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1. Tausta 

 

Kunnalliset liikuntapalvelut mahdollistavat terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan, 

tukien vapaata kansalaistoimintaa mm. liikuntapaikkarakentamisen avulla. Tavoitteena on 

kuntalaisten liikkumisen lisääminen ja terveysliikunnan olosuhteiden kehittäminen.  

 

Liikuntapaikkojen kehittäminen palvelee vahvasti paikallisia asukkaita ja liikuntaseuroja 

mahdollistaen monipuolisen ja laadukkaan kuntoilu- ja harrastustoiminnan. Liikunnan 

suorituspaikkojen kehittämisessä tarvitaan vuorovaikutusta sekä kunnan ja liikunnan 

harrastajakentän että liikunnasta liiketoimintaa tekevien kesken. Samoin tulisi huomioida 

eri kohderyhmien tarpeet ja palvelutarjonta liikuntapaikkoja suunniteltaessa. Tärkeää on 

huomioida, voidaanko löytää synergiaetuja investointien sijoittelussa eri edunsaajaryhmiä 

tarkastellen. Nykyaikaisessa liikuntapaikkatarkastelussa on myös hyvä arvioida mitkä 

liikuntapaikoista ovat ns. perusliikuntapaikkoihin kuuluvia ja mitkä erityisliikuntapaikkoihin 

kuuluvia. Keskeistä tässä mallissa on perusliikuntapaikkojen läheisyys käyttäjien 

asuinympäristössä ja laajoja käyttäjäryhmiä palvelevien erityisten liikuntapaikkojen 

vahvempi keskittäminen. Nämä erityiset liikuntapaikat ovat laajojen käyttäjäryhmien 

liikuntapaikkoja, joiden investointi- ja käyttökustannukset myös muodostuvat usein 

merkittäväksi. Perusliikuntapaikkoja ovat esimerkiksi kuntoradat, ulkoilureitit, peli- ja 

leikkialueet sekä pallokentät. Tässä selvityksessä erityisiä liikuntapaikkoja ovat esimerkiksi 

tekojäät, isot ulkoampumaradat ja uimahallit, joiden investointi- ja käyttökustannukset 

muodostuvat usein merkittäväksi. Keskeistä tässä mallissa onkin perusliikuntapaikkojen 

läheisyys käyttäjien asuinympäristössä ja laajoja käyttäjäryhmiä palvelevien erityisten 

liikuntapaikkojen vahvempi keskittäminen. 

 

Kirkkonummen liikuntapaikkaselvityksen avulla on tarkoitus saada tietoa Kirkkonummen 

kunnan alueella sijaitsevista liikuntapaikoista niiden käytön suhteen sekä niiden 

mahdollisuuksista ja tulevaisuuden kehittämistarpeista, ottaen huomioon kuntalaisten  

sekä liikuntaseurojen tarpeet ja -toiveet ja eri liikuntalajien liikuntapaikoille asettamat 

vaatimukset.  

 

Tässä selvityksessä Kirkkonummen liikuntapaikkoja tarkastellaan sekä koko kunnan 

alueen että kolmen asuinalueen näkökulmasta. Nämä asuinalueet ovat keskustan alue, 

Masala ja Veikkola. Aluejaot perustuvat Taloustutkimus TA Oy:n käyttämään aluejakoon.  

 

Keskustan alue sisältää keskustan kuntakeskuksen lisäksi seuraavat alueet: Jolkby, 

Myllykylä (Vols), Överby, Korkkulla, Kantvik, Eestinkylä, Upinniemi, Porkkala sekä 

Friggesby. Masalan alue sisältää Masalan lisäksi seuraavat alueet: Luoma, Sepänkylä, 

Jorvas, Sundsberg, Långvik ja Hirsala. Veikkolan alue pitää sisällään Veikkolan lisäksi 

seuraavat alueet: Kylmälä, Lapinkylä ja Evitskog.  

 

Tätä selvitystyötä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat olleet nuoriso- ja 

liikuntajohtaja Seppo Savikuja (pj), vapaa-aikasihteeri Risto Rossi ja vapaa-

aikapalveluiden suunnittelija Päivi Sorvari. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut Jaakko 
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Finne Jaficonista. Ohjausryhmä on kokoontunut selvityksen laatimisen aikana yhteensä 

neljä kertaa.  

 

 

2. Tavoite 

 

Liikuntapaikkaselvityksen tavoitteena oli laatia selvitys Kirkkonummen kunnan alueella 

sijaitsevista liikuntapaikoista sekä niiden käyttömahdollisuuksista ja kehittämistarpeista, 

ottaen huomioon kuntalaisten sekä liikuntayhdistysten liikuntatarpeet ja -toiveet, ja eri 

liikuntalajien liikuntapaikoille asettamat vaatimukset.  

 

 

3. Selvitystyön sisältö 

 

Liikuntapaikkaselvityksen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen myötä Jaficon.  

Liikuntapaikkaselvitys koostui seuraavista osa-alueista:  

 

 Tiedonhaku tilaajan osoittamista lähdeaineistoista (LIPAS -järjestelmä, 

yhdistys- ja lajiluettelo, liikuntapaikkojen ryhmittely, käyttöastetiedot) 

 Kuntalaisten ja liikuntaseurojen osallistamiseen tarvittavien kyselyiden 

sisältöpohjien laatiminen, toteuttaminen ja tulosten analysointi (yleinen kysely 

kuntalaisille ja erillinen kysely liikuntaseuroille) 

 Osallistumistilaisuuksien järjestäminen 

 Ohjausryhmän yhteistyökokoukset ja ohjausryhmän kokousten sihteerin 

tehtävät 

 Liikuntapaikkaselvityksen koostaminen ja esittely sivistys- ja vapaa-

aikalautakunnassa 

 

 

4. Selvitystyön osa-alueet 

 

 

4.1 Taustamateriaali 

 

Tässä selvityksessä Kirkkonummen liikuntapaikkoja tarkastellaan sekä koko 

kunnan alueen että kolmen asuinalueen näkökulmasta. Nämä asuinalueet ovat 

keskustan alue, Masala ja Veikkola. Aluejaot perustuvat Taloustutkimus TA Oy:n 

käyttämään aluejakoon.  

 

Taustamateriaalina tutustuttiin Jyväskylän Yliopiston ylläpitämän LIPAS -

järjestelmän tietoihin Kirkkonummen alueen liikuntapaikoista. Järjestelmään 

syötettyjen tietojen mukaan Kirkkonummella on yhteensä 205 liikuntapaikkaa, 
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joiden pinta-ala on yhteensä 212411m². Palveluun on kirjattu niin Kirkkonummen 

kunnan hallinnoimia kuin yksityisten ja yhdistysten hallinnoimia liikuntapaikkoja. 

Osa esimerkiksi ulkoiluun ja virkistykseen tarkoitetuista alueista yltävät myös 

muiden kuntien alueille ja niitä käytetään yli kuntarajojen. Tällaisia paikkoja ovat 

esimerkiksi Porkkala ja Nuuksio. Eniten Kirkkonummella on pallokenttiä (22 kpl), 

liikuntasaleja (21 kpl), luistelukenttiä (13 kpl), ratsastuskenttiä (13 kpl), maneeseja 

(10 kpl), latuja (10 kpl) ja uimapaikkoja (10 kpl). 

 

Muita kunnassa olevia suorituspaikkoja LIPAS - järjestelmän mukaan ovat mm. 

kuntosalit (8 kpl), golfkentät (7 kpl), kuntoradat (6 kpl), ampumaradat (4 kpl), 

luontotornit (4 kpl), beachvolleykentät (4 kpl), tenniskenttäalueet (4 kpl), 

jääkiekkokaukalot (4 kpl), koripallokentät (4 kpl), lähiliikuntapaikat (3 kpl), 

kuntokeskukset (3 kpl), liikuntahallit (2 kpl), yleisurheilukentät (2 kpl), uimahallit 

(2kpl), talviuintipaikat (2 kpl), telttailu -ja leiriytymispaikat (2 kpl), keilahallit (2 kpl), 

kamppailulajien salit (2 kpl), frisbeegolfradat (2 kpl), retkeilyalueet (1 kpl), 

ulkokuntoilupaikat (1 kpl), golfin harjoitusalueet (1 kpl), veneilyn palvelupaikat (1 

kpl), laskettelupaikat (1 kpl), tanssitilat (1 kpl), jalkapallohallit (1 kpl), kilpajäähallit (1 

kpl) ja kylpylät (1 kpl).  (Jyväskylän yliopisto Lipas-tietokanta 19.7.2019) 

 

Kirkkonummen alueella on runsaasti liikuntapaikkoja ja ne jakautuvat laajasti koko 

kunnan alueelle. LIPAS-järjestelmä (KUVA 1) kuvaa eri liikuntapaikkatyyppejä 

värikoodein. Esimerkiksi turkoosi kuvaa luistelukenttiä, ruskea hiekkakenttiä, pinkki/ 

lila erilaisia sisäliikuntatiloja ja vihreä ulkoiluun ja virkistykseen tarkoitettuja 

paikkoja. LIPAS -järjestelmään voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.lipas.fi. 

 

http://www.lipas.fi/
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KUVA 1. Kirkkonummen liikuntapaikkojen jakauma kunnan alueella. Eri väreillä 
kuvataan eri lajien suorituspaikkoja. (LIPAS, 2019)  
 

Selvityksen tukena oli käytettävissä käyttöastetietoja kunnan hallinnoimien hiekka- 

tekonurmi- ja nurmikenttien sekä koulujen liikuntasalien osalta. Käyttöastetietojen 

pohjalta voidaan arvioida, että kenttien käyttöasteet vaihtelevat arkisin 44-100 

prosentin välillä painottuen enimmäkseen 83-100 prosentin käyttöasteeseen. 

Viikonloppuisin näiden kenttien käyttöasteet ovat selkeästi alhaisemmat painottuen 

8-33 prosenttiin. 

 

Nurmikenttien kuormituksen määrää rajoitetaan nurmen kunnossa pysymiseksi. 

Palloliiton ohjeiden ja Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisun 

(urheilukenttien suunnittelu ja rakentamisopas) mukaan kesäaikaisen käytön 

enimmäismäärä on 8-12 h / vko. Kirkkonummen kunnan hoitoluokituksessa 1. lk:n 

enimmäismäärä on 9-12 h / vko. 
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Koulujen liikuntasalitilojen iltakäyttö (klo 16.00-22.00) arkisin on pääosin 60-100 

prosentin välillä. Viikonloppukäyttö on 7-100 prosentin välillä niillä kouluilla, joissa 

liikuntasalitilat ovat käytettävissä viikonloppuisin. Näiden salien käyttöasteeseen 

vaikuttaa tietenkin myös käytettävän liikuntasalin koko. Liikuntaseuroja 

Kirkkonummella on 76 kpl. Näissä on yhteensä reilut 9500 jäsentä.  

  

KUVA 2. Kirkkonummen nurmikenttien ja liikuntasalien käyttöasteita. 
 

 

4.2 Osallistumistilaisuudet 

 

Kirkkonummella suunniteltiin pidettäväksi kaksi avointa liikuntapaikkaselvitykseen 

liittyvää osallistumistilaisuutta tukemaan sähköisestä kyselystä saatavaa 

materiaalia. Ensimmäinen kuntalaisille suunnattu avoin tilaisuus pidettiin Masalassa 

21.5.2019. Siellä osanottajamäärä jäi vähäiseksi. Toinen tilaisuus oli suunniteltu 

pidettäväksi liikuntaseurojen edustajille 22.5.2019 Veikkolassa, mutta se peruttiin 

vähäisten ennakkoilmoittautumisten vuoksi.  

 

 

4.3 Kyselytutkimukset 

 

Liikuntapaikoista toteutettiin toukokuun aikana sähköinen kysely sekä kuntalaisille 

että liikuntaseuroille. Kuntalaiskyselyssä liikuntapaikkoja pyrittiin tarkastelemaan 

erityisesti asuinalueiden näkökulmasta. Kuntalaiskyselyyn vastasi kaikkiaan 601 

vastaajaa. Myös liikuntaseurakyselyssä keskityttiin asuinalueisiin ja seuraliikuntaan 

niillä alueilla. Liikuntaseuroista kyselyyn vastasi 17 seuran tai lajijaoston edustajaa.  

 

Kyselyä varten laadittiin kysymykset koskien vastaajan taustatietoja, mielipiteitä 

olemassa olevista liikuntapaikoista sekä näkemyksiä tulevaisuuden 

liikuntapaikkatarpeista. Kuntalaisten kysely oli avoin kaikille kuntalaisille. 

Liikuntaseuroille tai niiden lajijaostoille suunnattu kysely kohdennettiin kunkin seuran 

tai jaoston vastuuhenkilöille. Vastaukset käsiteltiin anonyymisti.  

 

 

KIRKKONUMMI 

HIEKKA-, TEKONURMI- JA NURMIKENTTIEN KÄYTTÖASTEET  

 ARKISIN, vaihteluväli 44 – 100%  
 VIIKONLOPPUISIN, vaihteluväli 8 – 33 %  
 
LIIKUNTASALIT 
 

ARKISIN, vaihteluväli 60 – 100%  
 VIIKONLOPPUISIN, vaihteluväli 7 – 100 %  
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4.4 Kuntalaisten kyselytutkimus 

 

 Vastaajia 601 henkilöä 

 Kyselyyn vastaajista 70% oli naisia ja 30% miehiä 

 Kyselyyn vastanneista yli 50% oli ikäluokasta 41-55 vuotta 

 Yli 60 % vastanneista käyttää asuinalueensa liikuntapaikkoja 1-2 kertaa 

viikossa  

 Yli 99% vastanneista on omatoimiliikkujia ja 66% vastanneista osallistuu 

myös ohjattuun liikuntaan 

 Vastaajista 62,5% ei osallistu minkään seuran järjestämään 

liikuntatoimintaan 

 

 
KUVA 3. Kuntalaiskyselyjen vastaajien sukupuoli-, ikä- ja asuinaluejakauma.  

 

Vastaajat antoivat mielipiteitä ja kokemuksiaan oman asuinalueensa 

liikuntapaikoista tai joltain osin koko kunnan alueen liikuntapaikoista. Myös avointa 

palautetta ja kehittämisideoita oli mahdollisuus antaa kyselyssä. Yksittäisten 

kuntalaisten vastauksissa saattoi tulla esille pienempiäkin yksityiskohtia, jotka 

liittyivät myös kokemuksiin tai käytänteisiin liikuntapaikoilla. Siinä mielessä 

kyselyvastaukset antavat kunnalle tarkempaa palautetta myös käytännön 

toiminnoista, eikä pelkästään liikuntapaikkatarpeista. Kaikilta osin näitä 

yksityiskohtia ei nostettu esille tässä selvityksessä.  

 

 

4.5 Liikuntaseurojen kyselytutkimus 

 

Liikuntaseurojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 17 seuran tai lajijaoston edustajaa. 

Vastaajien edustamien tahojen ilmoittamat liikuntalajit olivat voimistelu, ammunta, 

suunnistus, salibandy, vesiliikunta, yleisurheilu, palloilu, teline- ja 

joukkuevoimistelu, paini, parkour, lasten harrasteliikunta, aikuisten harraste- ja 

kuntoliikunta, salibandy sekä kamppailulajit. 
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KUVA 4. Kyselyyn vastanneiden liikuntaseurojen tai lajijaostojen  
järjestämä lajitoiminta asuinalueittain.  
 

Suurin osa kyselyyn vastanneista liikuntaseurojen tai lajijaostojen edustajista 

järjestää toimintaa keskustan alueella. Noin kolmannes vastaajista järjestää 

toimintaa Masalassa ja vajaa kymmenesosa Veikkolassa.  

 
 KUVA 5. Kyselyyn vastanneiden liikuntaseurojen tai lajijaostojen toiminta-alueet.  

57 %34 %

9 %

KYSELYYN VASTANNEIDEN LIIKUNTASEUROJEN TAI 
LAJIJAOSTOJEN TOIMINTA-ALUEET KIRKKONUMMELLA

Keskusta

Masala

Veikkola

VASTAAJIEN LAJIT ALUEITTAIN 

KESKUSTAN ALUE 

 Ammunta 

 Suunnistus 

 Jalkapallo 

 Salibandy  

 Vesiliikunta 

 Yleisurheilu 

 Teline- ja joukkuevoimistelu 

 Paini  

 Parkour 

 Aikuisten harraste- ja kuntoliikunta 

 Muodostelma- ja taitoluistelu 

 

MASALAN ALUE 

 Voimistelu 

 Kamppailulajit 

 

VEIKKOLAN ALUE 

 Yleisurheilu 

 Palloilu 

 Kamppailulajit 
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Liikuntaseurojen tai lajijaostojen vastaukset antoivat laajempaa tietoa seurojen 

liikuntapaikkojen käytöstä ja -tarpeista. Ne koskivat niin käytännön kokemuksia, 

välinetarpeita ja harjoitusvuoroja kuin yhtä lailla harjoitus- ja kilpailuolosuhteita sekä 

tilatarpeita. Myös liikuntaseurojen tulevaisuuden liikuntapaikkatarpeita 

asuinalueittain nostettiin esille.  
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5. Kyselyn tulokset 

 

5.1 Kirkkonummi 
 

Liikuntaseurojen liikuntapaikkojen käyttötarkastelussa erityisesti esille nousivat 

jalkapallon talviharjoittelun olosuhteet, liikuntasalien riittävä määrä, monitoimihallien 

käyttö sekä osin kuntoradat. Voimakkaimmin polarisoituivat vastaukset jalkapalloon 

tarkoitetun Masalan harjoitteluhallin käytöstä.  

 

Seurakyselyssä Masalan jalkapallohalliin siirtyminen muista osista kuntaa koettiin 

vaivalloisena ja toisaalta hallia arvioitiin vastauksissa myös tilana liian pieneksi 

käyttäjämäärälle. Käyttölukuja tarkastellessa havaitaan, että vuorot eivät kuitenkaan ole 

kokonaisuudessaan varattuja hallista. Kokonaiskäytöstä jää vielä 15% aikoja vapaaksi, 

jotka ovat käytännössä viikonlopun aamuvuorot ja illan myöhäisimmät vuorot. Siinä 

mielessä vastausten voidaan arvioida koskettavan hieman enemmän niin sanotusti 

”parhaimpien” käyttöaikojen saatavuutta tai tilan ahtautta kuin pelkästään käyttövuoron 

saatavuuden puutetta.  

 

Liikuntasaleista tulleet palautteet liittynevät osin myös tähän jalkapallon 

sisäharjoitteluun, sillä jalkapallon talviharjoittelutilat on koettu useassa vastauksessa 

Kirkkonummella riittämättömäksi. Myös liikuntasalin jakaminen pienempiin osiin oli 

yksittäisissä vastauksissa mainittu liian suppeaksi tilaksi järjestettävälle 

liikuntatoiminnalle. Monitoimitiloja kaivattiin vastauksissa enemmän kunnan alueelle. 

Kuntoradat toimivat pääosin hyvin, joskin yksittäisissä vastauksissa toivottiin myös 

uusia reittejä aluetta sen kummemmin erittelemättä. Yleisesti ottaen koulujen 

liikuntasalien käyttöasteet ovat korkeita lukuun ottamatta Sjökullan koulua. 

 

Kuntalaisten kyselyssä esille nousivat erityisesti juoksuportaat, kuntoradat, ulkoilu- ja 

virkistysreitit sekä pyörätiet ja kevyen liikenteen väylät. Ne olivat erityisesti mieleisiä 

liikuntapaikkoja, joskin opasteita kaivattiin reiteille lisää ja osassa asuinalueita väylät 

olivat parannusta vailla.  Myös lähiliikuntapaikat koettiin tervetulleiksi ja niitä toivottiin 

edelleen kehitettävän. Keskustan uimahalli arvioitiin suorituspaikkana hyväksi, mutta 

ruuhkaiseksi. Masalan jalkapallohalli oli myös kuntalaisten vastauksissa kovin 

ruuhkainen ja erityisesti jalkapallon talviharjoittelupaikkoja kaivattiin lisää.  

 

Kuntalaiset ottivat lisäsuorituspaikkatarpeisiin kantaa myös lajivalikoiman muodossa. 

Keskeisimpien liikuntalajien suorituspaikkatarpeiden kärki muodostuu 

perusliikuntalajeista kuten hiihdosta, luistelusta, lenkkeilystä tai kävelystä. Kärjen 

tuntumassa ovat liikuntalajeista myös kuntosaliharjoittelu ja voimailu, jalkapallo, tennis, 

retkeily, jooga, tanssi ja baletti, sulkapallo, voimistelu ja jääkiekko.  
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KUVA 6. Kuntalaisten kyselyn vastausjakauma Kirkkonummelle tarvittavista 

liikuntapaikoista. 

 

Liikuntaseurojen kyselyssä yli puolet vastaajista arvioi, että liikuntasaleissa mahtuu 

liikkumaan tyydyttävästi tai kohtuullisesti. Tämä tulos kuvastui myös avoimesta 

palautteesta.  

 

Kysyttäessä liikuntaseurojen edustajilta kuinka liikuntapaikoilla mahtuu liikkumaan, 

esille nousivat erityisesti liikuntasalit, jalkapallohallit, koripallokentät, monitoimihallit ja 

kuntoradat. Näiden osalta vastaukset jakautuivat eniten ääripäihin. Seuraavassa 

kuvassa on esitetty vastausjakauma liikuntasalin osalta.  
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KUVA 7. Liikuntaseurojen edustajien vastaukset kysyttäessä kuinka liikuntasaleissa 

mahtuu/pääsee liikkumaan (1=heikosti, 5= erinomaisesti). 

 

Kysyttäessä liikuntaseurojen edustajilta, miten jalkapallohalleissa pääsee/ mahtuu 

liikkumaan, vastaukset polarisoituivat paljon. Molemmissa ääripäissä oli kaksi 

vastausta. Myös avoimia vastauksia tutkittaessa huomattiin, että erityisesti jalkapallon 

sisäharjoittelumahdollisuuksia kaivattiin kehitettäväksi monissa kommenteissa. 

 

 

KUVA 8. Liikuntaseurojen edustajien vastaukset kysyttäessä kuinka jalkapallohalleissa 

mahtuu/pääsee liikkumaan (1=heikosti, 5= erinomaisesti). 
 

Kuvassa 9 on esitetty seurojen edustajien vastausjakauma kysyttäessä, kuinka 

koripallokentillä pääsee liikkumaan.  
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KUVA 9. Liikuntaseurojen edustajien vastaukset kysyttäessä kuinka koripallokentillä 

mahtuu/pääsee liikkumaan (1=heikosti, 5= erinomaisesti). 

  

Kuvassa 10 on esitetty seurojen edustajien vastausjakauma   kysyttäessä, kuinka 

monitoimihalleissa pääsee liikkumaan.  

  

 
KUVA 10. Liikuntaseurojen edustajien vastaukset kysyttäessä kuinka 

monitoimihalleissa mahtuu/pääsee liikkumaan (1=heikosti, 5= erinomaisesti). 

 

Kuvassa 11 on esitetty seurojen edustajien vastausjakauma   kysyttäessä, kuinka 

kuntoradoilla pääsee liikkumaan.  

 
KUVA 11. Liikuntaseurojen edustajien vastaukset kysyttäessä kuinka kuntoradoilla 

mahtuu/pääsee liikkumaan (1=heikosti, 5= erinomaisesti).  
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5.2 Keskustan alue 

 

Kuntalaisten kyselyn mukaan parhaiten liikkumaan pääsee ulkoilu- ja virkistysalueilla, 

kuntoportaissa, retkeilyreiteillä ja -alueilla, kävelyteillä ja kevyen liikenteen väylillä, 

uimahallissa sekä kuntoradoilla.  

 

Heikoimmat arviot vastaavasti saivat jääkiekkokaukalot, luistelukentät, tenniskentät, 

monitoimihallit, ammunta-alueet ja -radat, kävelytiet ja kevyen liikenteen väylät, 

hiihtoladut, jalkapallohallit, kuntosalit.  

 

Tässä huomioitavaa on se, että esimerkiksi kävelytiet ja kevyen liikenteen väylät oli 

mainittu sekä hyvissä että heikoissa liikuntapaikkamaininnoissa. Tämä johtuu siitä, että 

keskustan alue kattoi melko laajan alueen ja heikoimmat maininnat tulivat kävelyteille 

ja kevyen liikenteen väylille Volsin ja Upinniemen alueelta.  

 

Keskustan kuntakeskuksen alueelle toivottiin lisää suorituspaikkoja seuraaviin 

liikuntalajeihin: hiihto, luistelu, tennis, sulkapallo, koripallo, jalkapallo, yleisurheilu, 

street workout, lenkkeily ja kävely, kuntosali ja voimailu, veneily, geokätköily, uinti, 

pesäpallo, frisbeegolf, agility sekä kamppailulajit. 

 

Kyselyyn vastanneiden keskustan asukkaiden mukaan alueelle toivotaan eniten lisää 

sisäliikuntasaleja ja -halleja, ulkokuntosaleja, retkeilyreittejä ja nuotiopaikkoja, 

uimahallia, tenniskenttiä, skeitti- ja scoottipaikkoja, tekonurmia, maastopyöräreittejä, 

tekojäätä ja jäähallia sekä yleisurheilukenttiä. Seuraavassa kuvassa on esitetty 

kymmenen eniten mainintoja saanutta liikuntapaikkaa keskustan alueella.  

 

 
KUVA 12. Kuntalaisten kyselyyn vastanneiden keskusta-alueen asukkaiden  

10 keskeisintä liikuntapaikkaa, joita toivotaan lisää asuinalueelle. 
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KESKUSTA: Millaisia liikuntapaikkoja tarvitaan lisää 
asuinalueellesi? (vastausmäärä 10 eniten vastattua)
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5.3 Masala 
 

Kuntalaisten mukaan kyselyssä parhaiten liikkumaan pääsee lähiliikuntapaikoilla, 

ulkoilu- ja virkistysalueilla, kuntoportaissa sekä kävelyteillä ja kevyen liikenteen väylillä. 

 

Heikoimmat pisteet vastaavasti saivat ammunta-alueet ja -radat, jääkiekkokaukalot, 

tenniskentät, keilahallit, veneilyreitit, luistelukentät sekä beachvolleykentät. 

 

Kuntalaiskyselyn vastauksissa Masalan alueelle toivottiin lisää seuraavien lajien 

suorituspaikkoja: hiihto, lenkkeily ja kävely, kuntosali ja voimailu, tennis, tanssi ja 

baletti, yleisurheilu sekä sulkapallo. 

 

Masalan asukkaat toivovat eniten alueelle lisää sisäliikuntasaleja ja -halleja, 

retkeilyreittejä ja nuotiopaikkoja, tenniskenttiä, uimahallia, nurmikenttiä, tekonurmia, 

tekojäätä ja jäähallia, yleisurheilukenttiä, street workout alueita ja ulkokuntosaleja. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kymmenen eniten mainintoja saanutta liikuntapaikkaa 

Masalan alueella.  

 

 
KUVA 13. Kuntalaisten kyselyyn vastanneiden Masalan asukkaiden  

10 keskeisintä liikuntapaikkaa, joita toivotaan lisää asuinalueelle. 
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5.4 Veikkola 

 

Kuntalaisten kyselyn mukaan parhaiten liikkumaan pääsee retkeilyreiteillä ja -alueilla, 

ulkoilu- ja virkistysalueilla sekä hiihtoladuilla. Heikoimmat arviot vastaavasti saivat 

jalkapallohallit, kuntoportaat sekä ammunta-alueet ja -radat.  

 

Veikkolan alueelle toivottiin lisää seuraavien lajien suorituspaikkoja: kuntosali ja 

voimailu, lenkkeily ja kävely, jooga, voimistelu, tanssi ja baletti, luistelu ja jääkiekko, 

sulkapallo, jalkapallo sekä street workout. 

 

Kuntalaisten kyselyyn vastanneiden Veikkolan asukkaiden mukaan eniten alueelle 

toivotaan lisää sisäliikuntasaleja ja -halleja, uimahallia, retkeilyreittejä ja nuotiopaikkoja, 

kuntosaleja, ulkokuntosaleja, lähiliikuntapaikkoja, tekojäätä ja jäähallia, 

maastopyöräreittejä, skeitti- ja scoottipaikkoja sekä tenniskenttiä. Kuvassa 14 on 

esitetty kymmenen eniten toivottua liikuntapaikkaa Veikkolan alueelle.  

 

 
KUVA 14. Kuntalaisten kyselyyn vastanneiden Veikkolan asukkaiden  

10 keskeisintä liikuntapaikkaa, joita toivotaan lisää asuinalueelle. 
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6. Johtopäätökset 

 

 

6.1 Kirkkonummi 

 

Kirkkonummen kunta sijaitsee laajalla alueella ja siten liikuntapaikkojen sijainti on 

keskeinen asia, jotta saavutettavuus suorituspaikoilla olisi mahdollisimman hyvä. 

Perusliikuntapaikkojen tulisi olla kunkin asuinalueen välittömässä läheisyydessä ja 

laajempaa väestöjoukkoa palvelevat erikoissuorituspaikat puolestaan voisivat sijaita 

keskitetymmin. Perusliikuntapaikat kuten erilaiset kuntoradat, reitit, luonnonjäät, kentät 

ja monet muut arkiympäristöön sisältyvät liikuntapaikat mahdollistavat aktiivisen 

liikkumisen oman asuinalueen ympäristössä.   

 

Kirkkonummella korostuu pyöräteiden ja kevyen liikenteen väylien kunto sekä joissakin 

asuinalueilla juuri niiden puute. Tämä tietenkin vaihtelee kunnan sisälläkin, mutta on 

ensisijaisen tärkeää muistaa, että nämä väylät toimivat yhtenä arkiliikunnan 

mahdollistajana. Siinä mielessä kevyen liikenteen väylien systemaattinen suunnittelu, 

rakentaminen, kunnostus ja valaiseminen ovat merkittävässä roolissa kuntalaisten 

arkiliikunnan edistämisessä. Kävely, lenkkeily ja pyöräily liikuntamuotoina kuuluvat 

arjen hyötyliikuntaan. Myös metsät ja luonto koetaan alueella tärkeiksi liikunta- ja 

virkistyspaikoiksi. Opastetut ja hyvin ylläpidetyt reitit ovat monelle kuntalaiselle 

mieluinen liikuntapaikka. Myös maastopyöräreittejä kaivattaisiin lisää kunnan alueelle.  

 

Yleisurheilun olosuhteet vaativat perusparannusta. Suorituspaikoille toivotaan 

olosuhdeparannuksia sekä välineistön uudistamista. Osin heikossa kunnossa olevat 

pinnat alkavat olla osaltaan turvallisuusriski niin keskusurheilupuiston kuin Veikkolan 

urheilupuistonkin osalta. Myös välineiden saatavuus kentällä yksittäisten harrastajien 

sekä seurojen osalta on tärkeää.  

 

Kirkkonummen uimahalli koetaan suosituksi liikuntapaikaksi, mutta useissa 

palautteissa se on mainittu erityisen ruuhkaiseksi. Tässä voitaneen tietenkin arvioida 

ruuhkaisuuden koskevan nimenomaan käyttöaikojen huippuajankohtia, jolloin kävijöitä 

on runsaasti.  

 

Uudet liikuntatrendit saavat kuntalaisilta useita mainintoja liikuntapaikkoina, joita 

alueille halutaan lisää. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntosalikontit, ulkokuntosalit, 

laajemmat scootti- ja skeittipaikat, street workout -alueet, padel -kentät, parkour -

paikat, kiipeilypaikat sekä geokätköilypaikat. Nämä suorituspaikat omaavat usein 

liikunnan matalan aloittamiskynnyksen ja toimivat asuinalueiden ”olohuoneina”, joissa 

vietetään yhdessä aikaa. 

 

Kuntoportaat ovat osoittautuneet kuntalaisille tärkeäksi ja toimivaksi liikuntapaikaksi. 

Kuntoportaat oli selkeästi otettu hyvin vastaan ja sellaisia toivottiin myös useille 

asuinalueille. Myös lähiliikuntapaikkoja haluttiin lisää.  
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Jalkapallon ulkokenttiä Kirkkonummen kunnassa on melko paljon ja niiden määrä on 

varmastikin sopiva käyttöastelukujen perusteella. Näistä seurojen omistamat Masalan 

ja Veikkolan tekonurmikentät ovat lähes yksinomaan seurojen käytössä. Näiden osalta 

jossain määrin oli toiveita säännöllisestä kumirouheen lisäämisestä ja kentän 

harjaamisesta sen liian kovuuden vuoksi. 

 

Liikuntahalleista ja yleensäkin sisäliikuntatilojen puutteesta mainittiin useassa 

kommentissa. Sisäliikuntapaikoista keskeisesti arvostetaan erilaisia pallopelien 

areenoita. Erityisesti syys- ja talviharjoittelumahdollisuudet jalkapalloilulle koetaan 

haasteelliseksi. Samoin maininnoissa nousivat esille sulkapallon sekä tenniksen 

harrastusolosuhteet sisällä. Yhtenä kehittämiskohteena sisäliikuntatilojen osalta on 

myös riittävän kokoinen katsomollinen sisäliikuntatila urheilutapahtumien seuraamista 

varten. Tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus olisi myös tärkeää. 

 

Viime vuosien heikot säät varmastikin vaikuttivat jonkin verran palautteissa esille 

nousseisiin luistelukenttien, jääkiekkokaukaloiden ja hiihtolatujen heikkoon kuntoon. 

Toki sääolosuhteetkin saivat vastaajissa ymmärrystä suorituspaikkojen hoidon osalle.  

Luonnonolosuhteiden osalta nostettiin yksittäisissä kommenteissa esille myös 

tekolumen käyttö ja tekojää. Tekojään rakentaminen olisi varmasti tarpeellinen ainakin 

johonkin osaan kuntaa.  

 

Lisää peilisaleja toivotaan tanssin opetukseen. Tanssi, baletti sekä jooga mainittiin 

kiinnostavina harrastusmahdollisuuksina ja niille kaivataan harjoitustiloja. 

 

6.1.1  Riittävä liikuntapaikkatarjonta ja hyvä ylläpito tärkeää 

 

Kirkkonummella toivotaan eniten perusliikuntapaikkojen riittävää saatavuutta ja niiden 

hyvää ylläpitoa. Liikuntatoimen ja kunnallistekniikkapalvelujen välillä yhteistyö-

käytäntönä on ns. tilaaja-tuottaja -malli. Sen mukaan tilaajana toimivan liikuntatoimen 

hallinnassa olevien alueiden kunnossapidosta tuottajana huolehtii 

kunnallistekniikkapalvelujen yksikkö. Tämä yhteistyö on kuvattu liikunta- ja 

virkistysalueiden hoitoluokitus -asiakirjassa, joka on viimeksi hyväksytty 

liikuntalautakunnassa 9.2.2017. 

 

Eri asuinalueilla arvostetaan ulkoliikunta-alueista retkeilyreittejä ja -alueita, ulkoilu- ja 

virkistysalueita, hiihtolatuja, luistelukenttiä sekä jo mainittuja kävelyteitä ja kevyen 

liikenteen väyliä. 

 

Myös asuinalueittain nousee selkeästi esille lähiliikuntatarve tietyille suorituspaikoille, 

joita esimerkiksi jollakin muulla asuinalueella on jo olemassa, mutta toisella ei. Tässä 

mielessä voisi olla tarpeen pohtia, mitkä suorituspaikat ovat ns. perussuorituspaikkoja 

kullakin asuinalueella ja mitkä liikuntapaikat ovat sellaisia erityissuorituspaikkoja, joihin 

on tultava hieman kauempaankin.  
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Liikuntaseurojen osalta seurojen välinen yhteistyö nostettiin esille kiinnostavana 

kehityskohteena. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi harjoituksissa käytettävien 

liikuntaratojen tai välineistön hyödyntämistä usean seuran toiminnassa purkamatta niitä 

välillä. Liikuntatilojen muunneltavuus sekä tiloissa jo olemassa olevien 

liikuntavälineiden käyttö koettiin tärkeäksi. Samalla tavalla myös liikuntavälineistön 

täydentäminen ja ylläpitäminen on tärkeää.  

 

Kunnan, seurojen ja yritysten vuorovaikutus liikuntapaikkasuunnittelussa nousi myös 

vahvasti esille. Tahtoa ja kiinnostusta liikuntapaikkakeskusteluun tuntuu löytyvän. 

Kunnan, kolmannen sektorin ja liikuntapalveluja tarjoavien yritysten kannattaa pitää yllä 

tiivistä yhteistyöverkostoa, jonka avulla täydennetään toinen toistensa palveluita ja 

taataan kuntalaisille mahdollisimman monipuoliset liikuntamahdollisuudet.  

 

 

6.2  Keskustan alue 

 

Keskustan alueella on määrällisesti hyvä ja laaja valikoima liikuntapaikkoja. 

Liikuntapaikkojen mahdollisessa lisäämisessä on hyvä muistaa, että ne eivät ole vain 

kertainvestointeja, vaan määrärahoja joudutaan jatkossa aina varaamaan myös uusien 

liikuntapaikkojen vuosittaiseen ylläpitoon. 

 

Keskustan alueella kehitettäviä olosuhteita ovat hiihtoladut ja luistelumahdollisuudet. 

Käyttäjien osalta kiinnitettiin nimenomaan huomiota enemmänkin laatuun liittyviin 

asioihin. Toisin sanoen sääolosuhteet eivät ehkä ole mahdollistaneet latujen tai 

luisteluratojen riittävää ylläpitoa viimeisimpinä talvikausina. Tämä tietenkin ohjaa 

pohtimaan millä tavalla näitä olosuhteita voidaan tehokkaammin turvata. Pohdittavaksi 

tulevat varmastikin tekojääratojen investointiin tai jäähallin kehittämiseen liittyvät asiat.  

 

Kirkkonummen keskustan väestönsuoja liikuntapaikkana on perusparannuksen 

tarpeessa. Tilan siivoukseen toivottiin myös parannusta. 

 

Uimahalli on erinomainen suorituspaikka, joka tarjoaa laaja-alaisesti 

liikuntamahdollisuuksia eri-ikäisille käyttäjille. Jonkin verran tiloja arvioitiin kuitenkin 

liian pieniksi. Tässä kannattaa arvioida sitä, johtuuko tämä palaute enemmänkin 

ruuhkahuipun aiheuttamasta mielikuvasta kysytyimpänä käyttöaikana.  

 

Myös skeitti-, scootti- ja parkour -alueet ovat tarpeellisia ja kiinnostavia keskustan 

alueen harrastajille. Suorituspaikat kannattaa sijoittaa lähelle asuinalueita, koska 

harrastuskulttuuri niissä on lähellä arkiympäristöä tapahtuvaa. Keskustan 

urheilupuiston alueelle sijoittuva skeittialue onkin jo suunnittelussa. 

 

Kevyen liikenteen väylien ja pyöräteiden kunto kannattaa pitää hyvänä, sillä ne ovat 

keskeisiä kuntalaisten arkiliikunnan mahdollistajia. Tässä keskusta-alueen 

tarkastelussa alue oli melko laaja, jonka vuoksi myös mielipiteet kevyen liikenteen 
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väylien ja pyöräteiden kunnosta vaihtelivat paljon. Maastoon toivotaan lisää 

maastopyöräreittejä.    

 

Jokirinteen oppimiskeskuksen tulevat liikuntatilat vastaavat varmasti osaltaan 

keskustan ja miksei koko Kirkkonummenkin tarpeisiin, joten ne kannattaa huomioida 

liikuntapaikkojen kokonaistarpeita arvioidessa. Oppimiskeskuksen yhteyteen 

rakennetaan Vesitorninmäen lähiliikuntapaikka, joka on suunniteltu yhtenä 

kokonaisuutena oppimiskeskuksen piha-alueen kanssa. Lähiliikuntapaikkoja kannattaa 

lisätä myös yhä enemmänkin keskustan alueelle. Toivottuja kohteita ovat myös niin 

lasten leikkialueet kuin street workout- sekä ulkokuntoilualueet. Niihin on helppo tulla ja 

ne mahdollistavat laajan harrastajakunnan osallistavan liikunnan. 

 

 

6.3  Masala 

       

Masalan jalkapallohalli on runsaassa käytössä ja siksi mietintä mahdollisen jalkapallon 

talviharjoitteluun tarkoitetun lisätilan hankinnasta tai rakentamisesta voisi olla tarpeen. 

Tässä yhteydessä voidaan toki miettiä myös muiden jalkapalloon soveltuvien 

liikuntasalitilojen lisäämistä. Toisaalta kyseessä lienee Masalan jalkapallohallin osalta 

enemmänkin suosituimpien harjoitusaikojen ruuhkatilanne. Käyttömäärälukujen 

mukaan tilojen käytössä on päivittäin noin 15 prosentin verran vielä käyttövaraa. 

Tietenkin on ymmärrettävää, että harrastajien ei ole välttämättä mahdollista käyttää 

hallia tiettyinä aikoina esim. päiväaikaan tai aikaisin aamulla esimerkiksi koulun- ja  

työssäkäynnin vuoksi.  

 

Mailapelien, erityisesti sulkapallon ja tenniksen osalta toimivia sisäkenttiä tulisi saada 

lisää alueelle. Tilojen riittävä korkeus ja valaistus tulisi huomioita. Näiden osalta tilojen 

muunneltavuus eri lajeille sopiviksi olisi tärkeää. 

 

Masalan monitoimitalon liikuntasalin remontointi ja liikuntavälinevarustaminen tullee 

eteen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä tilat koetaan hieman epäsiisteiksi ja 

heikkokuntoisiksi. Yleisesti ottaen liikuntasaleissa olevien liikuntavälineiden käytön 

mahdollistamista toivotaan myös iltakäytön osalta.  

 

Tinanpuiston alueen kehittyminen aiheuttaa Masalan alueelle painetta myös 

perusliikuntapaikkojen osalta. Asukkaita palvelevia lähiliikuntapaikkoja tarvitaan lisää 

lähiympäristöön.   

 

Lähitapiola Sport Centerin kehittäminen on tulevaisuudessa ajankohtaista ja yrittäjillä 

on tahtotila tilojen laajentamiseksi. Tulevien liikuntapaikkatarpeiden osalta olisi hyvä 

edelleen käydä tarkentavia keskusteluja heidän kanssaan ja pohtia myös yhdessä miltä 

osin heillä on mahdollista vastata liikuntapaikkojen kysyntään. Tähän yhteistyöhön 

kannattaa ottaa myös liikuntaseurojen edustajia mukaan.  
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Myös talviliikuntaolosuhteiden kehittämistä tulisi miettiä, sillä sääolosuhteiden vaihtelu 

tuo haasteita hiihtolatujen ja luistelukenttien ylläpitämiseen.  

 

Leikkipaikkojen yhteyteen tai läheisyyteen olisi hyvä rakentaa myös aikuisille suunnattu 

street workout -teline tai muu kehonpainonharjoitteluun tarkoitettu liikuntapaikka. Tämä 

mahdollistaisi myös perheiden yhteiset liikuntahetket lähellä toisiaan.  

 

Framin lähiliikuntapaikka on erinomainen liikuntapaikka ja sen kehittämistä kannattaa 

jatkaa. Alueelle voisi tehdä myös lisää liikuntatelineitä tai muuta liikuntavälineistöä.  

 

Masalan kuntoradan liikuntavälineistä osa tarvitsisi korjausta tai uusimista. 

Ulkoilureiteille toivotaan lisää tai parempia opasteita. Lisäksi jonkin verran ulkoilureittejä 

voisi myös lisätä asukkaiden arkiympäristöjen lähelle.  

 

 

6.4  Veikkola 

 

Jo suunnitteilla olevat Veikkolan kuntoportaat palvelisivat laajaa käyttäjäkuntaa alueella 

ja ne koetaan tarpeelliseksi. Kuntoportaat toimivat myös matalan kynnyksen liikunnan 

aloittamisen mahdollistajana ja ovat kustannustehokkaat myös 

investointikustannukseltaan.  

 

Skeitti- ja scoottipaikan edelleen kehittäminen monipuolistamalla lajin 

harrastusmahdollisuuksia alueella yhdessä harrastajien kanssa voisi olla 

tulevaisuudessa hyödyllistä.   

 

Jalkapallon talviharjoittelun tilojen osalta olisi tarpeen investoida jalkapallohalli tai 

laajentaa nykyistä Masalan jalkapallohallia välimatkasta huolimatta. Matkustaminen 

Masalan jalkapallohalliin koetaan kuitenkin hankalana ja nykyinen tila ahtaana. Kuten 

jo aiemmin todettu, kyseessä lienee enemmänkin suosituimpien harjoitusaikojen 

ruuhkatilanne. Veikkolan jalkapallokentän kehittäminen harjoittelukeskukseksi olisi 

tarpeen. Tämä tarkoittaisi kentän kehittämistä toimivaksi kokonaisuudeksi lisäämällä 

alueelle katsomorakenteet sekä huolto/varastotilat.  

 

Veikkolan yleisurheilukenttä vaatii peruskorjausta ja ainakin osin välineistön 

uudistamista. Tällä hetkellä pinnoite on huonossa kunnossa ja harrastaminen on  

haasteellista. Myös välineistön toivotaan olevan käyttäjien saatavilla.  

 

Kamppailulajien harrastamista varten olisi tarve keskitetylle tilalle, jossa tatamimatot 

saisivat olla pidemmän aikaa esillä tai jopa koko ajan lattialla.  

 

Veikkolan kuntoradat ovat jonkinasteisen kunnostamisen tarpeessa, erityisesti 

vesisateiden jälkeen niiden käyttömahdollisuudet ovat huonot. Myös opasteita voisi olla 

enemmän.  
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Myös Veikkolassa leudot ja vähälumiset talvet aiheuttavat omat haasteensa 

talviliikunnan osalta. Siten talviliikuntaolosuhteiden kehittämistä tulisi miettiä.  

 

Velmon lähiliikuntapaikka on pidetty liikuntapaikka ja lähiliikuntapaikkoja kannattaa 

myös Veikkolan alueelle lisätä tulevaisuudessa, vaikka pienimuotoisempinakin 

kokonaisuuksina.  

 

Veikkolan ja Vuorenmäen koulujen osalta mainittiin liikuntaseurakyselyssä tarvetta 

nykyistä suuremmalle käyttövuorotarpeelle talvikaudella ja nimenomaan arki-iltoihin. 

Näiden koulujen käyttöastetietoja tarkastellessa huomataan, että nämä salit ovat jo 

tällä hetkellä erityisen kovassa käytössä.  
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7. Kooste 

 

Tässä kohdassa esitetään tiivistetysti toimenpide-ehdotuksia. Näitä ehdotuksia voidaan 

käyttää apuna pohdittaessa, miten liikuntapaikkoja Kirkkonummella tulevaisuudessa 

kehitetään.  

 

7.1  Kirkkonummi 

 

 Kokonaisvaltainen pohdinta ja suunnitelma alueen 

perusliikuntapaikkojen ja erityisliikuntapaikkojen osalta  

 Tiivis yhteistyö tekniseen toimeen katusuunnittelun, kunnossapidon ja 

perusparannuksen osalta 

 Kuntoreittien opasteiden/karttojen läpikäyminen ja tarvittaessa 

kehittäminen. Tarvittaessa tutkitaan myös älypuhelinapplikaatioiden 

käyttömahdollisuudet. 

 Yleisurheiluolosuhteiden kehittäminen, kenttien kunto- ja tarvekartoitus  

 Uimahallin käyttöastetietojen tarkempi tarkastelu – ovatko ruuhkat 

lähinnä ”käyttöpiikkejä” vai jatkuvaa?  

 Ulkokuntopaikkojen suunnittelu; street workout -alueet, ulkokuntosalit, 

parkour -ja kiipeilypaikat 

 Luontoliikuntapaikkojen suunnittelu: geokätköilyradat 

 Skeitti- ja scoottialueiden tarkastelu, suunnittelu ja kehittäminen 

 Kuntoportaiden rakentamisen jatkaminen eri alueille 

 Jalkapallo-olosuhteiden vahvistaminen ja lisääminen erityisesti 

talviharjoittelun osalta. Jalkapallohalli-investointi tai laajennus 

harkittava.  

 Tekojääinvestointia on harkittava.  

 Mailapelien harjoitusolosuhteita kehitettävä: erityisesti tennikseen ja 

sulkapalloon sopivien tilojen kehittäminen.  

 Monitoimihallin rakentamista ja liikuntatilojen monipuolisten 

käyttömahdollisuuksien mahdollistamista eri lajeille pohdittava.   

 Katsomollisen liikuntatilan toteuttamista pohdittava.  

 Tanssiin soveltuvan peilisalin kehittäminen harrastajien tarpeisiin. 

Voidaanko siirreltäviä peilejä hyödyntää? 

 Seurojen yhteisen välineistön hyödyntäminen eri liikuntatilojen 

käyttövuoroilla pohdittavissa.  

 

7.2  Keskustan alue 

 

 Väestönsuojan perusparannus ja siivouksen tehostaminen. 

 Uimahallin käyttöastetietojen tarkempi tarkastelu – ovatko ruuhkat 

lähinnä ”käyttöpiikkejä” vai jatkuvaa?  
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 Ulkokuntopaikkojen suunnittelu; street workout -alueet, ulkokuntosalit, 

parkour -ja kiipeilypaikat. 

 Skeitti- ja scoottialueiden tarkastelu, suunnittelu ja kehittäminen 

 Kevyen liikenteen väylien ja pyöräteiden kunnon edistäminen eripuolilla 

keskustan aluetta  

 Yleisurheiluolosuhteiden kehittäminen, kenttien kunto- ja tarvekartoitus. 

 Jokirinteen koulun liikuntatilojen hyödyntäminen.  

 Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen. 

 Maastopyöräreittien suunnittelu ja kehittäminen.  

 

7.3  Masala 

 

 Masalan jalkapallohallin laajentaminen tai uuden hallin investointi. 

 Mailapelien harjoitusolosuhteita kehitettävä: erityisesti tennikseen ja 

sulkapalloon sopivien tilojen kehittäminen.  

 Masalan monitoimitalon liikuntasalin remontointi ja 

liikuntapaikkavarustaminen.  

 Tinanpuiston alueen liikuntapaikkojen kehittäminen ja Lähitapiola Sport 

Centerin kanssa yhteistyössä alueen kehittäminen. 

 Ulkokuntopaikkojen suunnittelu; street workout -alueet, ulkokuntosalit, 

parkour -ja kiipeilypaikat. 

 Framin lähiliikuntapaikan jatkokehittäminen. Mahdollisten 

liikuntatelineiden ja muun liikuntavälineistön tekeminen.  

 Masalan kuntoradan liikuntavälineistön kunnostaminen ja opasteiden 

lisääminen.  

 

7.4  Veikkola 

 

 Kuntoportaiden rakentaminen alueelle.  

 Skeitti- ja scoottialueiden tarkastelu, suunnittelu ja edelleen 

kehittäminen. 

 Jalkapallohallin investointi tai muu talviharjoitteluolosuhteiden 

kehittäminen. 

 Yleisurheiluolosuhteiden kehittäminen, kenttien kunto- ja tarvekartoitus  

 Veikkolan jalkapallokentän kehittäminen harjoittelukeskukseksi.  

 Kamppailulajien tilojen kehittäminen tatamien jatkuvaa esillä oloa 

varten.  

 Kuntoratojen kunnostaminen ja opasteiden lisääminen. 

 Velmon lähiliikuntapaikan edelleen kehittäminen.  

 Koulujen liikuntasalien käyttövuorojen kehittäminen.  

 

 

 


