapaikan käyttöön on mahdollisuus 
harrastaa yhdessä lasten tai koko perheen kanssa. Toi-
seksi tärkeimpänä pidettiin lähiliikuntapaikan käytön 
helppoutta. Suurimpina esteinä vanhemmat pitivät lähi-
liikuntapaikkojen lajitarjonnan soveltumattomuutta 
omaan liikunnan harrastamiseen. Toiseksi suurimpana 
esteenä vanhemmat pitivät liian pitkää matkaa lähilii-
kuntapaikalle. (Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimus 
2005, 29)
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Lapsilta kysyttäessä selvisi, että tärkein syy käyttää 
lähiliikuntapaikkaa on lähiliikuntapaikan vapaa käyttö ja 
maksuttomuus. Seuraavaksi tärkeimmiksi syiksi lapset 
nostivat lähiliikuntapaikan läheisen sijainnin sekä sen, 
että lähiliikuntapaikalla voi harrastaa liikuntaa yhdessä 
kavereiden kanssa. Käytön esteiksi lapset nimesivät 
yleisimmin liian pitkän matkan kotoa. Toiseksi yleisim-
mäksi esteeksi lapset kokivat sen, että muut käyttäjät 
valtaavat heitä kiinnostavat liikuntapaikat. (Lähiliikunta-
paikkojen arviointitutkimus 2005, 29)

Tutkimuksen tulosten perusteella arvioitiin keskeisimpiä 
hyvin toimivan lähiliikuntapaikan tekijöitä. Erityisen 
oleellinen tekijä oli jo edellä mainittu helppo saavutet-
tavuus. Enimmäisetäisyyttä ei kuitenkaan pystytä rajaa-
maan, sillä esimerkiksi haja-asutusalueilla ollaan val-
miita kulkemaan pidempi matka kuin tiiviisti rakenne-
tussa taajamassa. Toinen tärkeä tekijä oli liikuntamah-
dollisuuksien monipuolisuus. Hyvin toimiva ja houkutte-
leva lähiliikuntapaikka palvelee laajoja käyttäjäryhmiä ja 
innostaa liikkumaan monipuolisella lajitarjonnallaan. 
Kolmas selkeä tekijä oli lähiliikuntapaikan vapaa ja käyt-
tövuoroihin perustumaton käyttö. Täytyy olla paikkoja, 
jossa voi harrastaa liikuntaa spontaanisti silloin kuin liik-
kumisen halua löytyy. (Lähiliikuntapaikkojen arviointi-
tutkimus 2005, 55-56)

Lähiliikuntapaikkarakentamisen kehittämistarpeita tut-
kittaessa nousi esiin neljä tarvetta. Ensimmäinen huo-
mioitava seikka oli ilkivallan ja muun häiriökäyttäytymi-
sen vähentäminen. Tutkimuksessa vedettiin se johto-
päätös, että ilkivallan riskin vähentämisen kannalta oli 
erityisen tärkeää ottaa lähiympäristön lapset ja nuoret 
mukaan suunnitteluun sekä puuttua aktiivisesti häiriö-
käyttäytymiseen. (Lähiliikuntapaikkojen arviointitutki-
mus 2005, 56)

Toinen kehitettävä tarve oli osallistamisen lisääminen. 
Ihmiset haluavat vaikuttaa asuinalueensa lähiliikunta-
paikan suunnitteluun ja olla mukana toteuttamassa sitä. 
Lisäksi on saatu hyviä kokemuksia siitä, että käyttäjät 
on otettu mukaan lähiliikuntapaikan kunnossapitoon. 
Se kasvattaa yhteisvastuuseen, luo yhteisöllisyyttä ja 
tuo kustannussäästöjä.  (Lähiliikuntapaikkojen arviointi-
tutkimus 2005, 56)

Kolmas kehitettävä seikka oli tiedottamisen parantami-
nen. Asukkaat eivät välttämättä tiedä, kenelle lähiliikun-
tapaikka on tarkoitettu. Tiedottamisessa on painotet-
tava, että lähiliikuntapaikka on kaikille vapaasti käytet-
tävissä. (Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimus 2005, 
57)

Neljäs kehittämisen tarve liittyi toimintojen monipuoli-
suuteen. Varsinkin aikuiskäyttäjät olisi huomioitava 
suunnittelussa paremmin. Aikuiset olisi otettava 
mukaan suunnitteluun ja heille tulisi antaa mahdollisuus 
vapaasti innovoida heidän tarpeilleen soveltuvia liikun-
tamuotoja, sillä lähiliikuntapaikassa ei tarvitse noudat-
taa virallisia lajiliikuntapaikan normeja. Aikuisten lisäksi 
myös tytöt olisi huomioitava paremmin. Tutkimus 
osoitti, että tytöt ovat passiivisempia lähiliikuntapaikko-
jen käyttäjiä kuin pojat. Näiden lisäksi lähiliikuntapaik-
kojen talvikäyttöä olisi monipuolistettava. Talvella voi-
taisiin hyödyntää entistä paremmin lunta ja jäätä. Toi-
nen tapa olisi pyrkiä minimoimaan talven vaikutuksia. 
(Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimus 2005, 57-58).
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2. LÄHILIIKUNTAPAIKKAVERKOSTO    
 KANGASALLA

2.1 LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN 
 VALINTAKRITEEREISTÄ JA 
 KEHITTÄMISEN TAVOITTEISTA

Lähiliikuntapaikkaohjelman nykytilaselvitykseen valittiin 
mukaan noin neljäkymmentä kohdetta, joilla arveltiin 
olevan kehittymispotentiaalia lähiliikunnan näkökul-
masta. Kohteiksi valikoitui koulujen ja päiväkotien 
pihoja, entisten koulujen pihapiirejä, leikkipaikkoja, 
kenttiä, uimarantoja, muita virkistysalueita sekä erikois-
kohteita. Lähiliikuntapaikkaohjelman laadinnan ede-
tessä kohteita on sekä lisätty että poistettu tarpeen 
mukaan. 

Kohteiden valinnan perusteita olivat:

• Pyrkimys kunnan osa-alueiden tasapuolisuuteen 
huomioiden asukasmäärät ja taajamarakenne

• Tavoite suhteellisen tiiviistä verkostosta, eli hyvästä 
saavutettavuudesta.

• Kohteiden luonteen ja palvelutason variaatioiden 
hyväksyminen. Yksittäiset kohteet voivat poiketa 
laajuudeltaan, käyttäjäryhmiltään ja monipuolisuu-
deltaan toisistaan.

• Nykyinen hyvä käyttöaste tai sen oletettu kehitty-
missuunta.

Muita valinnassa huomioituja ominaisuuksia, joihin lähi-
liikuntapaikalla tulee olla potentiaalia, olivat: 

• monipuolisuus,

• vapaa käyttö ja maksuttomuus,

• harrastaminen koko perheen kanssa yhdessä, 

• liikkuminen yhdessä kavereiden kanssa,

• talvikäyttömahdollisuudet

Jatkosuunnittelussa huomi-
oitavaa:

• pyrkimys ilkivallan ja 
muun häiriökäyttäyty-
misen vähentämiseen

• osallistamisen lisäämi-
nen

• tiedottamisen paranta-
minen

• eri käyttäjäryhmien 
huomioiminen suunnit-
telussa

KUVA 2. KYSELYN TULOKSIA KOSKIEN KEHITTÄMISEN PAINOTUSTA.

Tärkeä Tärkeä

Kehitetään eri 
käyttäjäryhmille
soveltuvia yhteisiä
lähiliikuntapaikkoja

Kehitetään eri 
käyttäjäryhmille 

suunnuttuja erillisiä
lähiliikuntapaikkoja 

(N=210)

Lähiliikuntapaikka on
erityisen taskokas 

(N=210)

0 %  20 %   40 %    60 %      80 %       100 %

Lähiliikuntapaikka 
sijaitsee
lähellä kotia

Yhtä tärkeä /
merkityksetön

2 10 5 16 16 30 20

13282019993

2.2 NYKYTILASELVITYS

Lähiliikuntapaikkojen nykytilaa selvitettiin karttatyös-
kentelynä, maastokäynneillä ja nettikyselynä toteutet-
tuna karttakyselynä. Maastokatselmukset tehtiin kesällä 
2017, jolloin kartoitettiin nykyiset toiminnot, välineistö, 
pelipaikat, talviliikuntapaikat, muut liikuntamahdollisuu-
det ja valaistuksen tilanne.  Käyntien aikana arvioitiin 
myös kohteiden käyttöastetta ja yleistä viihtyisyyttä 
sekä otettiin valokuvia.

Karttakyselyyn saatiin 238 vastausta. Kyselyssä kysyt-
tiin taustatietojen lisäksi vastaajan mielipidettä yleisistä 
ihanteellisistä lähiliikuntapaikkaan liittyvistä ominai-
suuksia sekä yksittäisiin kohteisiin liittyviä kehittämis-
ehdotuksia. Kyselytulosten mukaan vastaajat arvosta-
vat enemmän lähiliikuntapaikan läheisyyttä, kuin sen 
erityistä tasokkuutta. 

Havainnot ja tulokset kirjattiin kohdekorteille, joita on 
päivitetty koko prosessin ajan.

Asioiden tärkeys liikuntapaikkojen kehittämisessä
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2.3 LÄHILIIKUNTAPAIKKAOHJELMAAN VALITUT KOHTEET

Koulu- ja päiväkotikohteita ovat: 

• Vatialan koulu, Pitkäjärven koulu, Suoraman kou-
lu, Liuksialan koulu ja päiväkoti, Pikkolan kampus, 
Kirkkoharjun koulu, Huutijärven koulu, Ruutanan 
koulu ja päiväkoti, Havisevan koulu, Sariolan koulu, 
Vilpeilän koulu, Kuhmalahden päiväkoti, Kautialan 
koulu, Raikun koulu, sekä mahdollisesti Pohjan kou-
lu.

Uimarantoja ovat: 

• Liutun uimaranta, Vesaniemi, Ruutanan uimaranta

KUVA 3. LÄHILIIKUNTAPAIKKAOHJELMAAN VALITUT KOHTEET JA NIIDEN SAAVUTETTAVUUSALUEET. LIITEKARTTA 2.

Kenttiä ovat: 

• Ilkon kenttä, Korpipuisto,  Kortekankaan kenttä, 
mahdollisesti Pohjan kenttä, Taustialan kenttä, Tar-
pilan kenttä, Kuohenmaan entisen koulun kenttä, 
Lahdenkulman kenttä

Kenttien- ja leikkipaikkojen yhdistelmiä ovat:

• Lemetyn kenttä ja leikkipaikka, Iskelän kenttä ja 
leikkipaikka, Rantakoiviston kenttä ja leikkipaikka, 
Mäyrävuori ja Aseman monitoimitalo 

Muita virkistysalueita ja erikoiskohteita ovat: 

• Lentolan market-alue, Kyötikkälän urheilukeskus ja 
Kirkkoharju, torialue, Mobilia, Pikonlinna, Saarikylät, 
Vehkajärvi ja Lamminrahkan kohteet
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3.1 LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN   
 KEHITTÄMINEN PALVELU-
 TASOTAVOITTEEN MUKAAN

Lähiliikuntapaikat on ryhmitety neljään tavoitepalvelu-
tasoon, joita ovat:

• isot lähiliikuntapuistot, 

• monipuoliset lähiliikuntapaikat, 

• pienet lähiliikuntapaikat sekä 

• räätälöitävät lähiiikuntapaikat.

Lähiliikuntapaikkojen palvelutaso kuvaa lähiliikuntapai-
kan käyttäjämäärää, luonnetta, laatua, monipuolisuutta 
sekä mahdollisesti tavoiteltavaa yksilöllistä erikoisuutta. 
Palvelutasotavoite antaa käsitystä tarvittavien kehittä-
mistoimenpiteiden laajuudesta, tulevaisuuden käyttö-
kapasiteetistä sekä kunnossa- ja ylläpitoon varattavien 
lisämäärärahojen suuruudesta.

Tavoitetasossa on huomioitu lähiliikuntapaikkojen 
ympäristön maankäytössä tapahtuvat muutokset sekä 
mahdollisuuksien mukaan kohteista saatu palaute.

3. LÄHILIIKUNTAOLOSUHTEIDEN 
 KEHITTÄMINEN

KUVA 4. LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN PALVELUTASOTAVOITTEET ON ESITETTY LIITEKARTASSA 1.
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KUVA 5. ESIMERKKEJÄ ISOSTA 
LÄHILIIKUNTAPUISTOSTA.

PALVELUTASO 1: ISOT LÄHILIIKUNTAPUISTOT

• Suurimmat koulut ja Kyötikkälän urheilukeskus 
kuuluvat tähän luokkaan.

• Korkealuokkaisia

• Runsaasti käyttäjiä 

• Palvelevat muitakin kuin lähialueiden asukkaita.

• Lajikirjo:

 - useita pelikenttiä ja vähintään 4 pallolajia

 - kesä- ja talvipelimahdollisuus

 - monipuolisesti liikunnallisia välineitä kaikenikäi-
sille

 - jokin tavallisesta poikkeava liikuntaan houkut-
televa suorituspaikka, kuten pump track -rata, 
skeittipuisto, kuntoilubaana tai seikkailupuisto

© ACP Architects Co-Partnership

Kohteet:

• 1.4 Pitkäjärven koulu

• 2.1 Suoraman koulu

• 2.3 Kyötikkälän urheilukeskus ja Kirkkoharju

• 4.1 Pikkolan kampus

• 20.1 Lamminrahkan liikuntapuisto (rakentuu 
2020-luvulla)

© Always credit Photo Signals
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KUVA 6. ESIMERKKEJÄ KOULUPIHOISTA. 

PALVELUTASO 2: MONIPUOLISET LÄHILIIKUNTAPAIKAT

• Esimerkiksi suurimmat uimarannat ja suurehkot 
koulut kuuluvat tähän luokkaan.

• Uimarantakohteissa panostetaan vesi- ja rantala-
jeihin.

• Korkealuokkaisia

• Runsaasti käyttäjiä 

• Palvelevat muitakin kuin lähialueiden asukkaita.

• Lajikirjo:

 - 1 – 2 pelikenttää ja vähintään 3 pallolajia

 - tavoitteena kesä- ja talvipelimahdollisuus

 - liikunnallisia välineitä kaikenikäisille

Kohteet:

• 1.2 Liutun uimaranta

• 1.3 Vatialan koulu

• 4.2 Kirkkoharjun koulu, näkötorni ja Tarpilan kenttä

• 4.4 Vesaniemi

• 5.1 Mäyrävuori

• 5.2 Huutijärven koulu

• 5.3 Mobilia

• 6.2 Tursolan koulu ja päiväkoti

• 8.1 Iskelän kenttä ja leikkipaikka

• 8.2 Ruutanan koulu, päiväkoti ja uimaranta

• 10.1 Sariolan koulu (Sahalahti)

© Kier

© Penoyre & Prasad
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KUVA 6. ESIMERKKEJÄ KOULUPIHOISTA. 
KUVA 7. ESIMERKKEJÄ PIENESTÄ 
URBAANISTA LÄHILIIKUNTAPAIKASTA.  

PALVELUTASO 3: PIENET LÄHILIIKUNTAPAIKAT

• Esimerkiksi maaseudun toimivat kyläkoulut, taaja-
mien pienet korttelipuistot ja torialue kuuluvat tä-
hän luokkaan.

• Asukkaiden kohtaamispaikkoja

• Suppea, mutta korkealaatuinen ja tarkoin valittu 
laji- ja välinevalikoima kaikenikäisille asukkaille

• Lajikirjon painotus valitaan paikan luonteeseen so-
pivaksi.

• Lajikirjo:

 - 0-2 pelikenttää

 - tavoitteena kesä- ja talvipelimahdollisuus

 - vähintään muutamia liikunnallisia välineitä

© Jaap Oepkes

Kohteet:

• 1.1 Lemetyn kenttä ja leikkipaikka

• 1.5 Lentolan market-alue

• 1.6 Ilkon kenttä

• 2.2 Korpipuisto

• 3.1 Ranta-Koiviston kenttä ja leikkipaikka

• 3.2 Liuksialan koulu ja päiväkoti

• 4.3 Torialue

• 6.1 Aseman monitoimitalo

• 6.3 Kortekankaan kenttä

• 7.0 Pikonlinna 

• 9.1 Havisevan koulu

• 11.1 Vilpeilän koulu ja Taustialan kenttä

• 12.1 Kuhmalahden päiväkoti

• 15.1 Kautialan koulu

• 16.1 Raikun koulu

• 20.2 Lamminrahkan alueleikkipaikka (rakentuu 
2020-luvulla)
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PALVELUTASO 4: RÄÄTÄLÖITÄVÄT LIIKUNTAPAIKAT 

• Rahoituksesta ja ylläpidosta sovitaan kohdekohtai-
sesti.

• Pienet kyläkohteet, joiden lähellä vähäinen asukas-
määrä 

• Liikuntapaikan sijainti ja varustelu räätälöidään yh-
dessä käyttäjien ja kyläläisten kanssa.

• Kehitetään uusia toimintamalleja, esimerkiksi 
”Adoptoi lähiliikuntapaikka”. 

• Lajikirjo:

 - 0-1 pelikenttää

 - muutama liikunnallinen väline

Kohteet:

• 13.0 Lahdenkulma

• 14.0 Pohja

• 17.1 Kuohenmaan entinen koulu

• 18.0 Saarikylät (Haavisto)

• 19.0 Vehkajärvi

KUVA 8. ESIMERKKI RÄÄTÄLÖITÄVÄN 
LIIKUNTAPAIKAN VÄLINEISTÖSTÄ.
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LAMMIN-
RAHKA

KUOHEN-
MAA

SAARI-
KYLÄT

HUUTI-
JÄRVI

LAHDEN-
KULMA

TURSOLA-
ASEMA

RANTA-
KOIVISTO JA
LIUKSIALA

RUUTANA

SAHALAHTI

KAUTIALA

KESKUSTA

POHJA

VATIALA SUORAMA

RAIKKU PAKKALA

SUINULA-
ASEMA

PIKON-
LINNA

KUHMA-
LAHTI

VEHKA-
JÄRVI

3.2 OSA-ALUEITTAISET KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lähiliikuntapaikkoja on lukumääräisesti eniten Kanga-
salan nauhataajamassa, jossa erityisesti Vatialan, Suo-
raman, Keskustan, Tursolan, Huutijärven ja Liuksialan 
osa-alueilla on useita, osittain saavutettavuusalueiltaan 
päällekkäisiä lähiliikuntapaikkoja. Asukasmäärältään 
suurimmilla alueilla tiheä lähiliikuntapaikkaverkko on 
perusteltu, jotta lähiliikuntapaikkojen kapasiteetti on 
riittävä ja niiden palvelutarjonta vastaa erityyppisten 
käyttäjien toiveisiin ja tarpeisiin. Keskustan tuntumassa 
sijaitsevilla osa-alueilla lähiliikuntapaikat täydentävät 
toisiaan, ja esimerkiksi laji- ja talviliikuntamahdollisuuk-
sissa voidaan ajatella yksittäisen lähiliikuntapaikan 
kehittämisen sijaan osa-alueen tarjontaa kokonaisuu-
tena.

Lamminrahkan lähiliikuntapaikat on osoitettu kaupun-
ginosan keskustan liikuntapuiston ja tätä pohjoisem-
massa sijaitsevan alueleikkipaikan yhteyteen. Lammin-
rahkan viheralueiden suunnittelussa on ollut tavoit-
teena kattava, viheralueilla sijaitseva ulkoilureitistö, 

jonka varteen pyritään sijoittamaan muutamaan paik-
kaan ulkokuntoiluvälineitä. Lamminrahkan lähiliikunta-
paikkojen luonne, väline- ja  lajitarjonta tarkentuvat 
edelleen kaavoituksen edetessä ja viheralueiden suun-
nittelun tarkentuessa. 

Keskustan osa-alueiden ulkopuolella sijaitsevien lähilii-
kuntapaikkojen ympäristöt ovat usein kylämäisiä tai 
kuten Ruutanassa ja Pikonlinnassa, muusta taajamara-
kenteesta aavistuksen erillään sijaitsevia kokonaisuuk-
sia. Tällaisissa ympäristöissä korostuu lähiliikuntapaik-
kojen luonne ja merkitys kokoontumispaikkana. Muusta 
taajamarakenteesta erillään sijaitsevilla osa-alueilla etäi-
syydet lähiliikuntapaikkaan kasvavat helposti, eikä 
valinnan varaa liikuntapaikasta ole. Kehittämisen konk-
retisoituessa laji- ja välinevalinnat kannattaa tehdä 
yhteistyössä yhteisön kanssa, jotta ne vastaisivat todel-
lista tarvetta ja yleisintä mielipidettä mahdollisimman 
hyvin. 

KUVA 9. OSA-ALUEJAKO. 
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Kunnan 
osa-alue Osa-alueen kehittämissuunta lkm Kohteen 

nimi
Palve-
lutaso

Kohteen 
saavutet-
tavuus-
alueen 
asukas-
määrä

Vatiala Vatiala on voimakkaasti kehittyvä osa-alue, johon 
kehitetään useita erityyppisiä lähiliikuntapaikkoja. 
Paikkojen monipuolisuudessa, käyttäjäkunnassa ja 
-määrissä on huomattavia eroja. Vatialan ja Pit-
käjärven kouluja kehitetään erityisesti lasten ja 
nuorten näkökulmasta, mutta niin, että koulun pihoja 
käytetään vapaa-aikoina yhdessä lähialueen asuk-
kaiden ja eri harrastelijaryhmien kanssa. Liutun ui-
marannan ja Lentolan market-alueen kehittämisessä 
huomioidaan kummankin kohteen erikoisluonne ja 
niissä varaudutaan käyttäjiin myös lähialueita kauem-
paa. Ilkon kentän ja Lemetyn kentän ja leikkipaikan 
kehittämisessä huomioidaan erityisesti lähialueiden 
asukkaiden toiveet. Talvijäädytystä on jatkossa Lem-
etyn kentällä, Pitkäjärven koululla, Liutun uimarannan 
kentällä, Ilkon kentällä sekä mahdollisesti Vatialan 
koululla.

_6

Lemetyn 
kenttä ja 
leikkipaikka

3 1350

Liutun ui-
maranta 2 1930

Vatialan 
koulu 2 2770

Pitkäjärven 
koulu 1 3140

Lentolan 
market-alue 3 710

Ilkon kenttä 3 570

Suorama Suoraman koulu ja Kyötikkälän urheilukeskus ovat 
keskeisiä ja monipuolisia liikuntaympäristöjä, joiden 
kehittämisessä huomioidaan sekä seuratoiminnan 
että lähiliikunnan tavoitteet. Suoraman koulun ja sen 
kenttien ympäristöä kehitetään viihtyisäksi ja mod-
erniksi, asutuksen keskellä sijaitsevaksi, kaikenikäisiä 
palvelevaksi kokonaisuudeksi ja Kyötikkälän urhei-
lukeskuksen kehittämisessä tukeudutaan erityisesti 
kenttälajeihin ja harjumaaston hyödyntämiseen. 
Korpipuiston kehittämisessä huomioidaan erityisesti 
lähiasukkaiden toiveet. Talvijäädytystä on jatkossa 
Suoraman koulun kenttäalueella sekä Korpipuistossa.

_3

Suoraman 
koulu 1 3480

Korpipuisto 3 2290

Kyötikkälän 
urheilukes-
kus ja Kirk-
koharju

1 1060

Ranta-
Koivisto 
ja Liuksi-
ala

Ranta-Koiviston ja Liuksialan lähiliikuntaympäristöt 
ovat kyläläisten yhteisiä kokoontumispaikkoja, minkä 
vuoksi välineistössä ja lajistossa huomioidaan kaik-
enikäiset käyttäjät. Osa-alueella on muutoin vain niu-
kalti virkistysalueita, minkä vuoksi Liuksialan koulun 
pihalla ja Ranta-Koiviston kentällä ja leikkipaikalla on 
erityisti merkitystä myös alueen yleisen viihtyisyyden 
kannalta. Talvijäädytystä on jatkossa Liuksialan kou-
lun kentällä ja Ranta-koiviston kentällä.

_2

Ranta-
Koiviston 
kenttä ja 
leikkipaikka

3 910

Liuksia-
lan koulu ja 
päiväkoti

3 250

Keskusta Monipuoliset lähiliikuntapaikat ovat osa keskustan 
vetovoimaisuutta. Keskustan lähiliikuntapaikkojen 
luonteessa ja monipuolisuudessa on merkittäviä 
eroja ja kunkin paikan erityispiirteet ja -tavoitteet 
huomioidaan jatkosuunnittelussa. Torilla, Pikkolan 
kampusalueella ja Vesaniemessä lähiliikuntapaik-
kojen kehittäminen ja suunnittelu on kytkettävissä 
muihin maankäyttösuunnitelmiin. Lähiliikuntapaikoille 
on yhteistä laaja käyttäjäkunta ja välitön liittyminen 
kaupunkimaiseen ympäristöön, minkä vuoksi kehit-
tämisessä huomioidaan myös keskustan ulkopuolelta 
saapuvat käyttäjät. Talvijäädytystä on jatkossa Pikko-
lassa, Tarpilan kentällä sekä toistaiseksi Keskusurhei-
lukentällä.

_5

Pikkolan 
kampus 1 1730

Kirkkohar-
jun koulu, 
näkötorni 
ja Tarpilan 
kenttä

2 1750

Torialue 3 2030

Vesaniemi 2 1340
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Kunnan 
osa-alue Osa-alueen kehittämissuunta lkm Kohteen 

nimi
Palve-
lutaso

Kohteen 
saavutet-
tavuus-
alueen 
asukas-
määrä

Huuti-
järvi

Huutijärvellä harjumaastot, metsät ja viljelymaisemat 
houkuttelevat luonnostaan liikkumaan. Mäyrävuoren 
ja Mobilian lähiliikuntapaikkojen kehittämisessä tuke-
udutaan maiseman ja maaston tarjoamiin mahdol-
lisuuksiin, joita ovat luontevasti toteutettavat reitit 
ja polut, mäet, jyrkänteet, harju ja näköalapaikat. 
Mobilian lähiliikuntapaikan kehittäminen liitetään 
matkailijoita varten kehitettäviin palveluihin. Huuti-
järven koulu on kyläläisten kokoontumispaikka, jossa 
tavoitteena on huomioida kaikenikäiset käyttäjät. 
Talvijäädytystä on jatkossa Mäyrävuoren kentällä ja 
Huutijärven koulun kentällä.

_3

Mäyrävuori 2 1340

Huutijärven 
koulu 2 1130

Mobilia 2 50

Tursola-
Asema

Tursolan lähiliikuntamahdollisuuksia monipuolisteta-
an kehittämällä alueen eri kohteita harkitusti ja niin, 
että ne täydentävät toistensa tarjontaa. Keskiössä 
ovat kenttälajien kehittäminen, talviliikuntamahdol-
lisuuksien kehittäminen ja kaikenikäisille sopivat lii-
kuntamuodot. Kyötikkälän urheilukeskuksen palvelut 
ja harjun reitit ovat osa lähiliikuntapaikkakokonaisu-
utta. Talvijäädytystä on jatkossa Aseman monitoimi-
talon kentällä ja Kortekankaan kentällä.

_3

Aseman 
monitoimi-
talo

3 360

Tursolan 
koulu  ja 
päiväkoti

2 940

Kortekan-
kaan kenttä 3 890

Pikon-
linna

Pikonlinnan lähiliikuntapaikka tulee valita ja kehittää 
erillisen kokonaissuunnitelman mukaan. Pikonlinnan 
alueelta valitaan keskeinen, erilaisten käyttäjäryh-
mien yhteiseksi kohtaamispaikaksi soveltuva alue, 
esim. Armas Branderin tien risteyksen tuntumasta. 
Alueella ei ole talvijäädytystä.

_1

Toistaiseksi 
määrittele-
mätön 
sijainti

3 740

Ruutana Ruutanassa lähiliikuntapaikkojen kehittämisessä on 
tavoitteena erityisesti nuorten ja aikuisten peli- ja 
kuntoilumahdollisuuksien monipuolistaminen ja 
lisääminen. Pistemäisten kohteiden palvelutarjonta 
rakennetaan niin, että ne täydentävät toisiaan. 
Ruutanassa korostuu erityisen selvästi tarve kehit-
tää ulkoilureitistöä ja kytkeä se osaksi Kangasalan ja 
Tampereen ulkoilureittiverkostoa. Talvijäädytystä on 
jatkossa Iskelän kentällä ja Ruutanan koulun kentällä.

_3

Iskelän 
kenttä ja 
leikkipaikka

2 1580

Ruutanan 
koulu, 
päiväkoti ja 
uimaranta

2 490

Suinula-
Haviseva

Suinulassa lähiliikuntamahdollisuuksien kehittäminen 
keskittyy Havisevan koululle, jota monipuolistetaan 
kehittämällä kenttälajeja, turvaamalla talviliikun-
tamahdollisuudet ja panostamalla kaikenikäisille 
kyläläisille sopiviin liikuntamuotoihin. Talvijäädytystä 
on jatkossa Havisevan koulun kentällä.

_2 Havisevan 
koulu 3 390

Saha-
lahti

Sahalahden lähiliikuntapalvelut keskitetään koulun 
ympäristöön, jota kehitetään kaikenikäisille yhteiseksi 
lähiliikuntapaikaksi. Olennaista on monipuolisuuden, 
turvallisuuden ja viihtyisyyden merkittävä lisääminen. 
Keskiössä on kenttäolosuhteiden parantaminen. 
Talvijäädytystä on jatkossa Sariolan koulun kentällä.

_1 Sariolan 
koulu 2 550
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Kunnan 
osa-alue Osa-alueen kehittämissuunta lkm Kohteen 

nimi
Palve-
lutaso

Kohteen 
saavutet-
tavuus-
alueen 
asukas-
määrä

Pakkala Vilpeilän koulun pihapiiristä kehitetään kyläläisten 
yhteinen kokoontumis- ja lähiliikuntapaikka. Taus-
tialan kenttä on ainut Sahalahden asukkaita palvel-
eva yleisurheilukenttä, joten sen kunnossapitoon ja 
suorituspaikkoihin panostetaan. Osa-alueella ei juuri 
ole muita virkistyspalveluita, minkä vuoksi koulun 
ympäristöllä on merkitystä myös alueen yleisen 
viihtyisyyden kannalta.  Talvijäädytystä on jatkossa 
Vilpeilän koulun kentällä.

2

Vilpeilän 
koulu ja 
Taustialan 
kenttä

3 120

Lahden-
kulma

Kylän lähiliikuntaa tukevista toimenpiteistä ja alueen 
kunnossapitovastuista sovitaan erikseen. Tavoitteena 
on, että kunta osallistuu lähiliikuntapaikan kehit-
tämiseen ennalta sovitulla summalla, esim. yhdessä 
päätetyin välinehankinnoin.  Välineiden kunnos-
sapitovastuu siirtyy asentamisen jälkeen yhteisölle. 
Talvijäädytystä on jatkossa Lahdenkulman kentällä.

_1 Lahden-
kulma 4 80

Kuhma-
lahti kk

Kuhmalahden lähiliikuntapalvelut keskitetään 
päiväkodin ja mahdollisen koulun yhteyteen. Pihapi-
iristä kehitetään kyläläisten yhteinen kokoontumis- ja 
lähiliikuntapaikka. Osa-alueella ei juuri ole muita 
virkistysalueita, minkä vuoksi ympäristöllä on merkit-
ystä myös alueen yleisen viihtyisyyden kannalta.

_2
Kuhma-
lahden 
päiväkoti

3 150

Pohja Kylän lähiliikuntaa tukevista toimenpiteistä ja alueen 
kunnossapitovastuista sovitaan erikseen. Tavoitteena 
on, että kunta osallistuu lähiliikuntapaikan kehit-
tämiseen ennalta sovitulla summalla, esim. yhdessä 
päätetyin välinehankinnoin.  Välineiden kunnos-
sapitovastuu siirtyy asentamisen jälkeen yhteisölle. 
Talvijäädytystä on jatkossa Pohjan koululla.

_1

Toistaiseksi 
määrit-
telemätön 
sijainti

4 140

Kautiala Koulun pihapiiristä kehitetään kyläläisten yhteinen 
kokoontumis- ja lähiliikuntapaikka. Osa-alueella ei 
juuri ole muita virkistysalueita, minkä vuoksi kou-
lun ympäristöllä on merkitystä myös alueen yleisen 
viihtyisyyden kannalta. Kautialan koululla on talvijää-
dytys, joka ei ole kunnan hoidossa.

_1 Kautialan 
koulu 3 70
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Kunnan 
osa-alue Osa-alueen kehittämissuunta lkm Kohteen 

nimi
Palve-
lutaso

Kohteen 
saavutet-
tavuus-
alueen 
asukas-
määrä

Raikku Raikun koulun pihapiiristä kehitetään kyläläisten 
yhteinen kokoontumis- ja lähiliikuntapaikka. Osa-al-
ueella ei juuri ole muita virkistysalueita, minkä vuoksi 
koulun ympäristöllä on merkitystä myös alueen 
yleisen viihtyisyyden kannalta. Raikun koululla on 
jatkossa talvijäädytys.

_1 Raikun 
koulu 3 80

Kuohen-
maa

Kylän lähiliikuntaa tukevista toimenpiteistä ja alueen 
kunnossapitovastuista sovitaan erikseen. Tavoitteena 
on, että kunta osallistuu lähiliikuntapaikan kehit-
tämiseen ennalta sovitulla summalla, esim. yhdessä 
päätetyin välinehankinnoin.  Välineiden kunnos-
sapitovastuu siirtyy asentamisen jälkeen yhteisölle. 
Kuohenmaan entisellä koululla on talvijäädytys, joka 
ei ole kunnan hoidossa.

_1
Kuohen-
maan en-
tinen koulu

4 30

Saari-
kylät

Kylän lähiliikuntaa tukevista toimenpiteistä ja alueen 
kunnossapitovastuista sovitaan erikseen. Tavoitteena 
on, että kunta osallistuu lähiliikuntapaikan kehit-
tämiseen ennalta sovitulla summalla, esim. yhdessä 
päätetyin välinehankinnoin.  Välineiden kunnossapi-
tovastuu siirtyy asentamisen jälkeen yhteisölle.

_1 Saarikylät 4 15

Vehka-
järvi

Kylän lähiliikuntaa tukevista toimenpiteistä ja alueen 
kunnossapitovastuista sovitaan erikseen. Tavoitteena 
on, että kunta osallistuu lähiliikuntapaikan kehit-
tämiseen ennalta sovitulla summalla, esim. yhdessä 
päätetyin välinehankinnoin.  Välineiden kunnossapi-
tovastuu siirtyy asentamisen jälkeen yhteisölle.

_1 Vehkajärvi 4 40

Lammin-
rahka

Lamminrahkan keskusurheilupuistosta kehitetään 
keskeinen ja monipuolinen liikuntaympäristö, jonka 
kehittämisessä huomioidaan sekä seuratoiminnan 
että lähiliikunnan tavoitteet. Lamminrahkan lähiliikun-
tapaikat suunnataan kaikenikäisille sopiviksi, yhteisöl-
lisiksi liikuntapaikoiksi. Myös ulkoilu- ja virkistysreit-
tien varteen sijoitetaan kuntoilulaitteita. Talvijäädytys 
on jatkossa Lamminrahkan liikuntapuistossa. 

_2
Lamminrah-
kan liikun-
tapuisto

1 0

Lammin-
rahkan 
alueleikkip-
aikka

3 0
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4.1 TOTEUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

Lähiliikuntapaikkaohjelmassa valitun linjan mukaan 
kehittämisessä painotetaan erityisesti kattavaa kohde-
verkkoa ja helppoa saavutettavuutta, mikä tarkoittaa 
suhteellisen runsasta lähiliikuntapaikkajoukkoa. Sum-
mat on pyritty jakamaan niin, että niillä on toteutetta-
vissa lähiliikuntapaikan palvelutasotavoitteeseen näh-
den mielekkäitä kokonaisuuksia. Kahdelle korkeimman 
palvelutason kohteelle on ehdotettu kehittämistoimen-
piteitä sekä ajanjaksolla 2018 – 2022, että uudelleen  
vuosina 2027 – 2030, jotta tavoitteisiin päästäisiin. 
Osalle kohteista ehdotetut summat ovat suhteellisen 
pieniä, koska niiden nykytilan arvioitiin ohjelman laadin-
nan aikana olevan jo lähellä palvelutasotavoitetta. 

Lähiliikuntapaikkojen yhteydessä olevien seurakäytössä 
olevien kenttien pinnoitteiden uusiminen ja kunnostus 
eivät sisälly lähiliikuntapaikkaohjelmaan, vaan nämä 
rahoitetaan  muista määrärahoista. Summat eivät 
myöskään sisällä tarkemman suunnittelun, pohjaraken-
nustöiden eikä valaistuksen kustannuksia.

Lamminrahkan lähiliikuntapaikat  eivät ole toteuttamis-
ohjelman aikajanalla mukana, vaan ne toteutetaan 
omana hankkeenaan kaupunginosan rakentumisen 
mukaan.

 

4. TOTEUTUSOHJELMA

Toteutusohjelma 2018-2030 on laadittu helpottamaan 
lähiliikuntapaikkojen suunnitelmallista ja tarkoituksen-
mukaista kehittämistä kohti palvelutasotavoitteita. 
Toteutusohjelma sisältää ehdotuksen lähiliikuntapaikko-
jen kehittämisen ajoituksesta ja parannusten rahalli-
sesta volyymistä. Lähiliikuntapaikkaohjelman mukaiset 
kohteet on sijoitettu aikajanalle, joka on jaettu kolmeen 
jaksoon: vuosiin 2018 – 2022, 2023 – 2026 ja 2027 – 
2030. Ensimmäisen aikajakson kohteet on ajoitettu 
vuositarkkuudella, mutta vuosien 2023 - 2026 ja 2027 – 
2030 kehittämisjärjestys arvioidaan sen hetkisen tilan-
teen mukaan ajanjakson alussa. Lähiliikuntapaikkaohjel-
man ulkopuolelle jääviä virkistysalueita, liikunta- ja leik-
kipaikkoja sekä uimarantoja kehitetään ja ylläpidetään 
Kangasalan viheralueohjelman ja vuosittaisten kunnos-
sapitomäärärahojen mukaisesti. 

Toteutusohjelmassa esitetyt kehittämistoimenpiteet 
tarkoittavat tavallisen kunnossa- ja ylläpidon ulkopuoli-
sia, lähiliikuntapaikkojen palvelutasoa parantavia toi-
menpiteitä. Lähiliikuntapaikkojen kunnossapitokustan-
nukset ja tavanomaiset perusparannukset katetaan 
kunnossapitomäärärahoista. Lähiliikuntamahdollisuuk-
sien kehittämiseen varattu summa on arvioitu niin, että 
jokaisella aikajaksolla on käytössä noin 400 000 – 500 
000 €, joka jaetaan kohteiden lähtötilanteen ja palvelu-
tasotavoitteen mukaan. Summat kohdentuvat tyypilli-
sesti välineistöä ja muita liikuntamahdollisuuksia moni-
puolistaviin toimenpiteisiin sekä pienpelikenttien kehit-
tämiseen. 
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4.2 EHDOTUS TOTEUTUSOHJELMAKSI

Toteutusohjelma on koottu kaavioksi, johon on koottu 
lähiliikuntapaikkojen palvelutasotavoite, kehittämisen 
rahallinen summa ja ajoitus. Kaaviossa on myös käytän-
nön kustannusesimerkkejä kehittämistoimenpiteiden 
laajuuden arvioimisen tueksi. Lähiliikuntapaikkojen yksi-
löidyt toimenpide-ehdotukset on kirjattu kohdekorttei-
hin. 

Vuosina 2018 -2023 kehitettävät lähiliikuntapaikat ovat: 
Pitkäjärven koulu, Pikkolan kampus, Vatialan koulu, 
Sariolan koulu, Iskelän kenttä ja leikkipaikka sekä Suo-
raman koulu.

Vuosina 2024 – 2026 kehitettävät lähiliikuntapaikat 
ovat: Tursolan koulu ja päiväkoti, Vesaniemi, Liutun 
uimaranta, Mäyrävuori, Torialue, Vilpeilän koulu ja Taus-
tialan kenttä, Havisevan koulu, Kautialan koulu, Ilkon 
kenttä, Korpipuisto ja Aseman monitoimitalo.

Vuosina 2027 – 2030 kehitettävät lähiliikuntapaikat 
ovat: Pitkäjärven koulu, Suoraman koulu, Lentolan mar-
ketalue, Ruutanan koulu, päiväkoti ja uimaranta, Kyötik-
kälän urheilukeskus ja Kirkkoharju, Huutijärven koulu, 
Lemetyn kenttä ja leikkipaikka sekä Kortekankaan 
kenttä.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I ISOT LÄHILIIKUNTAPUISTOT
• useita pelikenttiä ja vähintään 4 pallolajia

• kesä- ja talvipelimahdollisuus

• monipuolisesti liikunnallisia välineitä kaikenikäisille

• jokin tavallisesta poikkeava liikuntaan houkutteleva 
suorituspaikka, kuten pump track -rata, 
skeittipuisto, kuntoilubaana tai seikkailupuisto

II MONIPUOLISET LÄHILIIKUNTAPAIKAT
• 1 – 2 pelikenttää ja vähintään 3 pallolajia

• tavoitteena kesä- ja talvipelimahdollisuus

• liikunnallisia välineitä kaikenikäisille

III PIENET LÄHILIIKUNTAPAIKAT
•  0-2 pelikenttää

•  tavoitteena kesä- ja talvipelimahdollisuus

•  vähintään muutamia liikunnallisia välineitä

IV RÄÄTÄLÖITÄVÄT LIIKUNTAPAIKAT  
•  0-1 pelikenttää

• muutama liikunnallinen väline

PALVELUTASOT

ESIMERKKIHINNASTO
Hinnat sisältävät maanpäälliset rakenneosat ja asennustyön, mutta eivät sisällä pohjia 
eikä rakennuksen ja valaistuksen kustannuksia.

Juoksusuoran (80 m) Novotan-päällyste  30 000 €  

Pelikentän tekonurmi 70m x 55m    100 000 €

Areena ja tekonurmi 12m x 25m    45 000 €

Katukoripallon asfalttipäällyste 12m x 9m  1000 €

Jääkiekkokaukalo      30 000 €

Beach Volley -kenttä      20 000 €

Kuntopyörä latausmahdollisuudella   3000 €

Pingispöytä       2000 €

Yksittäinen liikuntaväline/ pieni parkourteline 2 000 € - 5 000 €   

Iso, monen ihmisen käytettävä liikuntaväline  5 000 € - 15 000 €

Koripalloteline       1000 €

Pelikentän aidat ja portit 70m x 55m   30 000 €

KANGASALAN LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN TOTEUTUSOHJELMA 2018-2030

Pitkäjärven koulu
100 000 €

Vatialan koulu
100 000 €

Pikkolan kampus
110 000 €

Sariolan koulu
100 000 €

Iskelän kenttä ja 
leikkipaikka
50 000 €

Kuohenmaan enti-
nen koulu
5000 €

Saarikylät
5000 €

Lahdenkulma
5000 €

Vehkajärvi
5000 €

Tursolan koulu ja 
päiväkoti
50 000 €

Vesaniemi
40 000 €

Liutun uimaranta
40 000 €

Mäyrävuori
20 000 €

Torialue
40 000 €

Suoraman koulu
100 000 €

Vilpeilän koulu ja 
Taustialan kenttä
30 000 €

Havisevan koulu
30 000 €

Aseman            
monitoimitalo
10 000 €

Kautialan koulu
20 000 €

Ilkon kenttä
20 000 €

Korpipuisto
20 000 €

Pitkäjärven koulu
50 000 €

Suoraman koulu
50 000 €

Lentolan          
marketalue
40 000 €

Ruutanan koulu, 
päiväkoti ja uima-
ranta
40 000 €

Lemetyn kenttä ja 
leikkipaikka
30 000 €

Kyötikkälän urhei-
lukeskus ja Kirkko-
harju
30 000 €

Huutijärven koulu
30 000 €

Kortekankaan 
kenttä
30 000 €

Ranta-Koiviston 
kenttä ja leikki-
paikka
20 000 €

Pikonlinna
20 000 €

Kuhmalahden    
päiväkoti
20 000 €

Mobilia
10 000 €

Pohja
10 000 €

Raikun koulu
10 000 €

Kirkkoharjun    
koulu, näkötorni ja 
Tarpilan kenttä
10 000 €

Kohteiden tarkemmat kehittämisehdotukset löytyvät kohdekorteista

Lamminrahkan 
koulukeskus 
toteutetaan omana 
hankkeenaan

KUVA 10.  TOTEUTUSOHJELMAN AIKAJANA JA LÄHILIIKUNTAPAIKKAKOHTAINEN PALVELUTASOTAVOITE, AJOITUS JA 
KEHITTÄMISEEN VARATTAVA VÄHIMMÄISSUMMA. KAAVIO ON SELVITYKSEN LIITE 3.
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5. LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN 
 KEHITTÄMISEHDOTUKSET

5.1 KOHDEKORTIT

Kohdekortteihin on kirjattu lähiliikuntapaikkojen tunnis-
tetiedot, kuten nimi, osoite, ja koordinaatit. Lisäksi kor-
teissa on Kangasalan kunnasta saatuihin tietoihin, 
maastokäynteihin ja asukaskyselyyn pohjautuva yleis-
kuvaus lähiliikuntapaikan nykyisestä luonteesta ja eri-
koisominaisuuksista sekä tiedot lähiliikuntapaikan ensi-
sijaisesta käyttäjäprofiilista, toiminnoista, leikkipaikka-
välineistä, pallopelipaikoista, talviliikuntapaikoista, kun-
toiluvälineistä, muista liikuntamahdollisuuksista, oheis-
varustuksesta ja valaistuksesta. Nykytilakuvauksen 
lisäksi kohdekortteihin on kirjattu lähiliikuntapaikkaoh-
jelman mukainen kehittämissuunta sekä kehittämistoi-
menpiteet. Kehittämissuunta -otsikon alla kuvaillaan 
kehittämisen yleiset tavoitteet, joita voivat olla esimer-
kiksi välineistön painottaminen jonkin tietyn kohderyh-
män tarpeisiin, kannanotto talvikauden luistelumahdol-

lisuuksiin tai jokin muu toimintoja tai välineitä koskeva 
linjaus. Kustannusarvio ja kehittämistoimenpiteet -otsi-
koiden alla on konkreettisia ehdotuksia siitä, miten ja 
milloin toteutusohjelman mukainen kehittämisbudjetti 
voitaisiin lähiliikuntapaikalla käyttää. Ehdotettujen toi-
menpiteiden ajanmukaisuus, kuten lajipainotukset ja 
välineistö tulee tarkistaa ennen rakennussuunnittelua ja 
toteuttamista.

Kohdekorttien järjestys noudattaa liitekartan numeroin-
tia. 

Kohdekortit ovat avattavissa myös internetpohjaisen 
karttapalvelun kautta osoitteesta: http://maps.ramboll.
fi/palaute/kyselyt/kangasala_lahiliikunta/.

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Vatiala

Lemetyn kenttä ja leikkipaikka

Kohdetyyppi: asukaspuisto

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet
lähiliikuntapaikat

Osoite: Aisakellontie 2

Paikkatietokoordinaatti: x 337089 y 6820673

KOHDEKUVAUS

Omakotitaloalueen keskellä sijaitseva
metsikköön ja katuun rajoittuva suojaisa
asukaspuisto, jossa pallokenttä ja leikkipuisto.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Lähialueen asukkaita ja eri-ikäisiä käyttäjiä palveleva pieni lähiliikuntapaikka. Leikki- ja kuntoiluvälineiden
monipuolistaminen. Pelimahdollisuuksien monipuolistaminen kenttäolosuhteita parantamalla. Luistinrata
säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kentän pinnoitteen parantaminen ja kaikenikäisille sopivia kuntoiluvälineitä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret
Toiminnot pallopelit, leikki, luistelu, talvipelit
Leikkipaikkavälineet keinulauta, 3xkeinu, kiipeilyteline/liukumäki, hiekkalaatikko

Pallopelipaikat pallokenttä (hiekkapintainen), jalkapallomaalit
Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet

Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus penkkejä kentän laidassa
Valaistus kenttävalaistus

http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kangasala_lahiliikunta/
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kangasala_lahiliikunta/
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Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Vatiala

Lemetyn kenttä ja leikkipaikka

Kohdetyyppi: asukaspuisto

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet
lähiliikuntapaikat

Osoite: Aisakellontie 2

Paikkatietokoordinaatti: x 337089 y 6820673

KOHDEKUVAUS

Omakotitaloalueen keskellä sijaitseva
metsikköön ja katuun rajoittuva suojaisa
asukaspuisto, jossa pallokenttä ja leikkipuisto.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Lähialueen asukkaita ja eri-ikäisiä käyttäjiä palveleva pieni lähiliikuntapaikka. Leikki- ja kuntoiluvälineiden
monipuolistaminen. Pelimahdollisuuksien monipuolistaminen kenttäolosuhteita parantamalla. Luistinrata
säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kentän pinnoitteen parantaminen ja kaikenikäisille sopivia kuntoiluvälineitä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret
Toiminnot pallopelit, leikki, luistelu, talvipelit
Leikkipaikkavälineet keinulauta, 3xkeinu, kiipeilyteline/liukumäki, hiekkalaatikko

Pallopelipaikat pallokenttä (hiekkapintainen), jalkapallomaalit
Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet

Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus penkkejä kentän laidassa
Valaistus kenttävalaistus

1.1  LEMETYN KENTTÄ JA LEIKKIPAIKKA
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1.2  LIUTUN UIMARANTA

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Vatiala

Vatialan koulu
Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Vatialantie 17

Paikkatietokoordinaatti: x 337593 y 6819881

KOHDEKUVAUS

Asuinalueen keskellä sijaitseva koulupiha, jossa
toiminnot hajautettu eri puolille pihaa. Yhdyslatu
Kangasalan latuverkkoon lähtee pihan vierestä.
Koulussa luokat 0-9.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Piha-alueet uudistuvat koulun laajennuksen yhteydessä täysin. Lähiliikunnan näkökulmasta kehittämisen
painotus on alakouluikäisissä lapsissa sekä aikuisissa, jotta alueelta löytyisi yhteistä tekemistä perheille.
Luistinrata suositellaan säilytettäväksi, vaikka kaukalo siirtyy Pitkäjärvelle.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Koulun pihan kenttien ja perusvälineiden lisäksi alueelle sijoitetaan liikunnallisia kaikenikäisille sopivia välineitä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2020 / 100 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit, hiihto (tilanne ennen koulun laajennusta)
Leikkipaikkavälineet liukumäki, 8xkeinu, linnunpesäkeinu, jousikeinu, hiekkalaatikko, jousikeinu,

2xriipuntateline, 6xtasapainopuomi, 6xleukapuomi

Pallopelipaikat 2xkoripalloteline, koripallokenttä, palloseinä, pallokenttä (hiekkapintainen),
jalkapallomaalit (tilanne ennen koulun laajennusta)

Talviliikuntapaikat hiihtolatu, (luistinrata ja kaukalo pois käytöstä koulun laajennustöiden ajan)
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus
Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Vatiala

Liutun uimaranta
Kohdetyyppi: uimaranta-alue

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Rantakuja 7

Paikkatietokoordinaatti: x 336827 y 6819208

KOHDEKUVAUS

Kaukajärveen viettävä puistomainen,
monipuolinen ranta-alue. Koostuu hiekkarannasta,
laajoista nurmialueista, pallokentistä ja pienestä
leikkipuistosta. Rajautuu puistometsiin ja
asuintontteihin. Runsas ulkoilureitistö lävistää
alueen.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Puistomainen vapaa-ajanviettopaikka, jossa on ensisijaista uimarannan fasiliteettien kehittäminen.
Liikuntamahdollisuuksia monipuolistetaan lisäämälle alueella kuntoiluvälineitä sekä pelailumahdollisuuksia.
Tärkeä osa kokonaisuutta ovat hiihto- ja luistelumahdollisuudet Kaukajärvellä, joiden tukipisteenä Liutun
uimaranta toimii. Luistinrata säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Beach-volley kenttä ja ulkokuntoiluvälineitä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 40 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret, aikuiset

Toiminnot uinti, pallopelit, luistelu, talvipelit, leikki
Leikkipaikkavälineet 2xjousikeinu, linnunpesäkeinu, keinu, vauvakeinu, kiipeilyteline, liukumäki,

2xhiekkalaatikko

Pallopelipaikat pallokenttä (hiekkapintainen), beach volley-kenttä, jalkapallomaalit
Talviliikuntapaikat luistinrata, jäälatu
Kuntoiluvälineet

Muut
liikuntamahdollisuudet

uimaranta, uimahyppyteline, 2xlaituri

Oheisvarustus pukukoppi, wc, penkkejä leikkipuiston ja reittien varrella
Valaistus kenttävalaistus, reittivalaistus
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1.3  VATIALAN KOULU

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Vatiala

Vatialan koulu
Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Vatialantie 17

Paikkatietokoordinaatti: x 337593 y 6819881

KOHDEKUVAUS

Asuinalueen keskellä sijaitseva koulupiha, jossa
toiminnot hajautettu eri puolille pihaa. Yhdyslatu
Kangasalan latuverkkoon lähtee pihan vierestä.
Koulussa luokat 0-9.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Piha-alueet uudistuvat koulun laajennuksen yhteydessä täysin. Lähiliikunnan näkökulmasta kehittämisen
painotus on alakouluikäisissä lapsissa sekä aikuisissa, jotta alueelta löytyisi yhteistä tekemistä perheille.
Luistinrata suositellaan säilytettäväksi, vaikka kaukalo siirtyy Pitkäjärvelle.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Koulun pihan kenttien ja perusvälineiden lisäksi alueelle sijoitetaan liikunnallisia kaikenikäisille sopivia välineitä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2020 / 100 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit, hiihto (tilanne ennen koulun laajennusta)
Leikkipaikkavälineet liukumäki, 8xkeinu, linnunpesäkeinu, jousikeinu, hiekkalaatikko, jousikeinu,

2xriipuntateline, 6xtasapainopuomi, 6xleukapuomi

Pallopelipaikat 2xkoripalloteline, koripallokenttä, palloseinä, pallokenttä (hiekkapintainen),
jalkapallomaalit (tilanne ennen koulun laajennusta)

Talviliikuntapaikat hiihtolatu, (luistinrata ja kaukalo pois käytöstä koulun laajennustöiden ajan)
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus
Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus
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1.4  PITKÄJÄRVEN KOULU

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Vatiala

Lentolan market-alue

Kohdetyyppi: market-alue

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet
lähiliikuntapaikat

Osoite: Mäkirinteentie 4

Paikkatietokoordinaatti: x 339047 y 6819391

KOHDEKUVAUS

Valtatien ja katujen välissä sijaitseva
parkkipaikka- ja market-alue. Kehitettävä
kohde valitaan myöhemmin.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Toistaiseksi vain vähän lähiasukkaita. Lähiliikuntapaikan kehittämisessä huomioitava hyvin monipuolinen
käyttäjäkunta, joka koostuu lähialueen tulevista käyttäjistä, kauppakeskuksessa kävijöistä sekä alueella
oleilevista nuorista.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Lähiliikuntapaikalle valitaan nuoria kiinnostavia välineitä ja esim. katukorismahdollisuus.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 40 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili
Toiminnot
Leikkipaikkavälineet

Pallopelipaikat
Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet

Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus
Valaistus katuvalaistus, pihavalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Vatiala

Pitkäjärven koulu
Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 1: Isot lähiliikuntapuistot

Osoite: Vatialantie 4A

Paikkatietokoordinaatti: x 337386 y 6819524

KOHDEKUVAUS

Siisti ja moderni koulupiha sekä vieressä
sijaitseva skeittipuisto vanhassa
hiekkamontussa. Rajautuu toiselta sivulta
jyrkkään, metsittyneeseen hiekkamontun
reunaan ja toiselta sivulta asuinalue- ja
katuympäristöön. Koulussa luokat 7-9.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Potentiaalia liikuntapuistomaiseksi kokonaisuudeksi, jossa ympäristön viihtyisyyttä tulee toimintojen lisäksi
lisätä jatkamalla maisemointia. Painotus nuorisossa, mutta lisäksi alueelle sijoitetaan välineistöä eri-ikäisille.
Tavoitteena on lajikirjon monipuolistaminen. Skeitti-, skuutti- ja parkourmahdollisuuksia kehitetään edelleen.
Kentän pinnoitteen kunnossapidon ja parantamisen kustannukset katetaan kunnossapitobudjetista. Luistinrata
säilytetään ja kaukalo lisätään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Ensimmäisessä toteutusjaksossa toteutetaan pump-track -rata ja /tai bmx-rata ja monipuolistetaan koulun
piha-aluetta liikunnallisin välinein sekä lisätään skeittipaikalle aikuisillekin soveltuvia ulkokuntoiluvälineitä.
Toisessa toteutusjaksossa vuosina 2027 - 2030 rakennetaan peliareena koulun pihan edustalle. Kentän
pinnoite, kaukalo ja aitaaminen menevät kunnossapitomäärärahoista.

KUSTANNUSARVIO

v. 2018 / 100 000 €
sekä vuosina 2027-2030 / 50 000€

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret
Toiminnot pallopelit, talvipelit, luistelu, skeittaus, potkulautailu
Leikkipaikkavälineet nojailutasot, tasapainoilukaruselli

Pallopelipaikat 2xkoripalloteline, koripallokenttä, jalkapallomaalit, pallokenttä
(hiekkapintainen)

Talviliikuntapaikat luistinrata

Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet

skeittipuisto

Oheisvarustus katoksia, penkkejä
Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus
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1.5  LENTOLAN MARKET-ALUE

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Vatiala

Lentolan market-alue

Kohdetyyppi: market-alue

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet
lähiliikuntapaikat

Osoite: Mäkirinteentie 4

Paikkatietokoordinaatti: x 339047 y 6819391

KOHDEKUVAUS

Valtatien ja katujen välissä sijaitseva
parkkipaikka- ja market-alue. Kehitettävä
kohde valitaan myöhemmin.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Toistaiseksi vain vähän lähiasukkaita. Lähiliikuntapaikan kehittämisessä huomioitava hyvin monipuolinen
käyttäjäkunta, joka koostuu lähialueen tulevista käyttäjistä, kauppakeskuksessa kävijöistä sekä alueella
oleilevista nuorista.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Lähiliikuntapaikalle valitaan nuoria kiinnostavia välineitä ja esim. katukorismahdollisuus.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 40 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili
Toiminnot
Leikkipaikkavälineet

Pallopelipaikat
Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet

Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus
Valaistus katuvalaistus, pihavalaistus
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1.6  ILKON KENTTÄ

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Suorama

Suoraman koulu
Kohdetyyppi: koulupiha, pelikenttä

Luokittelu: Palvelutaso 1: Isot
lähiliikuntapuistot

Osoite: Kyötikkäläntie 10

Paikkatietokoordinaatti: x 340497 y 6819187

KOHDEKUVAUS

Asuinalueen keskellä, vilkkaan kadun varrella
sijaitseva laaja-alainen koulu- ja esikoulupiha
sekä koulun lähellä sijaitseva nurmipelikenttä
ja rakentumassa oleva tekonurmikenttä.
Lähistöllä päiväkoteja. Koulussa luokat 1-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Monipuolinen liikuntapuistomainen kokonaisuus. Lähiliikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi kenttäalueen reunalle
kehitetään kaikenikäisille soveltuva ja liikuntaan innostava "kuntoilubaana", jonka pinnoitteen varrelle
sijoitetaan monipuolista, kaikenikäisille sopivaa välineistöä. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa erilaisia
pallopelipaikkoja koulun lähistölle. Sopivia lajeja ovat esim. tennis, sulkapallo ja lentopallo. Kentät ovat tärkeitä
ja suosittuja myös seuratoiminnan kannalta ja ne kunnostetaan ja ylläpidetään korkeatasoisina
(kunnossapitomäärärahoista). Luonnonnurmikentän kunnostamisen yhteydessä sen paikka mahdollisesti
siirretään lähemmäksi nykyistä hiekkatekonurmea. Samassa yhteydessä sekä luistelukaukalo, että vapaan
luistelun alue siirtyvät kenttäalueen koulun puoleiseen päähän. Huoltorakennuksen tullessa uudistusikään,
siirretään sen paikka luistelutoimintojen viereen.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Ensimmäisessä toteutusjaksossa vuosina 2018-2022 toteutetaan ns. kuntoilubaana, jossa on pinnoitettu
kulkusuora ja sen varrella sijaitsevia monipuolisia välineitä. Toisella toteutusjaksolla rakennetaan peliareena
koulun piha-alueen lähelle.

KUSTANNUSARVIO

v. 2023 / 100000 €
v. 2027 - 2030 / 50 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret, aikuiset

Toiminnot pallopelit, leikki, talvipelit, luistelu
Leikkipaikkavälineet karuselli, 2xkiipeilyteline/liukumäki, kiipeilyteline, pystypöllipolku,

3xtasapainopuomi, 6xleukapuomi, 16xkeinu, keinulauta
Pallopelipaikat monitoimiareena, palloseinä, pallokenttä (nurmipintainen), jalkapallomaalit
Talviliikuntapaikat kaukalo, luistinrata

Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet

frisbeegolf-koreja

Oheisvarustus penkkejä ja pöytäryhmä esikoulupihalla
Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Vatiala

Ilkon kenttä
Kohdetyyppi:

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite:

Paikkatietokoordinaatti:

KOHDEKUVAUS

Asuinalueen keskellä sijaitseva kenttä.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Tyypillinen lähiaueen liikuntapaikka, jota tulee kehittää monipuolisemmaksi ja eri-ikäisiä lähiasukkaita
palvelevaksi kohteeksi.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Ulkokuntoilulaitteita

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 20 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret, aikuiset
Toiminnot pallopelit, talvipelit, luistelu
Leikkipaikkavälineet

Pallopelipaikat pallokenttä
Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet

Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus
Valaistus
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2.1  SUORAMAN KOULU

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Suorama

Suoraman koulu
Kohdetyyppi: koulupiha, pelikenttä

Luokittelu: Palvelutaso 1: Isot
lähiliikuntapuistot

Osoite: Kyötikkäläntie 10

Paikkatietokoordinaatti: x 340497 y 6819187

KOHDEKUVAUS

Asuinalueen keskellä, vilkkaan kadun varrella
sijaitseva laaja-alainen koulu- ja esikoulupiha
sekä koulun lähellä sijaitseva nurmipelikenttä
ja rakentumassa oleva tekonurmikenttä.
Lähistöllä päiväkoteja. Koulussa luokat 1-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Monipuolinen liikuntapuistomainen kokonaisuus. Lähiliikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi kenttäalueen reunalle
kehitetään kaikenikäisille soveltuva ja liikuntaan innostava "kuntoilubaana", jonka pinnoitteen varrelle
sijoitetaan monipuolista, kaikenikäisille sopivaa välineistöä. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa erilaisia
pallopelipaikkoja koulun lähistölle. Sopivia lajeja ovat esim. tennis, sulkapallo ja lentopallo. Kentät ovat tärkeitä
ja suosittuja myös seuratoiminnan kannalta ja ne kunnostetaan ja ylläpidetään korkeatasoisina
(kunnossapitomäärärahoista). Luonnonnurmikentän kunnostamisen yhteydessä sen paikka mahdollisesti
siirretään lähemmäksi nykyistä hiekkatekonurmea. Samassa yhteydessä sekä luistelukaukalo, että vapaan
luistelun alue siirtyvät kenttäalueen koulun puoleiseen päähän. Huoltorakennuksen tullessa uudistusikään,
siirretään sen paikka luistelutoimintojen viereen.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Ensimmäisessä toteutusjaksossa vuosina 2018-2022 toteutetaan ns. kuntoilubaana, jossa on pinnoitettu
kulkusuora ja sen varrella sijaitsevia monipuolisia välineitä. Toisella toteutusjaksolla rakennetaan peliareena
koulun piha-alueen lähelle.

KUSTANNUSARVIO

v. 2023 / 100000 €
v. 2027 - 2030 / 50 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret, aikuiset

Toiminnot pallopelit, leikki, talvipelit, luistelu
Leikkipaikkavälineet karuselli, 2xkiipeilyteline/liukumäki, kiipeilyteline, pystypöllipolku,

3xtasapainopuomi, 6xleukapuomi, 16xkeinu, keinulauta
Pallopelipaikat monitoimiareena, palloseinä, pallokenttä (nurmipintainen), jalkapallomaalit
Talviliikuntapaikat kaukalo, luistinrata

Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet

frisbeegolf-koreja

Oheisvarustus penkkejä ja pöytäryhmä esikoulupihalla
Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus
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2.2  KORPIPUISTO

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Suorama

Kyötikkälän urheilukeskus ja
Kirkkoharju

Kohdetyyppi: urheilupuisto

Luokittelu: Palvelutaso 1: Isot lähiliikuntapuistot

Osoite: Lätsä-Pekantie 21

Paikkatietokoordinaatti: x 341208 y 6819933

KOHDEKUVAUS

Harjun kupeessa, peltoaukean reunassa
sijaitseva monipuolinen urheilukeskus. Sijaitsee
taajamarakenteen ulkopuolella. Kuntoradat ja
hiihtoladut lävistävät alueen.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Nykyiset toiminnot ovat lähtökohtaisesti riittäviä. Alueen käyttöarvo liittyy vahvasti harjuluontoon ja reitistöihin.
Urheilukentän osalta on tärkeää ylläpitää kuntotaso. Kehittämisessä panostetaan välineistön saatavuuteen ja
harjureittien varrelta löytyviin välineisiin. Urheilukentän kunto ja välineistön saatavuus paremmaksi.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Urheilukeskuksen viereisen rinteen muotoilu liikuntatarkoituksiin. Frisbeegolf - radan toteutus erillisellä
rahoituksella.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret, aikuiset

Toiminnot yleisurheilu, hiihto, maastopyöräily, koiraurheilu, kuntoilu
Leikkipaikkavälineet

Pallopelipaikat 2xpallokenttä (nurmipintainen), jalkapallomaalit
Talviliikuntapaikat hiihtolatu
Kuntoiluvälineet 4xkuntoiluväline

Muut
liikuntamahdollisuudet

juoksurata (Novotan), pituushyppypaikka, korkeushyppypaikka,
moukarinheittohäkki, kuularinki, kuntorata, palvelukoirakenttä, metsäpolut

Oheisvarustus huoltorakennus, katsomo, penkkejä, pöytäryhmiä
Valaistus kenttävalaistus, reittivalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Suorama

Korpipuisto

Kohdetyyppi: asukaspuisto

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Maalarintie 14

Paikkatietokoordinaatti: x 341832 y 6818568

KOHDEKUVAUS

Puiston ja metsikön ympäröimä pieni pallokenttä
asuinalueen keskellä.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Puistomainen pieni lähiliikuntapaikka, jossa panostetaan leikki- ja liikuntavälineisiin. Luistinrata säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kuntoiluvälineistöä

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 20 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret, aikuiset
Toiminnot leikki, pallopelit, luistelu, talvipelit
Leikkipaikkavälineet

Pallopelipaikat jalkapallomaalit, pallokenttä (hiekkapintainen)
Talviliikuntapaikat luistinrata

Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus

Valaistus kenttävalaistus
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2.3  KYÖTIKKÄLÄN URHEILUKESKUS JA KIRKKOHARJU

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Suorama

Kyötikkälän urheilukeskus ja
Kirkkoharju

Kohdetyyppi: urheilupuisto

Luokittelu: Palvelutaso 1: Isot lähiliikuntapuistot

Osoite: Lätsä-Pekantie 21

Paikkatietokoordinaatti: x 341208 y 6819933

KOHDEKUVAUS

Harjun kupeessa, peltoaukean reunassa
sijaitseva monipuolinen urheilukeskus. Sijaitsee
taajamarakenteen ulkopuolella. Kuntoradat ja
hiihtoladut lävistävät alueen.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Nykyiset toiminnot ovat lähtökohtaisesti riittäviä. Alueen käyttöarvo liittyy vahvasti harjuluontoon ja reitistöihin.
Urheilukentän osalta on tärkeää ylläpitää kuntotaso. Kehittämisessä panostetaan välineistön saatavuuteen ja
harjureittien varrelta löytyviin välineisiin. Urheilukentän kunto ja välineistön saatavuus paremmaksi.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Urheilukeskuksen viereisen rinteen muotoilu liikuntatarkoituksiin. Frisbeegolf - radan toteutus erillisellä
rahoituksella.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret, aikuiset

Toiminnot yleisurheilu, hiihto, maastopyöräily, koiraurheilu, kuntoilu
Leikkipaikkavälineet

Pallopelipaikat 2xpallokenttä (nurmipintainen), jalkapallomaalit
Talviliikuntapaikat hiihtolatu
Kuntoiluvälineet 4xkuntoiluväline

Muut
liikuntamahdollisuudet

juoksurata (Novotan), pituushyppypaikka, korkeushyppypaikka,
moukarinheittohäkki, kuularinki, kuntorata, palvelukoirakenttä, metsäpolut

Oheisvarustus huoltorakennus, katsomo, penkkejä, pöytäryhmiä
Valaistus kenttävalaistus, reittivalaistus
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3.1  RANTA-KOIVISTON KENTTÄ JA LEIKKIPAIKKA

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Ranta-Koivisto ja Liuksiala

Liuksialan koulu ja päiväkoti

Kohdetyyppi: koulu- ja päiväkotipiha

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet
lähiliikuntapaikat

Osoite: Ahulinjärventie 21

Paikkatietokoordinaatti: x 341407 y 6816521

KOHDEKUVAUS

Harvaan asutulla alueella, maalaismaisemassa
sijaitseva peltojen ympäröimä uudehko koulu- ja
päiväkotipiha. Koulussa luokat 0-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kyläläisten kokoontumispaikkana jo nykyisin toimiva monipuolinen ympäristö. Kunnossapito. Luistinrata
säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Ei välitöntä kehittämistarvetta, kunnossapito riittää.

KUSTANNUSARVIO

-

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit
Leikkipaikkavälineet riipuntateline, kiipeilyteline, monitoimiväline, hyppyesteet,

kiipeilyteline/liukumäki, 3xleukapuomi, 4xhiekkalaatikko, 3xtasapainopuomi,
2xkeinulauta, 8xkeinu, 3xliukumäki, jousikeinu, ryömintätunneli

Pallopelipaikat 3xpalloseinä, 2xkoripalloteline, pallokenttä (hiekkapintainen), jalkapallomaalit,
pallokenttä (asfalttipintainen)

Talviliikuntapaikat luistinrata

Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus penkkejä, katoksia
Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Ranta-Koivisto ja Liuksiala

Ranta-Koiviston kenttä ja
leikkipaikka

Kohdetyyppi: asukaspuisto

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Lehtikuusentie 2

Paikkatietokoordinaatti: x 342265 y 6817191

KOHDEKUVAUS

Asuinalueen keskellä sijaitseva laajan
nurmipintaisen puiston ympäröimä asukaspuisto,
jossa pieni leikkipaikka ja pallokenttä.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Puistomainen pieni lähiliikuntapaikka, jonka lähellä sijaitseva suosittu frisbeegolf -rata lisää potentiaalisia
käyttäjiä. Luistinrata säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Yksittäinen iso ispiroiva liikunnallinen väline.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 20 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, luistelu, talvipelit
Leikkipaikkavälineet keinulauta, 2xvauvakeinu, 2xkeinu, 2xliukumäki, hiekkalaatikko, kiipeilyteline,

jousikeinu

Pallopelipaikat jalkapallomaalit, pallokenttä (hiekkapintainen)
Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet

Muut
liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus penkkejä leikkipaikalla
Valaistus kenttävalaistus, puistovalaistus
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3.2  LIUKSIALAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Ranta-Koivisto ja Liuksiala

Liuksialan koulu ja päiväkoti

Kohdetyyppi: koulu- ja päiväkotipiha

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet
lähiliikuntapaikat

Osoite: Ahulinjärventie 21

Paikkatietokoordinaatti: x 341407 y 6816521

KOHDEKUVAUS

Harvaan asutulla alueella, maalaismaisemassa
sijaitseva peltojen ympäröimä uudehko koulu- ja
päiväkotipiha. Koulussa luokat 0-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kyläläisten kokoontumispaikkana jo nykyisin toimiva monipuolinen ympäristö. Kunnossapito. Luistinrata
säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Ei välitöntä kehittämistarvetta, kunnossapito riittää.

KUSTANNUSARVIO

-

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit
Leikkipaikkavälineet riipuntateline, kiipeilyteline, monitoimiväline, hyppyesteet,

kiipeilyteline/liukumäki, 3xleukapuomi, 4xhiekkalaatikko, 3xtasapainopuomi,
2xkeinulauta, 8xkeinu, 3xliukumäki, jousikeinu, ryömintätunneli

Pallopelipaikat 3xpalloseinä, 2xkoripalloteline, pallokenttä (hiekkapintainen), jalkapallomaalit,
pallokenttä (asfalttipintainen)

Talviliikuntapaikat luistinrata

Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus penkkejä, katoksia
Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus
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4.1  PIKKOLAN KAMPUS

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Keskusta

Kirkkoharjun koulu, näkötorni ja
Tarpilan kenttä
Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Kangasalantie 1109

Paikkatietokoordinaatti: x 343498 y 6818028

KOHDEKUVAUS

Lähellä keskustaa, harjun etelärinteessä sijaitseva
kompakti koulupiha, harjun päällä sijaitseva
näkötornin ympäristö sekä pellon laidassa
sijaitseva pallokenttä. Hyvät yhteydet Kirkkoharjun
liikuntareiteille ja metsään. Koulussa luokat 1-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Nykytasolla pidettävä lähiliikuntapaikka, jonka palveluita harju täydentää. Luistinrata säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Näkötornin lähistölle ulkokuntoiluvälineitä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 10 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret
Toiminnot leikki, pallopelit, parkour, kuntoilu, talvipelit, luistelu

Leikkipaikkavälineet 3xtasapainopuomi, hiekkalaatikko, keinuteline, linnunpesäkeinu
Pallopelipaikat monitoimiareena, 2xkoripalloteline, pallokenttä (hiekkapintainen),

jalkapallomaalit

Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet

parkour-rata, frisbeegolf-koreja, kuntorata

Oheisvarustus penkkejä, näkötorni

Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Keskusta

Pikkolan kampus
Kohdetyyppi: kampusalue

Luokittelu: Palvelutaso 1: Isot lähiliikuntapuistot

Osoite: Finnentie 42

Paikkatietokoordinaatti: x 342606 y 6818210

KOHDEKUVAUS

Puistomainen ja suurimittakaavainen kampusalue
asuinalueen, harjun sekä valtatien läheisyydessä.
Toiminnot on sijoitettu alueelle hajanaisesti.
Kampuksella sijaitsee lukio, yläkoulun luokat 7-9
sekä rakentumassa oleva Tredun ammattiopisto.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Erityisesti nuorille suunnattu liikunta- ja oleskelupuisto, jossa korostuu ympäristön puistomaisuus. Tavoitteena
on lajien monipuolistaminen, esim. koripallokentän parannus, sekä sählyn, tenniksen ja lentopallon
pelimahdollisuuksien parantaminen. Tila mahdollistaa myös mahdollisen yksityirahoitteisen teemapuiston.
Kaukalo lisätään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Koulun piha-alueelle toteutetaan kaksi pelialuetta. Toisessa on nykyinen koripallokenttä parannettuna ja
toisessa muita pelimahdollisuuksia. Leikkipaikan lähelle sijoitetaan muutama uusi ulkokuntoilulaite. Lukion
kentälle lisätään pinnoite. Talvella jääkiekkokaukalo.

KUSTANNUSARVIO

2019 / 110000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit
Leikkipaikkavälineet 3xjousikeinu, 2xkeinu, kiipeilyteline/liukumäki, karuselli, 2xvauvakeinu,

hiekkalaatikko
Pallopelipaikat 3xkoripalloteline, koripallokenttä, pallokenttä (rakenteilla, tekonurmi tulossa

toiselle kentän puoliskolle), jalkapallomaalit
Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet

Muut
liikuntamahdollisuudet

frisbeegolf-koreja

Oheisvarustus penkkejä
Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus
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4.2  KIRKKOHARJUN KOULU, NÄKÖTORNI JA TARPILAN KENTTÄ

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Keskusta

Kirkkoharjun koulu, näkötorni ja
Tarpilan kenttä
Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Kangasalantie 1109

Paikkatietokoordinaatti: x 343498 y 6818028

KOHDEKUVAUS

Lähellä keskustaa, harjun etelärinteessä sijaitseva
kompakti koulupiha, harjun päällä sijaitseva
näkötornin ympäristö sekä pellon laidassa
sijaitseva pallokenttä. Hyvät yhteydet Kirkkoharjun
liikuntareiteille ja metsään. Koulussa luokat 1-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Nykytasolla pidettävä lähiliikuntapaikka, jonka palveluita harju täydentää. Luistinrata säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Näkötornin lähistölle ulkokuntoiluvälineitä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 10 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret
Toiminnot leikki, pallopelit, parkour, kuntoilu, talvipelit, luistelu

Leikkipaikkavälineet 3xtasapainopuomi, hiekkalaatikko, keinuteline, linnunpesäkeinu
Pallopelipaikat monitoimiareena, 2xkoripalloteline, pallokenttä (hiekkapintainen),

jalkapallomaalit

Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet

parkour-rata, frisbeegolf-koreja, kuntorata

Oheisvarustus penkkejä, näkötorni

Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus
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4.3  TORIALUE

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Keskusta

Vesaniemi

Kohdetyyppi: ranta-alue

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Vesaniementie 15

Paikkatietokoordinaatti: x 344633 y 6818299

KOHDEKUVAUS

Taajaman reunassa, niemen nokassa sijaitseva
puistomainen ja monia toimintoja sisältävä ranta-
alue.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Uimarantapalveluiden ja vesiliikunnan ja järven tarjoamien mahdollisuuksien kehittäminen sekä talvella että
kesällä.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Toinen beach-volley -kenttä, vesiliikuntaan liittyviä välineitä. Talvikäytössä napakelkka järven jäälle.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 40 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret, aikuiset

Toiminnot leikki, pallopelit, kuntoilu, melonta, soutu, uinti, avantouinti
Leikkipaikkavälineet keinu, vauvakeinu, 2xkiipeilyteline/liukumäki, hiekkalaatikko
Pallopelipaikat lentopalloverkko, beach volley-kenttä

Talviliikuntapaikat avantouintipaikka, jäälatu
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet uimaranta, uimahyppyteline, 3xlaituri

Oheisvarustus pukukoppeja, pöytäryhmiä, penkkejä, wc
Valaistus puistovalaistus piharakennuksen ympärillä, muuten ei valaistusta

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Keskusta

Torialue

Kohdetyyppi: tori

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Onnikkatie 2

Paikkatietokoordinaatti: x 344028 y 6817766

KOHDEKUVAUS

Laatoitettu kompakti torialue taajaman ytimessä
palvelujen, parkkipaikkojen ja katujen keskellä.
Alueella ei ole toistaiseksi liikuntatoimintoja.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Luova ratkaisutapa, jossa liikunta on integroitu kaupunkitilaan. Perinteisten välineiden sijaan käytetään apuna
esim. erilaisia muotoja ja rakenteita.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Näyttäviä ja tavanomaisuudesta poikkeavia rakenteita.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 40 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili

Toiminnot
Leikkipaikkavälineet
Pallopelipaikat

Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus penkkejä
Valaistus torivalaistus
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4.4  VESANIEMI

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Keskusta

Vesaniemi

Kohdetyyppi: ranta-alue

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Vesaniementie 15

Paikkatietokoordinaatti: x 344633 y 6818299

KOHDEKUVAUS

Taajaman reunassa, niemen nokassa sijaitseva
puistomainen ja monia toimintoja sisältävä ranta-
alue.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Uimarantapalveluiden ja vesiliikunnan ja järven tarjoamien mahdollisuuksien kehittäminen sekä talvella että
kesällä.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Toinen beach-volley -kenttä, vesiliikuntaan liittyviä välineitä. Talvikäytössä napakelkka järven jäälle.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 40 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret, aikuiset

Toiminnot leikki, pallopelit, kuntoilu, melonta, soutu, uinti, avantouinti
Leikkipaikkavälineet keinu, vauvakeinu, 2xkiipeilyteline/liukumäki, hiekkalaatikko
Pallopelipaikat lentopalloverkko, beach volley-kenttä

Talviliikuntapaikat avantouintipaikka, jäälatu
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet uimaranta, uimahyppyteline, 3xlaituri

Oheisvarustus pukukoppeja, pöytäryhmiä, penkkejä, wc
Valaistus puistovalaistus piharakennuksen ympärillä, muuten ei valaistusta
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5.1  MÄYRÄVUORI

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Huutijärvi

Huutijärven koulu

Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Jokioistentie 7

Paikkatietokoordinaatti: x 345878 y 6816460

KOHDEKUVAUS

Vanhassa kulttuuriympäristössä, taajaman
reunalla ja tien vieressä sijaitseva koulupiha.
Koulussa luokat 1-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kyläläisten kokoontumispaikka, jossa pihan viihtyisyyttä voi parantaa jäsentämällä pihaa uudelleen.
Pelimahdollisuuksien lisääminen ja kentän varustelujen parantaminen. Säilytetään luistinrata.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Koripallokorit.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit
Leikkipaikkavälineet 10xkeinu, 4xtasapainopuomi, karuselli, hiekkalaatikko, 2xkiipeilyteline/liukumäki,

linnunpesäkeinu, 3xleukapuomi , nojapuut, 2xkiipeilyteline
Pallopelipaikat palloseinä, pallokenttä (hiekkapintainen), jalkapallomaalit, jääkiekkomaalit

Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus pöytäryhmä, penkkejä
Valaistus pihavalaistus, kenttävalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Huutijärvi

Mäyrävuori
Kohdetyyppi: asukaspuisto

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Jahtimiehentie 5

Paikkatietokoordinaatti: x 345143 y 6816905

KOHDEKUVAUS

Asuinalueen reunalla sijaitseva metsikön ja puiston
ympäröimä asukaspuisto, jossa leikkipaikan lisäksi
pelikenttiä. Vierestä pääsy Mäyrävuoren
ulkoilureitille ja hiihtoladulle.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Monipuolinen, puistomainen ympäristö, jossa on mahdollista hyödyntää suota ja kallioita osana
liikuntapalveluita. Tavoitteena talvikäytön monipuolistaminen ja välineistön kohentaminen. Säilytetään
luistinrata.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kaukalo, kiipeily.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 20 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret, aikuiset

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit, kuntoilu
Leikkipaikkavälineet 2xjousikeinu, 4xkeinu, vauvakeinu, 2xvauvakeinu, kiipeilyteline/liukumäki,

hiekkalaatikko

Pallopelipaikat pallokenttä (hiekkapintainen), lentopalloverkko, tenniskenttä (asfalttipintainen),
jalkapallomaalit, koripalloteline

Talviliikuntapaikat luistinrata, hiihtolatu
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet

frisbeegolf-koreja, kuntorata

Oheisvarustus penkkejä
Valaistus puistovalaistus, kenttävalaistus
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5.2  HUUTIJÄRVEN KOULU

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Huutijärvi

Huutijärven koulu

Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Jokioistentie 7

Paikkatietokoordinaatti: x 345878 y 6816460

KOHDEKUVAUS

Vanhassa kulttuuriympäristössä, taajaman
reunalla ja tien vieressä sijaitseva koulupiha.
Koulussa luokat 1-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kyläläisten kokoontumispaikka, jossa pihan viihtyisyyttä voi parantaa jäsentämällä pihaa uudelleen.
Pelimahdollisuuksien lisääminen ja kentän varustelujen parantaminen. Säilytetään luistinrata.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Koripallokorit.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit
Leikkipaikkavälineet 10xkeinu, 4xtasapainopuomi, karuselli, hiekkalaatikko, 2xkiipeilyteline/liukumäki,

linnunpesäkeinu, 3xleukapuomi , nojapuut, 2xkiipeilyteline
Pallopelipaikat palloseinä, pallokenttä (hiekkapintainen), jalkapallomaalit, jääkiekkomaalit

Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus pöytäryhmä, penkkejä
Valaistus pihavalaistus, kenttävalaistus
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5.3  MOBILIA

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Tursola-Asema

Aseman monitoimitalo

Kohdetyyppi: asukaspuisto

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Asemantie 470

Paikkatietokoordinaatti: x 339952 y 6821800

KOHDEKUVAUS

Harvaan asutun asuinalueen reunalla sijaitseva
puuston suojaama leikkipaikka ja pieni pallokenttä.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kaikenikäisten kyläläisten kokoontumispaikka, jota kehitetään kaikenikäisille sopivaksi. Pallokenttä ja
leikkipaikka. Säilytetään luistinrata.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kentän pinnoitteen parantaminen ja uudet maalit.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 10 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, luistelu, talvipelit
Leikkipaikkavälineet 2xjousikeinu, vauvakeinu, 4xkeinu, keinulauta, kiipeilyteline/liukumäki
Pallopelipaikat jalkapallomaali, pallokenttä (hiekkapintainen)

Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus penkkejä
Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Huutijärvi

Mobilia

Kohdetyyppi: matkailuympäristö

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Kustaa Kolmannen tie 75

Paikkatietokoordinaatti: x 346948 y 6815238

KOHDEKUVAUS

Harjun tyvessä, järven rannalla ja taajaman
ulkopuolella sijaitseva luonnonläheinen
matkailukohde.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kehitetään matkailun ehdoilla ja välineet ja toiminnot valitaan matkailijoille sopiviksi.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Yhteistyössä matkailuyrityksen kanssa valittava toimenpide. Kehitysvastuu yrityksellä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 10 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret, aikuiset
Toiminnot leikki, polkuautoilu, nähtävyydet, retkeily
Leikkipaikkavälineet jousikeinu, 4xkeinu, 2xvauvakeinu, kiipeilyteline, kiipeilyteline/liukumäki

Pallopelipaikat
Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet

Muut liikuntamahdollisuudet polkuautorata, uimaranta, metsäpolut
Oheisvarustus penkkejä, pöytäryhmä, huvimaja, näkötorni

Valaistus pihavalaistus
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6.1  ASEMAN MONITOIMITALO

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Tursola-Asema

Aseman monitoimitalo

Kohdetyyppi: asukaspuisto

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Asemantie 470

Paikkatietokoordinaatti: x 339952 y 6821800

KOHDEKUVAUS

Harvaan asutun asuinalueen reunalla sijaitseva
puuston suojaama leikkipaikka ja pieni pallokenttä.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kaikenikäisten kyläläisten kokoontumispaikka, jota kehitetään kaikenikäisille sopivaksi. Pallokenttä ja
leikkipaikka. Säilytetään luistinrata.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kentän pinnoitteen parantaminen ja uudet maalit.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 10 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, luistelu, talvipelit
Leikkipaikkavälineet 2xjousikeinu, vauvakeinu, 4xkeinu, keinulauta, kiipeilyteline/liukumäki
Pallopelipaikat jalkapallomaali, pallokenttä (hiekkapintainen)

Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus penkkejä
Valaistus kenttävalaistus, pihavalaistus



42  KANGASALAN LÄHILIIKUNTAPAIKKAOHJELMA 2018-2030

6.2  TURSOLAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Tursola-Asema

Kortekankaan kenttä

Kohdetyyppi: pelikenttä

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Sarvikuja 36

Paikkatietokoordinaatti: x 341372 y 6820806

KOHDEKUVAUS

Asuinalueen reunalla sijaitseva nuoren koivikon
ympäröimä pelikenttä.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Pieni lähiliikuntapaikka, jossa tärkeää on kentän ja lajiston kehittäminen. Luistinradan tilalle kaukalo.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Toimenpiteinä koripallokorit ja välineistön monipuolistaminen.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili
Toiminnot pallopelit
Leikkipaikkavälineet

Pallopelipaikat pallokenttä (hiekkapintainen)
Talviliikuntapaikat luistinrata

Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus

Valaistus kenttävalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Tursola-Asema

Tursolan koulu ja päiväkoti
Kohdetyyppi: koulu- ja päiväkotipiha

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Asemantie 142

Paikkatietokoordinaatti: x 342237 y 6819602

KOHDEKUVAUS

Harjun pohjoisrinteen juurella, tien varrella ja
asuinalueen keskellä sijaitseva koulun ja
päiväkodin pihapiiri. Kirkkoharjun ulkoilumetsät ja
-reitit sijaitsevat vieressä. Koulussa luokat 0-2.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Laajalle käyttäjäpohjalle kehitettävä kohde. Kenttien kehittäminen ja lajien monipuolistaminen. Jääliikunnan
kehittäminen.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Uusi pieni jäädytettävä pelikenttä tai areena Vaarinmaan puistoon.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 50 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset

Toiminnot leikki
Leikkipaikkavälineet linnunpesäkeinu, monitoimiväline, keinulauta, 4xliukumäki, 12xkeinu,

3xkiipeilyteline, 3xhiekkalaatikko, 2xryömintätunneli, tasapainopuomi
Pallopelipaikat palloseinä

Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus katos, pöytäryhmä, penkkejä

Valaistus pihavalaistus
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6.3  KORTEKANKAAN KENTTÄ

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Tursola-Asema

Kortekankaan kenttä

Kohdetyyppi: pelikenttä

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Sarvikuja 36

Paikkatietokoordinaatti: x 341372 y 6820806

KOHDEKUVAUS

Asuinalueen reunalla sijaitseva nuoren koivikon
ympäröimä pelikenttä.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Pieni lähiliikuntapaikka, jossa tärkeää on kentän ja lajiston kehittäminen. Luistinradan tilalle kaukalo.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Toimenpiteinä koripallokorit ja välineistön monipuolistaminen.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili
Toiminnot pallopelit
Leikkipaikkavälineet

Pallopelipaikat pallokenttä (hiekkapintainen)
Talviliikuntapaikat luistinrata

Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus

Valaistus kenttävalaistus
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7.0  PIKONLINNA

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Ruutana

Iskelän kenttä ja
leikkipaikka
Kohdetyyppi: asukaspuisto

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Jussilantie 16

Paikkatietokoordinaatti: x 341188 y
6824867

KOHDEKUVAUS

Kadun varressa, tiiviin taajamarakenteen
reunalla sijaitseva metsiköiden ympäröimä
asukaspuisto.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Tavoitteena hyvin varusteltu lähiliikuntapaikka, jossa painotus nuorissa ja aikuisissa. Keskiössä on
luistelukentän kehittäminen ja kesäajan pelimahdollisuuksien lisääminen, sekä kuntoilulaitteiden lisääminen.
Reitistön kehittäminen on tärkeä osa Ruutanan liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien kehittämistä, mutta sen
kehittämiskustannukset katetaan investointi- ja ylläpitomäärärahoista. Kaukalo ja luistinrata säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Areena ja jalkapallomaalit.

KUSTANNUSARVIO

v. 2022 / 50 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit, luistelu
Leikkipaikkavälineet 2xjousikeinu, 2xvauvakeinu, hiekkalaatikko, 2xkeinu, linnunpesäkeinu,

liukumäki, kiipeilyteline/liukumäki
Pallopelipaikat pallokenttä (hiekkapintainen)

Talviliikuntapaikat kaukalo
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus penkkejä, pöytä
Valaistus kenttävalaistus, puistovalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Pikonlinna

Pikonlinna
Kohdetyyppi:

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite:

Paikkatietokoordinaatti:

KOHDEKUVAUS

Kehitettävä kohde valitaan myöhemmin. Olemassa olevia liikuntapaikkoja ovat Vallitun leirikeskus, Riun
uimaranta ja Apilan frisbeegolf-rata.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Pikonlinnan lähiliikuntapaikka tulee valita ja kehittää erillisen kokonaissuunnitelman mukaan, jossa
huomioidaan myös eri käyttäjäryhmien erityistarpeet.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 20 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili

Toiminnot
Leikkipaikkavälineet
Pallopelipaikat

Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus
Valaistus
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8.1  ISKELÄN KENTTÄ JA LEIKKIPAIKKA

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Ruutana

Iskelän kenttä ja
leikkipaikka
Kohdetyyppi: asukaspuisto

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Jussilantie 16

Paikkatietokoordinaatti: x 341188 y
6824867

KOHDEKUVAUS

Kadun varressa, tiiviin taajamarakenteen
reunalla sijaitseva metsiköiden ympäröimä
asukaspuisto.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Tavoitteena hyvin varusteltu lähiliikuntapaikka, jossa painotus nuorissa ja aikuisissa. Keskiössä on
luistelukentän kehittäminen ja kesäajan pelimahdollisuuksien lisääminen, sekä kuntoilulaitteiden lisääminen.
Reitistön kehittäminen on tärkeä osa Ruutanan liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien kehittämistä, mutta sen
kehittämiskustannukset katetaan investointi- ja ylläpitomäärärahoista. Kaukalo ja luistinrata säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Areena ja jalkapallomaalit.

KUSTANNUSARVIO

v. 2022 / 50 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit, luistelu
Leikkipaikkavälineet 2xjousikeinu, 2xvauvakeinu, hiekkalaatikko, 2xkeinu, linnunpesäkeinu,

liukumäki, kiipeilyteline/liukumäki
Pallopelipaikat pallokenttä (hiekkapintainen)

Talviliikuntapaikat kaukalo
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus penkkejä, pöytä
Valaistus kenttävalaistus, puistovalaistus
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8.2  RUUTANAN KOULU, PÄIVÄKOTI JA UIMARANTA

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Suinula-Haviseva

Havisevan koulu

Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Yli-Nikkiläntie 49

Paikkatietokoordinaatti: x 344330 y 6827013

KOHDEKUVAUS

Metsän ympäröimä avara kyläkoulupiha. Vierestä
pääsy hiihtoladulle. Koulussa luokat 1-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kyläläisten kokoontumispaikka, jossa parannetaan kenttää ja välineistöä. Säilytetään kaukalo.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Koripallokentän parantaminen (korit, pinnoite ja aidat) tai muu pieni pinnoitettu pallopelipaikka kuten
sulkapallo- tai lentopallokenttä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit, hiihto
Leikkipaikkavälineet kiipeilyalue, 4xkeinu, kiipeilyteline, kiipeilyteline/liukumäki
Pallopelipaikat koripalloteline, pallokenttä (hiekkapintainen), jalkapallomaalit

Talviliikuntapaikat kaukalo, hiihtolatu
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus
Valaistus kenttä- ja pihavalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Ruutana

Ruutanan koulu, päiväkoti ja
uimaranta
Kohdetyyppi: koulu- ja päiväkotipiha, uimaranta-
alue

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Ruutanantie 750

Paikkatietokoordinaatti: x 342420 y 6824439

KOHDEKUVAUS

Taajaman ulkopuolella, tien varressa, metsän ja
peltojen ympäröimä laaja koulu- ja päiväkotialue,
josta suora yhteys vene- ja
uimarantaan.Toiminnot hajautettu pihapiirin eri
osiin. Koulussa luokat 0-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Painotus nuorissa ja aikuisissa. Kehitetään koulun kenttää ja välineistöä sekä uimarannan palveluja sekä
reitistöä. Tavoitepalveluita ovat peliareena ja kuntoiluvälineet, sekä retkiluistelun tarvitsemien tukirakenteiden
toteuttaminen. Valaistu latu ja kuntopolut parantavat palveluita, niiden toteutus kunnossapitomäärärahoista.
Luistinrata säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Peliareena tai beach-volley -kenttä ja välineistöä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 40 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret, aikuiset

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit, luistelu, uinti
Leikkipaikkavälineet 2xkiipeilyteline, 13xkeinu, 5xhiekkalaatikko, ryömintätunneli,

2xkiipeilyteline/liukumäki, 2xliukumäki, jousikeinu, vauvakeinu, 3xleukapuomi,
motoriikkarata

Pallopelipaikat 4xpalloseinä, koripalloteline, pallokenttä (hiekkapintainen), jalkapallomaalit

Talviliikuntapaikat luistinrata, jäälatu
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet

uimaranta, laituri

Oheisvarustus pöytäryhmiä, penkkejä
Valaistus kenttä- ja pihavalaistus
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9.1  HAVISEVAN KOULU

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Suinula-Haviseva

Havisevan koulu

Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Yli-Nikkiläntie 49

Paikkatietokoordinaatti: x 344330 y 6827013

KOHDEKUVAUS

Metsän ympäröimä avara kyläkoulupiha. Vierestä
pääsy hiihtoladulle. Koulussa luokat 1-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kyläläisten kokoontumispaikka, jossa parannetaan kenttää ja välineistöä. Säilytetään kaukalo.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Koripallokentän parantaminen (korit, pinnoite ja aidat) tai muu pieni pinnoitettu pallopelipaikka kuten
sulkapallo- tai lentopallokenttä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit, hiihto
Leikkipaikkavälineet kiipeilyalue, 4xkeinu, kiipeilyteline, kiipeilyteline/liukumäki
Pallopelipaikat koripalloteline, pallokenttä (hiekkapintainen), jalkapallomaalit

Talviliikuntapaikat kaukalo, hiihtolatu
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus
Valaistus kenttä- ja pihavalaistus
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10.1  SARIOLAN KOULU

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Pakkala

Vilpeilän koulu ja Taustialan
kenttä

Kohdetyyppi: koulupiha, urheilukenttä

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Pakkalantie 337

Paikkatietokoordinaatti: x 360246 y 6816233

KOHDEKUVAUS

Tien varressa, hienojen pelto- ja maalaismaisemien
keskellä sijaitseva viehättävä pienen kyläkoulun
piha ja pallokenttä, sekä vähän matkan päässä
urheilukenttä. Koulussa luokat 1-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kyläläisten kokoontumis- ja liikuntapaikka. Taustialan kenttä pidetään käyttökunnossa ja
lähiliikuntamahdollisuudet keskitetään koulun pihaan. Luistinrata säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Koulun pihan kentän pinnoitteen ja Taustialan kentän suorituspaikkojen uusiminen.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret, aikuiset

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit, yleisurheilu
Leikkipaikkavälineet 4xkeinu, tasapainopuomi, kiipeilyteline

Pallopelipaikat 2xkoripalloteline, tennis-/koripallokenttä (asfalttipintainen), sählymaalit,
pelikenttä (nurmipintainen), jalkapallomaalit

Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus pöytäryhmä, penkki
Valaistus kenttä- ja pihavalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Sahalahti

Sariolan koulu (Sahalahti)
Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 2: Monipuoliset
lähiliikuntapaikat

Osoite: Kärkkääntie 12

Paikkatietokoordinaatti: x 357768 y 6819055

KOHDEKUVAUS

Kirkonkylän reunalla sijaitseva peltojen,
asuinalueen ja tehtaan ympäröimä
yhtenäiskoulun pihapiiri. Toiminnot on sijoitettu
pihan eri osiin. Koulussa luokat 0-9.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kehitetään kaikenikäisille yhteiseksi lähiliikuntapaikaksi. Välineistön ja lajiston monipuolisuuden, turvallisuuden
ja viihtyisyyden merkittävä lisääminen. Kentän osalta tärkeää on käytettävyyden lisääminen kunnostamalla
pinnoite ja aitaamalla kentän vierustat. Luistinrata ja kaukalo säilytetään. Isoniementien eteläpuolelle tai piha-
alueelle sovitetaan kenttä tai areena.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kenttä aidataan ja sen laidalle toteutetaan hyppysuora. Piha-alueelle sijoitetaan uudet korit ja maalit. Kentän
tasauksen ja pinnoitteen kunnostus toteutetaan kunnossapitomäärärahoista.

KUSTANNUSARVIO

v. 2021 / 100 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret
Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit, luistelu
Leikkipaikkavälineet 8xkeinu, hiekkalaatikko, tasapainopuomi, kiipeilyteline, 2xleukapuomi,

linnunpesäkeinu
Pallopelipaikat 2xkoripalloteline, koripallokenttä, pallokenttä (hiekkapintainen),

jalkapallomaalit, sählymaalit
Talviliikuntapaikat luistinrata, kaukalo
Kuntoiluvälineet

Muut
liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus penkkejä
Valaistus kenttä- ja pihavalaistus
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11.1  VILPEILÄN KOULU JA TAUSTIALAN KENTTÄ

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Pakkala

Vilpeilän koulu ja Taustialan
kenttä

Kohdetyyppi: koulupiha, urheilukenttä

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Pakkalantie 337

Paikkatietokoordinaatti: x 360246 y 6816233

KOHDEKUVAUS

Tien varressa, hienojen pelto- ja maalaismaisemien
keskellä sijaitseva viehättävä pienen kyläkoulun
piha ja pallokenttä, sekä vähän matkan päässä
urheilukenttä. Koulussa luokat 1-6.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kyläläisten kokoontumis- ja liikuntapaikka. Taustialan kenttä pidetään käyttökunnossa ja
lähiliikuntamahdollisuudet keskitetään koulun pihaan. Luistinrata säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Koulun pihan kentän pinnoitteen ja Taustialan kentän suorituspaikkojen uusiminen.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 30 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen
käyttäjäprofiili

lapset, nuoret, aikuiset

Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit, yleisurheilu
Leikkipaikkavälineet 4xkeinu, tasapainopuomi, kiipeilyteline

Pallopelipaikat 2xkoripalloteline, tennis-/koripallokenttä (asfalttipintainen), sählymaalit,
pelikenttä (nurmipintainen), jalkapallomaalit

Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus pöytäryhmä, penkki
Valaistus kenttä- ja pihavalaistus
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12.1  KUHMALAHDEN PÄIVÄKOTI

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Lahdenkulma

Lahdenkulma
Kohdetyyppi:

Luokittelu: Palvelutaso 4: Räätälöitävät liikuntapaikat

Osoite:

Paikkatietokoordinaatti:

KOHDEKUVAUS

Kehitettävä kohde valitaan myöhemmin. Soveltuva kohde olisi esimerkiksi Lahdenkulman pelikenttä.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Yhdessä sovittava toimintatapa. Kentän hoidosta on sopimus kyläyhteisön kanssa.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Räätälöidyt toimenpiteet.

KUSTANNUSARVIO

2022 / 5 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili

Toiminnot
Leikkipaikkavälineet
Pallopelipaikat

Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus
Valaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Kuhmalahti kk

Kuhmalahden päiväkoti

Kohdetyyppi: päiväkotipiha

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite: Kivisalmentie 14

Paikkatietokoordinaatti: x 370130 y 6821565

KOHDEKUVAUS

Kirkonkylän laidalla, taimikon ja peltojen
ympäröimä uusi hiekkapintainen päiväkotipiha.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Palvelutaso määritellään sen mukaan tuleeko koulu päiväkodin läheisyyteen.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 20 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset
Toiminnot leikki, pallopelit

Leikkipaikkavälineet kiipeilyteline/liukumäki, liukumäki, 2xhiekkalaatikko, 4xkeinu, 2xvauvakeinu,
tasapainopuomi

Pallopelipaikat palloseinä
Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet

Muut
liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus pöytäryhmiä, penkkejä

Valaistus pihavalaistus
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13.1  LAHDENKULMA

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Lahdenkulma

Lahdenkulma
Kohdetyyppi:

Luokittelu: Palvelutaso 4: Räätälöitävät liikuntapaikat

Osoite:

Paikkatietokoordinaatti:

KOHDEKUVAUS

Kehitettävä kohde valitaan myöhemmin. Soveltuva kohde olisi esimerkiksi Lahdenkulman pelikenttä.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Yhdessä sovittava toimintatapa. Kentän hoidosta on sopimus kyläyhteisön kanssa.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Räätälöidyt toimenpiteet.

KUSTANNUSARVIO

2022 / 5 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili

Toiminnot
Leikkipaikkavälineet
Pallopelipaikat

Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus
Valaistus
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14.0  POHJA

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Kautiala

Kautialan koulu

Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet
lähiliikuntapaikat

Osoite: Ponsantie 1269

Paikkatietokoordinaatti: x 354510 y 6825514

KOHDEKUVAUS

Tien lähellä kauniissa maalaismaisemassa
sijaitseva peltoon ja koivikkoon rajautuva
pienen kyläkoulun piha. Koulussa luokat 1-4.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kyläläisten kokoontumis- ja lähiliikuntapaikka, jossa tärkeää on toimintojen monipuolistaminen ja laadun
parantaminen. Kentän tasaus ja kuivatus sekä ympäristön viihtyisyys ja siisteys. Luistinrata säilytetään, mutta
se ei ole kunnan hoidossa.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Koripallotelineet, palloseinä ja asfaltti.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 20 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret
Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit
Leikkipaikkavälineet hiekkalaatikko, kiipeilyteline/liukumäki, 2xkeinu, linnunpesäkeinu

Pallopelipaikat jalkapallomaalit, koripalloteline, palloseinä, pallokenttä (hiekkapintainen)
Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet

Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus pöytäryhmä, penkki
Valaistus kenttä- ja pihavalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue:

Pohja
Kohdetyyppi:

Luokittelu: Palvelutaso 4: Räätälöitävät liikuntapaikat

Osoite: Pohja

Paikkatietokoordinaatti:

KOHDEKUVAUS

Kehitettävä kohde valitaan myöhemmin. Olemassa olevia liikuntapaikkoja ovat Pohjan kenttä sekä Pohjan
koulun pihapiiri ja kuntorata.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Yhdessä sovittava toimintatapa.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Räätälöidyt toimenpiteet.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027 - 2030/ 10 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili
Toiminnot
Leikkipaikkavälineet

Pallopelipaikat
Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet

Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus
Valaistus
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15.1  KAUTIALAN KOULU

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Kautiala

Kautialan koulu

Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet
lähiliikuntapaikat

Osoite: Ponsantie 1269

Paikkatietokoordinaatti: x 354510 y 6825514

KOHDEKUVAUS

Tien lähellä kauniissa maalaismaisemassa
sijaitseva peltoon ja koivikkoon rajautuva
pienen kyläkoulun piha. Koulussa luokat 1-4.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kyläläisten kokoontumis- ja lähiliikuntapaikka, jossa tärkeää on toimintojen monipuolistaminen ja laadun
parantaminen. Kentän tasaus ja kuivatus sekä ympäristön viihtyisyys ja siisteys. Luistinrata säilytetään, mutta
se ei ole kunnan hoidossa.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Koripallotelineet, palloseinä ja asfaltti.

KUSTANNUSARVIO

v. 2024-2026 / 20 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret
Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit
Leikkipaikkavälineet hiekkalaatikko, kiipeilyteline/liukumäki, 2xkeinu, linnunpesäkeinu

Pallopelipaikat jalkapallomaalit, koripalloteline, palloseinä, pallokenttä (hiekkapintainen)
Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet

Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus pöytäryhmä, penkki
Valaistus kenttä- ja pihavalaistus
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16.1  RAIKUN KOULU

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Kuohenmaa

Kuohenmaan entinen koulu
Kohdetyyppi: kylätalon piha

Luokittelu: Palvelutaso 4: Räätälöitävät
liikuntapaikat

Osoite: Rissanrannantie 12

Paikkatietokoordinaatti: x 342697 y 6807208

KOHDEKUVAUS

Maalaismaisemassa harvaan asutulla seudulla
peltojen ja metsän ympäröimä kylätalon piha ja
pelikenttä. Paikalla toimi koulu 1970-luvulle
saakka. Nykyisin kyläyhdistys ylläpitää aktiivista
harrastustoimintaa .

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Yhdessä sovittava toimintatapa.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Räätälöidyt toimenpiteet ja kunnosapitovastuusta sopiminen.

KUSTANNUSARVIO

v. 2022 / 5 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset
Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit
Leikkipaikkavälineet keinu

Pallopelipaikat kaukalo, jääkiekkomaalit, jalkapallomaalit, lentopalloverkko
Talviliikuntapaikat kaukalo, luistinrata

Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus penkkejä

Valaistus kenttävalaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Raikku

Raikun koulu
Kohdetyyppi: koulupiha

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet
lähiliikuntapaikat

Osoite: Raikuntie 97

Paikkatietokoordinaatti: x 349543 y 6811510

KOHDEKUVAUS

Maalaismaisemassa pellon ja järven välissä, tien
laidalla sijaitseva kyläkoulun pihapiiri.
Pihapiirissä on myös kylätalo. Koulussa luokat
0-4.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kyläläisten kokoontumis- ja lähiliikuntapaikka. Nuoret ja aikuiset huomioitava. Toimintojen monipuolistaminen
ja laadun parantaminen. Luontopolku ja pelikenttä säilytettävä, mutta ympäristöä kehitetään viihtyisämmäksi
ja monipuolisemmaksi. Luistinrata säilytetään.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Välineistöä.

KUSTANNUSARVIO

v. 2027-2030 / 10 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret
Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit
Leikkipaikkavälineet 2xtasapainopuomi, 4xkeinu, kiipeilyteline, hiekkalaatikko

Pallopelipaikat koripalloteline, pallokenttä (hiekkapintainen), jalkapallomaalit, sählymaalit,
lentopalloverkko

Talviliikuntapaikat luistinrata
Kuntoiluvälineet
Muut
liikuntamahdollisuudet

frisbeegolf-koreja, mobiilireitti, luontopolku

Oheisvarustus 2xkioskimökki, penkkejä, pöytäryhmä

Valaistus kenttä- ja pihavalaistus
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17.1  KUOHENMAAN ENTINEN KOULU

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Kuohenmaa

Kuohenmaan entinen koulu
Kohdetyyppi: kylätalon piha

Luokittelu: Palvelutaso 4: Räätälöitävät
liikuntapaikat

Osoite: Rissanrannantie 12

Paikkatietokoordinaatti: x 342697 y 6807208

KOHDEKUVAUS

Maalaismaisemassa harvaan asutulla seudulla
peltojen ja metsän ympäröimä kylätalon piha ja
pelikenttä. Paikalla toimi koulu 1970-luvulle
saakka. Nykyisin kyläyhdistys ylläpitää aktiivista
harrastustoimintaa .

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Yhdessä sovittava toimintatapa.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Räätälöidyt toimenpiteet ja kunnosapitovastuusta sopiminen.

KUSTANNUSARVIO

v. 2022 / 5 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset
Toiminnot leikki, pallopelit, talvipelit
Leikkipaikkavälineet keinu

Pallopelipaikat kaukalo, jääkiekkomaalit, jalkapallomaalit, lentopalloverkko
Talviliikuntapaikat kaukalo, luistinrata

Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet
Oheisvarustus penkkejä

Valaistus kenttävalaistus
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18.0  SAARIKYLÄT

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Vehkajärvi

Vehkajärvi
Kohdetyyppi:

Luokittelu: Palvelutaso 4: Räätälöitävät liikuntapaikat

Osoite:

Paikkatietokoordinaatti:

KOHDEKUVAUS

Kehitettävä kohde valitaan myöhemmin.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Yhdessä sovittava toimintatapa.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Räätälöidyt toimenpiteet ja kunnosapitovastuusta sopiminen.

KUSTANNUSARVIO

v. 2022 / 5 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili

Toiminnot
Leikkipaikkavälineet
Pallopelipaikat

Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus
Valaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Saarikylät

Saarikylät
Kohdetyyppi:

Luokittelu: Palvelutaso 4: Räätälöitävät liikuntapaikat

Osoite:

Paikkatietokoordinaatti:

KOHDEKUVAUS

Kehitettävä kohde valitaan myöhemmin.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Yhdessä sovittava toimintatapa.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Räätälöidyt toimenpiteet ja kunnosapitovastuusta sopiminen.

KUSTANNUSARVIO

v. 2022 / 5 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili

Toiminnot
Leikkipaikkavälineet
Pallopelipaikat

Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus
Valaistus
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19.0  VEHKAJÄRVI

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Vehkajärvi

Vehkajärvi
Kohdetyyppi:

Luokittelu: Palvelutaso 4: Räätälöitävät liikuntapaikat

Osoite:

Paikkatietokoordinaatti:

KOHDEKUVAUS

Kehitettävä kohde valitaan myöhemmin.

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Yhdessä sovittava toimintatapa.

EHDOTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Räätälöidyt toimenpiteet ja kunnosapitovastuusta sopiminen.

KUSTANNUSARVIO

v. 2022 / 5 000 €

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili

Toiminnot
Leikkipaikkavälineet
Pallopelipaikat

Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus
Valaistus
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20.1  LAMMINRAHKAN LIIKUNTAPUISTO

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue:

Lamminrahkan alueleikkipaikka
Kohdetyyppi:

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite:

Paikkatietokoordinaatti:

KOHDEKUVAUS

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kehitetään kaikenikäisille yhteiseksi lähiliikuntapaikaksi.

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili

Toiminnot
Leikkipaikkavälineet
Pallopelipaikat

Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus
Valaistus

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue: Lamminrahka

Lamminrahkan liikuntapuisto
Kohdetyyppi:

Luokittelu: Palvelutaso 1: Isot lähiliikuntapuistot

Osoite:

Paikkatietokoordinaatti:

KOHDEKUVAUS

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Monipuolinen keskusliikuntapuisto

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili

Toiminnot
Leikkipaikkavälineet
Pallopelipaikat

Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus
Valaistus
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20.2  LAMMINRAHKAN ALUELEIKKIPAIKKA

Kohteen tiedot
Kunnan osa-alue:

Lamminrahkan alueleikkipaikka
Kohdetyyppi:

Luokittelu: Palvelutaso 3: Pienet lähiliikuntapaikat

Osoite:

Paikkatietokoordinaatti:

KOHDEKUVAUS

EHDOTETTU KEHITTÄMISSUUNTA

Kehitetään kaikenikäisille yhteiseksi lähiliikuntapaikaksi.

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN NYKYTILANNE

Ensisijainen käyttäjäprofiili

Toiminnot
Leikkipaikkavälineet
Pallopelipaikat

Talviliikuntapaikat
Kuntoiluvälineet
Muut liikuntamahdollisuudet

Oheisvarustus
Valaistus
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