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Miksi lähiliikuntapaikkoja… 

  Riittämätön  (päivittäinen) liikunta-aktiivisuus merkittävä 

yhteiskunnallinen ongelma  koko väestötasolla 

 Päivittäinen liikunta-aktiivisuus edellyttää helposti 
saavutettavia, omaehtoisesti käytettäviä ja liikkumaan 

innostavia lähiliikuntapaikkoja / -ympäristöjä 

 

  Kohde/hanketasoisesti useita todettuja hyötyjä.. 
 Enemmän liikettä (tai ainakin mahdollisuuksia liikkumiseen 

ja liikuttamiseen!) 

 Viihtyisämpää elinympäristöä 

 Paikallista yhteisöllisyyttä 

 Lähiliikuntapaikoiksi kunnostetuille koulupihoilla mm. 

vähemmän kiusaamista ja häiriökäyttäytymistä 

 … 

 



Miksi lähiliikuntapaikkoja… 



- Lähiliikuntapaikat opetus- ja kulttuuriministeriön 

ministeriön strategia-asiakirjoihin 1990-luvun lopulla 

- Mallia toimintamallille Norjasta – ”Närmiljöanlegg”  

- Määritelty väljästi:  

 ”Lasten ja nuorten liikuntaan sekä yleiseen kunto- ja 

terveysliikuntaan tarkoitettuja liikuntapaikkoja, jotka sijaitsevat 

asuinalueella tai niiden välittömässä läheisyydessä” 

- Lisämääreitä: Monikäyttöisyys, vapaa käytettävyys, 

laajat käyttäjäryhmät, ympärivuotisuus, 

maksuttomuus, rakentamis- ja käyttökustannusten 

edullisuus yms.  

- Valtion liikuntapaikkarakentamisen 

painopistealueena vuodesta 2000 saakka 

  

Lähiliikuntapaikkarakentaminen - yleistä 



Lähiliikuntapaikkarakentaminen – 

valtionavustuksilla tuettujen hankkeiden määrät 



Lähiliikuntapaikkarakentaminen – huomioita 

valtionavustusten käytöstä 

- Kuntien väillä isoja eroja avustusten 

hyödyntämisessä. Aktiivisimmat kunnat tehneet 

valtionavustusten vauhdittamana jo yli 10 hanketta 

ja edelleen noin 100 kuntaa, jossa ei tehtynä 

yhtään. 

- Hankemäärässä kärkiviisikko: Rovaniemi (12), Lohja 

(11), Oulu (11), Kuopio (10) ja Kerava (10) 

- Yleisin hanketyyppi selvästi koulupihojen 

kunnostaminen alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi  

- Hankkeissa pääpaino laajemmissa 

kokonaisuuksissa – mm. kustannuksiltaan alle 50 

000€ hankkeita hyvin pieni osa (vrt. 

valtionavustuksen alaraja 20 000€)  

  



Lähiliikuntapaikkarakentaminen – huomioita 

hankkeiden toiminnallisista sisällöistä 

- Erilaiset monitoimiareenat & pienpallopelialueet 

useimmiten lähiliikuntapaikan ”sydämenä” 

(Palloliiton ”Ministadion” & ”Ässä –kenttä” konseptit 

olleet myös asiassa vahvana vauhdittajana!) 

- Erilainen liikunnallinen leikkipaikkavälineistö ollut 

myös keskeinen osa lähiliikuntapaikkojen 

varustusta (liikunta/motoriikkaradat, ryhmäkeinut..)  

  

- Viime vuosina erilaiset aikuiskäyttäjille ja 

ikääntyneille suunnatut ulkokuntolaitteet tulleet 

vahvasti mukaan 

- Myös uudet nuorten liikuntalajit saaneet 

lähiliikuntapaikkojen kautta useissa kunnissa 

parempaa jalan sijaa – mm. skeittailu, rullaluistelu 

ja uusimpana vahvassa nousussa oleva parkour 



Lähiliikuntapaikkojen kuntakohtainen kartoitus ja 

kehittämissuunnitelma 

Kokemukset & tehdyt selvitykset osoittavat seuraavia  

”menestystekijöitä” onnistuneiden kuntatasoisten prosessien 

taustalta.. 

 

1. Poikkihallinnollinen yhteistyö kunnan sisällä  

 Joustavat ratkaisut paikkojen sijoitteluun, suunnitteluun, 

rahoitukseen, rakentamiseen ja kunnossapitoon 

2. Tahtotila ja sitoutuminen kuntajohdossa ja keskeisillä 

virkamiehillä 

 Esim. asian vieminen tarvittaviin strategia-asiakirjoihin, 

päätösvaltaisten kuntatasoisten työryhmien perustaminen 

3. Suunnitelmallisuus prosessin eteenpäin viemisessä 

 Nykytila-analyysi pohjana, tarkoituksenmukainen kohdesijoittelu, 

toteutuksen pitkäjänteinen aikataulutus, erilaisten 

rahoitusmahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen yms.    

 

 



Lähiliikuntapaikkojen kuntakohtainen kartoitus ja 

kehittämissuunnitelma – Valon toimintamalli 

- Valtakunnallisten toimialajärjestöjen yhdistymisen myötä 

Nuoren Suomen kehittämä lähiliikuntapaikkakartoituksiin 

liittyvä toimintamalli siirtynyt Valon palveluvalikkoon.  

- Toimintamallia toteutettu seuraavissa kaupungeissa: 

Joensuu, Parainen, Mänttä-Vilppula, Järvenpää ja 

Jyväskylä. Paraikaa prosessit käynnissä Salossa ja 

Helsingissä (Kaarelan alue). 

- Toimintamallin lähtökohtia 

- Pyritään auttamaan kuntia em. ”menestystekijöiden” 

luomisessa 

- Tavoitteena aikaansaada nykytila-analyysiin pohjaava  

pitkäjänteinen näky kunnan lähiliikuntapaikkaverkostosta ja 

sen kehittämisestä 

- Prosessissa Valon kautta mukana myös paikallisista 

intresseistä ulkopuolinen asiantuntija näkökulma 



Lähiliikuntapaikkojen kuntakohtainen kartoitus ja 

kehittämissuunnitelma – Valon toimintamalli 

 

Toimintamallin hyödyt tilaajalle..  

 Tuottaa selkänojan yksittäisten hankkeiden 

eteenpäinviemiselle 

 Toteutusprosessi kokoaa & sitouttaa kunnan keskeiset 

toimijat 

 Vähentää ”kyläpolitikointia” yksittäisissä hankkeissa 

 Edesauttaa rahoituksellista allokointia kunnassa (sekä 

valtionapuviranomaisilla) 

 Toteutusprosessi ”konseptoitu” 

- Tilaajalle selkeä 

- Useissa kunnissa jo käytetty eli tulosten tarkasteluun löytyy 

viiteaineistoa 

 

 

 

 

 

 



Lähiliikuntapaikkojen kuntakohtainen kartoitus ja 

kehittämissuunnitelma –  Case Jyväskylä 
 

Prosessin päävaiheet:  



Lähiliikuntapaikkojen kuntakohtainen kartoitus ja 

kehittämissuunnitelma –  Case Jyväskylä 

Nykytilan kartoitus sähköisillä kyselyillä 
 

• Sähköinen kysely tehty mahdollisimman tiiviiksi 

ja käyttäjälähtöiseksi – > vastaaminen ei 

edellytä erityisasiantuntemusta 

liikuntaolosuhteisiin liittyen 

 

• Keskeiset osa-alueet kyselyssä 

• Kohdekohtaisesti olemassa olevien 

paikkojen ja välineiden kartoitus  

• Nykytilan arviointi kohteessa kuuden osa-

alueen osalta 

• Kohteeseen liittyvät keskeiset 

kehittämistoiveet 

 

• Jokaisesta arvioidusta kohteesta tehdään 

oma kohdekortti, jotka mukana loppuraportin 

liitteinä 

 



Lähiliikuntapaikkojen kuntakohtainen kartoitus ja 

kehittämissuunnitelma –  Case Jyväskylä 

Kehittämisehdotukset.. 

 

1. Vaikutusalueisiin pohjautuva 

tarkastelutapa  kohdesijoitteluihin 

(19 llp kohdetta) 

 

2. Kehittämiskohteiden jaottelu 

eritasoisiin hanketyyppeihin 

(Valtionavustusta hakevat 

isommat hankkeet& pienemmät 

kohteet) 

 

3. Ehdotukset hankkeiden 

priorisointiin, aikataulutuksiin ja 

rahoituksiin (ohjelma vuoteen 

2020) 

 



Lähiliikuntapaikkojen kuntakohtainen kartoitus ja 

kehittämissuunnitelma –  Case Jyväskylä 

Kohdetasoinen suunnittelu.. 

 

1. Suunnitteluammattilasten  

hyödyntäminen 

 

2. Käyttäjien kuuleminen ja 

osallistaminen !! 



Lähiliikuntapaikkojen kuntakohtainen kartoitus ja 

kehittämissuunnitelma  

Lisätietoja lähiliikuntapaikoista: 
www.lahiliikuntapaikat.fi 

 

 
Valon liikuntaolosuhteisiin 

liittyvistä palveluista:  

 

jan.norra@valo.fi 

reijo.ruokonen@valo.fi 

 

http://www.lahiliikuntapaikat.fi/
mailto:jan.norra@valo.fi
mailto:jan.norra@valo.fi
mailto:reijo.ruokonen@valo.fi


Kiitos! 


