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Lähiliikuntapaikka 

 Liikuntapaikkarakentamisen painopisteenä vuodesta 2000 
– Korotettu valtionavustusmahdollisuus 

 

 Tavoitteena kansalaisten omatoimisien liikunnan edistäminen 

 

 Vapaa ja maksuton käyttö 

 

 Monikäyttöinen, ympärivuotinen ja viihtyisä 

 

 Voi sisältää lajiliikuntapaikkojen elementtejä 
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https://www.youtube.com/watch?v=qAwVDQ2
M7os 
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Lähiliikuntapaikat Suomessa, Valo ry:n raportti  

 n.750lähiliikuntapaikka, 80% oli saanut valtionavustusta 

 valtionavustuksia n.30milj 

 317 kunnasta 70:ssä ei ole rakennettu yhtäkään 

lähiliikuntapaikkaa 

 n.1/3 osa Suomen koulupihoista ovat heikossa kunnossa 

 

Esteitä rakentamiselle: 
– heikko taloustilanne  

– luottamus- sekä virkamiesjohdon heikko tuki 

– epäselvyydet omistajuudessa 

– hallintokuntien heikko yhteistyö 

– kuntatasoisen lähiliikuntapaikkasuunnitelman puuttuminen 
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Selvitys 8 lähiliikuntapaikan käytöstä, Valo ry  
(615 lasta ja nuorta) 

 n.1/5 käytti paikkaa vapaa-ajallaan aktiivisesti 

 

 eroja ei ollut tyttöjen ja poikien välillä 

 

1. Jäädytetyt ulkokentät   78% 

2. Koulun lähiliikuntapaikka 55% 

3. Pallokentät    52% 

4. Uimahalli    49% 

5. Ulkoilureitit   49% 

6. Koulujen liikuntasalit  46% 

7. Muut sisäliikuntatilat  42% 

8. Yleisurheilukentät  41%   
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Miksi rakentaa lähiliikuntapaikka koulun 
pihalle? 
 

1. Lähiliikuntapaikan käyttöaste kasvaa päivisin välitunti- ja 

oppituntikäytön takia. 

2. Lähiliikuntapaikka monipuolistaa liikuntatunteja ja pidentää 

ulkoliikuntakautta. 

3. Liikkumattomat oppilaat saattavat saada kimmokkeen 

osallistua liikuntaseurojen toimintaan. 

4. Lähiliikuntapaikka lisää kouluviihtyvyyttä myös niillä 

oppilailla, jotka eivät liiku. 

5. Huono sää ei vaikuta koulun pihalla olevan  

lähiliikuntapaikan käyttöön välituntisin.  
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Tutkimus yläkoulupihan käytöstä (Uumaja) 

 lähiliikuntapaikassa liikkuvat lähinnä ne oppilaat jotka 

muutenkin harrastavat urheilua 

 

 eniten liikettä tuottivat erilaiset keinut sekä jalkapallo- ja 

koripalloareenat 

 

 kiipeilytelineet ja erilaiset muut rakennelmat toimivat lähinnä 

paikkana, mihin mentiin keskustelemaan ja seurustelemaan 

 

 lähiliikuntapaikkaa käytettiin koulupäivän aikana myös 

huonolla säällä. Huono sää vaikutti eniten viikonloppu ja 

iltakäyttöön 
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Mitä tulee ottaa huomioon? Josef Fahlén  

 Suunnitteluvaiheessa tulisi osallistuttaa liikunnallisesti 

passiivisia oppilaita -> oppilaat jotka osallistuvat pihan 

suunnitteluun ovat todennäköisimmin myös tulevia käyttäjiä 

 

 Lähiliikuntapaikkaa suunnitellessa tulisi kysyä miten 

lähiliikuntapaikan rakentaminen vaikuttaa passiivisten 

oppilaiden liikuntakäyttäytymiseen välituntisin, 

liikuntatunneilla ja vapaa-ajalla?  

 

 Edistääkö lähiliikuntapaikka liikkumattomien lasten 

positiivisia suhtautumista liikuntaa kohtaan? 
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Tuusulan Kirkonkylän koulun lähiliikuntapaikka 
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Vantaan kartanonkosken lähiliikuntapaikka 
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Etelä-Suomen peruskoulujen pihojen tilaa 
käsittelevä kysely  

 Vastausaika 1.8-31.8.2015 

 

 Vastaajia yhteensä 483 / 837 

 

 Vastausprosentti 57,7 % 
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Etelä-Suomen alueen koulupihakartoitus 
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Arvioi koulun kenttä:  

 

1 Ei ole kenttää / pieni tai huo-

nokuntoinen hiekkakenttä ilman 

aitoja 

 

 

2 Iso hiekka-

kenttä ilman ai-

toja 

 

 

3 Iso tai pieni ai-

dattu hiekka-

kenttä 

 

 
4 Iso tai pieni teko-

nurmi tai vastaava 

 

 

 

 

1 Väli-

neitä ei 

ole 

2 Välineitä on, mutta 

kunto keskimäärin 

huono 

3 Välineitä on tarpeeksi, osa hy-

väkuntoisia ja osa huonokuntoi-

sia 

4 Välineitä on tarpeeksi 

ja ne ovat hyväkuntoisia 

Koripallo-

korit  
 

    

Jalkapal-

lomaalit  
 

    

Kiipeilyte-

lineet  
 

    

Keinut  
 

    

 

 Yleisarviosi koulun pihasta :  

 1 Huono 

 

 2 Tyydyttävä 

 

 3 Hyvä 

 

 4 Erinomainen 

 

 

 

Arvioi koulupihan välineet:  



Etelä-Karjalan Peruskoulut 
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Valtionavustukset 

Liikuntapaikkarakentaminen  
– Haku vuoden loppuun mennessä 

– Lähiliikuntapaikkarakentamista -> yli 20 000€ 

– Mahdollisuus 35% valtionavustukseen 

 

Liikkuva koulu –valtionavustus 2016, 2017 ja 2018 
– Ensimmäinen haku keväällä 2016 

– Olosuhdepainotus 

 Koulupihojen varustamista -> alle 20 000€ projektit 

 Koulujen sisätilaprojektit 
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