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1. Johdanto

Miksi selvitys on tehty?

Jyväskylän kaupungin omistamia, ulkona sijaitsevia, erilaiseen liikuntaan tarkoitettuja kenttiä hallinnoi osin 
Liikuntapalvelut, osin Viherpalvelut ja osin Tilapalvelu. Tämä selvitys on tehty, jotta tätä ulkokenttien 

kokonaisuutta voitaisiin tarkoituksenmukaisesti tarkastella ja kehittää. Kenttiä tarkastellaan koko kaupungin 
tasolla ja esitetään kehittämisen periaatteet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi eri tyyppisille kenttäalueille. 

Lisäksi ohjelmassa linjataan ulkokenttiä koskevan viestinnän ja yhteistyön kehittämisen periaatteista. 
Selvityksen tavoitteena on 1) ulkokenttien kehittäminen, 2) viestinnän sekä yhteistyön parantaminen ja 3) 

ulkokenttiin kohdistuvien investointien ohjelmointi tasapuolisesti, järkevästi ja oikea-aikaisesti.

Mitä tarkastellaan?

Selvityksessä tarkastellaan liikuntapuistojen ja urheilualueiden, oleskelu- ja leikkipuistojen sekä koulujen pihojen 
ulkokenttiä; niin monenlaiseen pelailuun soveltuvia yleiskenttiä kuin tietyn lajin harrastamiseen tarkoitettuja 

lajikenttiäkin. Määrällisesti suurin ryhmä, lähes 150 kenttää, ovat erikokoiset kivituhka, tekonurmi ja 
nurmipintaiset kentät, joista käytetään tässä nimitystä yleiskentät. Lisäksi tarkastellaan tekojääkenttiä, 

koirankoulutuskenttiä, skeittialueita ja pumptrack-ratoja, beach volley- sekä lentopallokenttiä, 
koripallokenttiä, petanquekenttiä, tenniskenttiä ja frisbeegolfratoja. Muun muassa pesäpallokentät, 

yleisurheilukentät ja jalkapallokentät on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle. Alkuvuodesta 2021 valmistunut 
Liikunnan palveluverkkoselvitys sisälsi myös nämä kentät. 

Kenttäpalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kukin yksittäinen kaupungin tarjoama palvelu, esim. kodin lähellä sijaitseva kivituhkakenttä, on jollekin alueen 
asukkaalle juuri se tärkeä virkistyksen ja liikunnan mahdollistava kohde. Tämä oman lähialueen viher- ja 

virkistyspalvelujen arvostus näkyi selvästi toteutetussa asukaskyselyssä, jossa näkemyksiä ulkokenttien käytöstä 
ja kehittämisestä saatiin noin kahteensataan eri kohteeseen liittyen. Kaupungilla on vastuu siitä, että kentät 

pidetään kunnossa ja turvallisina käyttää, ja tämä vaatii resursseja. Entisestään kiristyvä taloustilanne asettaa 
paineita juuri käyttötalouteen eli esim. viher- ja virkistyspalvelujen kunnossapitoon. Tiukassa taloustilanteessa 
palveluverkkotasoinen tarkastelu on entistäkin tärkeämpää, jotta säästöpaineet ja mahdolliset palveluverkon 

karsimiset tapahtuvat perustellusti ja tasapuolisesti. Toisaalta yksityisten toimijoiden kiinnostus investoida 
liikuntapaikkarakentamiseen näyttää lisääntyvän ja tämä tarjoaa mahdollisuuden kehittää palveluita 

yhteistyössä niin yritysten kuin asukasyhdistysten ja seuratoimijoidenkin kanssa.

”Liikkuminen edistää 
terveyttä, fyysistä ja 
psyykkistä, sekä tuo 
sosiaalisuutta.”

”Nuorten liikuntaan ja 
kenttien hoitoon 
kannattaa panostaa. 
Hyvät puitteet luo 
positiivista virettä.” 

”On kansanterveydellinen teko mahdollistaa hyvät 
liikkumisympäristöt kaikenikäisten saataville, 
aktiiviharrastajille, arkiliikkujille, fiiliksen mukaan 
liikkuville, ilman käyttömaksuja tai pitkiä etäisyyksiä 
saavuttaa nämä paikat. Ulkoliikuntapuistoja saisi olla 
enemmän ja niiden yhteydessä lasten liikunta-/ 
leikkimismahdollisuus, jolloin yhdistyisi monta hyvää 
asiaa.”

Kommentteja asukaskyselystä



2. 
Selvityksen 
laadinnan 
prosessi

Tämän selvityksen laatiminen käynnistettiin vuoden 2020 alussa. Asukkaiden kokemuksia 
ulkokenttien kesä- ja talviaikaisesta käytöstä, sekä näkemyksiä kenttien kehittämistarpeista 
koottiin asukaskyselyllä, joka toteutettiin netissä karttapohjaisena kyselynä vuoden 2020 

helmi-maaliskuun vaihteessa. Kyselyn vastauksista laadittiin kooste, joka on luettavissa 
KymppiV:n nettisivuilla. Vastaukset toimivat tärkeänä lähtötietona tätä selvitystä laadittaessa ja 

vastauksista on poimittu myös lainauksia tämän raportin puhekupliin. Yli 900 vastaajaa kävi 
antamassa näkemyksensä kenttien käytöstä ja kehittämisestä, ja kartalle paikannettuja 

vastauksia saatiin yli 2 200. Lisäksi vapaamuotoisia kehittämistoiveita ja palautteita saatiin yli 
160. Kyselyn vastausten perusteella:

• Laadukkaiden kenttäpalvelujen sijaitseminen tasapuolisesti, lähellä ja myös 
harvemmin asutuilla alueilla koettiin tärkeäksi

• Toivottiin erityisesti kuntoiluvälineiden, tekojääkenttien ja koirankoulutuskenttien 
lisäämistä

• Kritiikkiä kyselyssä saatiin erityisesti riittämättömästä viestinnästä sekä kenttien 
jäädytyksestä

• Kiitosta puolestaan saatiin yleisesti kyselyn järjestämisestä ja asukkaiden 
osallistamisesta sekä hiihtolatujen kunnossapidosta ja niistä tiedottamisesta

Tätä selvitystä on laadittu työpajoissa, joihin kokoonnuttiin neljä kertaa vuoden 2020 aikana. 
Työpajojen kokoonpano muodostui Liikuntapalvelujen, Viherpalvelujen, Asemakaavoituksen ja 

Yhdyskuntasuunnittelun edustajista. Työpajoissa käytiin kohdekohtaisesti läpi tarkasteltavat 
kenttäpalvelut ja koottiin kaupungin asiantuntijoiden näkemyksiä mm. kenttien käytöstä, 

kunnosta ja tulevaisuuden näkymistä. Tässä selvityksessä on hyödynnetty paikkatietoanalyysejä 
ja tehty palveluverkkotarkasteluja suhteessa asukaskyselyn vastauksiin, työpajoissa esiin 

nostettuihin asiantuntijanäkemyksiin, väestömääriin ja -ennusteisiin sekä KymppiR-ohjelmaan 
eli maankäytön tuleviin muutoksiin. Selvitystä tehtiin rinnakkain Liikuntapalveluiden 

palveluverkkoselvityksen sekä liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelman kanssa.

”Pitäisi kehittää 
järjestelmää, jotta liikunta 
olisi tasapuolisesti kaikkien 
saatavilla ja edistäisi 
hyvinvointia.” 

Kommentti asukaskyselystä

https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/viherpalveluohjelma-kymppiv


3. Kehittämisen 
periaatteet 
erityyppisille 
kentille

Tässä esitellään vuosien 2021-30 kehittämisen 
periaatteita erityyppisille kenttäalueille:

• Yleiskentät

• Tekojäät

• Koirankoulutuskentät

• Skeittialueet ja pumptrack-radat

• Beach volley ja lentopallo

• Koripallo

• Petanque

• Tennis

• Frisbeegolf



Yleiskentät 

• Yli 90 % olemassa olevista yleiskentistä esitetään säilytettäviksi

• Suunnitteilla olevia ja kehitettäviä kohteita
• Keljon entisen koulun kenttä otetaan jälleen käyttöön yleiskenttänä 2021
• Korteniityn olemassa olevaa yleiskenttää ja lähialuetta kehitetään 

lähiliikuntapaikkana, rakentaminen vuonna 2022
• Kivituhkakentän muuttaminen tekonurmipintaiseksi 

• Halssila, rakentaminen alustavasti 2024
• Lisäksi toinen mahdollinen kohde, joka tarkentuu myöhemmin, 

rakentaminen alustavasti 2026
• Kankaanpuistoon on suunnitelmissa erilaisia kenttäalueita vapaaseen 

pelailuun ja leikkiin, alustava rakentamisaikataulu vuoden 2025 jälkeen

• Kaavoituksen perusteella ratkaistavia kohteita
• Pupuhuhdan entisen koulun kenttä poistumassa, kun tilalle kaavoitetaan 

asumista, alueelle jäämässä pieni oleskelupuisto
• Kivistön kenttä, lähialueen kaavoitus käynnistymässä ja kenttää 

tarkastellaan tämän yhteydessä

• Poistettaviksi esitetään
• Heikkilän kivituhkakenttä
• Sulun kivituhkakenttä
• Sammallahden kivituhkakenttä
• Kuokkalan kartanon kivituhkakenttä (mahdollinen vuokraus esim. padel-

kentäksi)
• Ristonmaan kivituhkakenttä
• Ollinpuiston kivituhkakenttä
• Nenäinniemen Huhtalahden nurmikenttä
• Sippulanniemen Melakujan kivituhkakenttä
• Sarvivuoren Koilliskaaren nurmikenttä

• Tässä on tarkasteltu lähes 150:tä  pääsääntöisesti vapaasti käytettävissä olevaa kivituhka-, tekonurmi- ja nurmipintaisia kenttää ja kaukaloa. 

Kivituhkakenttä

Nurmikenttä

Tekonurmikenttä

Poistettavaksi esitettävä

Tikkakoski

Säynätsalo

Korpilahti



Tekojäät

• Kaupungin viisi ulkotekojääkenttää sijaitsevat Palokassa, Vaajakoskella, 
Kuokkalan Pohjanlammella, Viitaniemessä ja Keskustan Puistokoululla. Lisäksi 
jäähalleja on Tikkakoskella ja Hippoksella. 

• Arkipäivisin ulkotekojääratoja käyttävät koulut ja päiväkodit. Ilta-aikoina 
ulkotekojäillä on kaikille avoimia ja maksuttomia yleisöluisteluvuoroja. 

• Lähiliikuntapaikkaohjelman päivityksessä 2018 uusi tekojääkenttä määriteltiin 
rakennettavaksi Lehtissaareen, mutta koska perusopetuksen 
palveluverkkoselvityksen mukaan Lehtissaaren koulun tiloja ei tarvita 
perusopetuspalveluiden käyttöön syksystä 2021 lähtien, myös uuden 
tekojääkentän sijaintia tuli pohtia uudelleen.  

• Olemassa olevia tekojääkenttiä pitää tulevina vuosina kunnostaa. 
Ensimmäisenä kunnostus tullee olemaan ajankohtaista Palokassa, 
Viitaniemessä ja Vaajakoskella. 

• Uuden tekojääkentän mahdollisuutta tarkastellaan Keljonkankaalle esim. 
Liikuntapuiston yhteyteen, suunniteltu rakentamisajankohta on vuodella 
2027. Keljonkangas valikoitui uuden kentän sijainniksi, koska

• Keljonkankaalle valmistuu uusi yhtenäiskoulu 2021,
• asukasmäärä alueella tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja
• kaupungin eteläosissa ei ole vielä yhtään tekojääkenttää.

• Uusien tekojääkenttien rakentamisen mahdollisuuksia tarkastellaan lisäksi 
esim. Huhtasuolle, Kotalammelle ja Halssilaan.

Ajantasaisin tieto tekojäistä sekä muista jäädytettävistä kentistä ja yleisöluisteluvuoroista löytyy 
Liikuntapalveluiden internetsivuilta kohdista Liikuntapuistojen jääradat ja luistelupaikat sekä Yleisöluistelu. 

”Teköjäät pitäisi kattaa, koska 
nykytalvet eivät muuten 
mahdollista esim. pipolätkää tai 
kaukalopallon pelaamista 
ulkoilmassa. Plussa kelit eivät 
haittaa tekojäällä pelaamista, 
mutta vesisade pilaa jään! Tässä 
olisi myös energian käytönkin 
säästämismahdollisuus!”

Kommentteja 
asukaskyselystä

”Tekojää ratoja ja 
normaaleita lähijääkenttiä 
tarvitaan ”liikunta 
pääkaupunkiin” lisää. 
Enemmän tekoja vähemmän 
puhetta kiitos.”

Korpilahti

https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/jaahallit-ja-luistelupaikat/liikuntapuistojen-tekojaaradat
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/jaahallit-ja-luistelupaikat/yleisoluistelu


Koirankoulutuskentät

• Koirankoulutuskenttiä pyritään 
löytämään eri puolilta kaupunkia 
muutama lisää seuroille 
vuokrattaviksi

• Mahdollistetaan jollain 
koirankoulutuskentällä myös 
alueen talvikäyttö lumien 
aurauksella ja alueen 
valaistuksella.

”Koira harrastajat olisivat tässä 
kaupungissa yksi ryhmä jotka tarvitsisivat 
valaistun kentän, koska treenasimme 
myöhään syksyyn siellä ja jopa talvella jos 
kenttä olisi aurattu. Voisiko joku vähällä 
käytöllä oleva kenttä joutaisi tähän 
käyttöön ? Olemme autoilevia eli kenttä 
voi olla myös syrjemmässäkin.”

• Nykyiset koirankoulutuskentät

• Aholaidan pienempi kenttä

• Aholaidan isompi kenttä

• Köyhänpellonkenttä Köhniöntien
varressa

Lisäksi Ronsuntaipaleentien varressa on Jyväskylän 
palveluskoirakenttä ry:n maksullinen kenttä.

”Luvalliset ulkoalueet 
koirankoulutukseen on 
Jyväskylässä harvassa! 
Alueelta ei vaadita paljoa, 
mutta siitä on paljon iloa. 
Koiraharrastus on hyvin 
yleistä ja kasvaa kokoajan.” 

”Toivottavasti 
koiraurheilu sallitaan 
kentillä!”

Kommentteja asukaskyselystä

Korpilahti



Skeittialueet ja pumptrack-radat

Kivituhkapintaiset pyöräradat

Poistettavaksi esitettävä kohde

Skeittialueet ja pumptrack-radat

• Erilaiset skeittialueet ja pumptrack-radat soveltuvat monenlaiseen 
liikuntaan niin rullalaudalla, scootilla, rullaluistimilla kuin pyörälläkin

• Uusi skeitti- ja trialhalli on avattu Seppälään (Alasinkatu 1–3) keväällä 
2021. Hallin suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyössä Jyväskylän 
kaupungin ja Jyväkylän Rullalautailijat Ry:n, Jyväskylän BMX-seura Ry:n, 
JKL Scoottaajat Ry:n sekä Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS Ry:n kanssa.

• Tulevia ja  suunnitteilla olevia kohteita
• Kankaalle Kankaanradanpuistoon rakentuu 2021 leikin ja 

liikunnan aukio, johon tulee mm. katumaalauksia ja 
asfalttikumpuja. Kummuilla on mahdollista mm. skeitata, 
scootata, leikkiä ja oleskella.

• Kortepohjan lähiliikunta-alueelle on suunnitteilla 
kivituhkapintainen pyörärata vuodelle 2022

• Kuokkalaan on suunnitteilla Pohjanlammen asfalttipintainen 
pumptrack-rata vuodelle 2023

• Liikuntapuistojen kunnostusten yhteydessä tarkastellaan myös 
skeitti- ja pumptrack-alueiden lisäämismahdollisuuksia esim. 
Hippokselle, Vaajakoskelle, Kotalammelle ja Huhtasuolle

• Poistettavaksi esitetään
• Yrttisuon skeittialue, koska on jo huonossa kunnossa ja lähelle 

on rakennettu Pohjanlammen kohde

• Kunnostettaviksi esitetään
• Mattilanniemen huonokuntoinen miniramppi poistettiin 

vuonna 2020 ja harrastajien kanssa suunnitellaan uutta 
ramppia, joka toteutetaan vuonna 2021

• Mannila, rikkoutuneet rampit on poistettu 2020 ja uudet 
rakennetaan 2021

• Lohikoski, kunnostustarve arvioidaan lähiliikuntapaikan 
kunnostuksen yhteydessä 2024-25

Skeittialueet ja pumptrack-radat

• Kuokkalan Pohjanlampi: 
lähiliikuntapaikan vuonna 2020 
rakennettu 1 000 m2 skeittialue, 
joka täydentyy 2023 pumptrack-
radalla

• Lohikoski: 600 m2 skeittialue

• Sepänaukio: kaupunkiaukio, jossa 
skeittaamiseen soveltuvia 
rakenteita 500 m2 alueella

• Tikkakoski: 700 m2 skeittialue ja 
pumptrack-rata

• Keljonkangas: 250 m2 alue, jossa 
mm. pooli

• Mannila: 400 m2 skeittialue

• Kuokkalan Yrttisuo: 600 m2 
skeittialue

• Jyskän Tammirinteen pooli

• Mäyrämäen Miittipointti: alueen 
koululaisten ideoima ja 
asukasyhdistyksen kunnossapidossa 
oleva pieni skeittialue Pirunkorven 
kentän vieressä

Kivituhkapintaiset pyöräradat

• Huhtasuon liikuntapuisto

• Halssilan hiihtomaa

• Halssilan koulun lähimetsä

Kommentti 
asukaskyselystä

”Skeittihalli talveksi ja 
pian. Isompi kuin ennen. 
Harrastelijoita on paljon”

Korpilahti



Beach volley -kentät:

• Tuomiojärvi 6 kenttää, jotka 
varattavissa Timmi-
varausjärjestelmästä, sekä 2 
vapaasti käytettävissä olevaa 
kenttää

• Tuomiojärven Kivelänranta 2 
kenttää

• Tuomiojärven Polvitien 
kenttä, mahdollista varustaa 
sekä rantalentopalloon että 
rantajalkapalloon

• Myllylampi Tikkakoski 2 
kenttää

• Tikkakosken liikuntapuisto

• Kirrin uimaranta 2 kenttää

• Palokan Pappilanrinteen 
liikuntapuiston ranta

• Mannilan puisto

• Kangaslammen puisto

• Kuohu

• Uimalanniemi Vaajakoski

• Leppälahden uimaranta

• Ristikiven uimaranta

• Nenäinniemen uimaranta

• Sääksjärven uimaranta

• Tikkala

• Saunarannan satama, 
Säynätsalo

• Muuratsalon päiväkotikoulu

• Korpilahden satama

• Korpilahden Pappilanranta

• Korpilahden Tähtirinne

• Aurinkoisena kesäpäivänä 
suosituimmat kentät ovat usein 
täynnä, mutta beach volley- ja 
lentopallokenttiä löytyy 
kaupungin alueelta kuitenkin 
melko runsaasti. Ongelma onkin 
ehkä ollut, että kentistä ei ole 
ollut tarjolla riittävästi tietoa.

• Kenttien lisäämiselle ei ainakaan 
tässä vaiheessa nähty olevan 
resursseja.

• Parannetaan tiedotusta eri 
puolella kaupunkia sijaitsevista 
kentistä ja pyritään näin 
saamaan kentät laajemmin 
käyttöön. 

Beach volley- ja lentopallokentät

Lentopallokentät:

• Kaunisharjunpuisto, kivituhka

• Tuukkasenlammenpuisto, 
kivituhka

• Kuokkalanpellonpuisto, 
kivituhka

• Ylämyllyjärven Mastonkaari, 
nurmi 

Kommentteja 
asukaskyselystä

”Lisämäärälle 
beachvolleykenttiä
olisi tarve.”

Beachvolleykenttä/-kenttiä

Lentopallokenttä

”Tuomiojärven biitsipyhättö
on upea. Kenttiä saisi olla 
enemmänkin, koska ne ovat 
kauniina päivinä kaikki 
käytössä. Mikä voisi olla hyvä 
paikka niiden lisäämiseen? 
Viitaniemi?”

Korpilahti



Koripallo
• Eritasoisia koripallon pelialueita löytyy lukuisia ympäri 

kaupunkia niin puistoista, koulujen pihoilta kuin 
liikuntapuistoista ja lähiliikunta-alueiltakin. Varsinaista 
täysimittaista katukoripallokenttää ei Jyväskylässä 
kuitenkaan ollut ennen syksyä 2020, jolloin Hippokselle 
avattiin uusi kaikille avoin kenttä Rautpohjankadun
laitaan. 

• Tulevissa lähiliikuntakohteissa ja liikuntapuistojen 
saneerauksissa tarkastellaan myös katukoriskenttien 
lisäämisen mahdollisuuksia ja kunnostuksia esim. 
Kotalammella, Huhtasuolla, Lohikoskella, 
Viitaniemessä ja Vaajakoskella

Suunnitteilla olevia kohteita

• Kuokkalan Pohjanlammen lähiliikunta-alueen 
yleissuunnitelmassa on alustava aluevaraus 
katukoriskentälle. Suunnitelmat tarkentuvat 
myöhemmin ja toteutuminen on vielä epävarmaa, 
joten kenttä saattaa myös korvautua jollain muulla 
toiminnolla. Alueen alustava rakentamisaikataulu on 
vuonna 2023.

• Kankaanpuiston yleissuunnitelmassa on aluevaraus 
koripallokentälle. Suunnitelmat tarkentuvat 
myöhemmin ja toteutuminen on vielä epävarmaa, 
joten kenttä saattaa myös korvautua jollain muulla 
toiminnolla. Alustava rakentamisaikataulu on vuoden 
2025 jälkeen.

Poistettaviksi esitetään

• Sepänaukio, väliaikainen kohde, jota esitetään 
poistettavaksi nyt, kun Hippoksen kenttä on 
toteutunut

”Koripallo, tuo suosiotaan 
kasvattava laji, tarvitsee 
enemmän kunnollisia 
ulkopelikenttiä Jyväskylään.”

Kommentteja 
asukaskyselystä

”Koripallokenttien 
lisäämistä ympäri 
kaupungin, koska 
niissä on kesäisin 
ruuhkaa.”

Täysimittainen katukoripallokenttä

• Hippos

Muita kenttiä: 

• Luonetjärven koulu

• Palokan koulu

• Savulahden päiväkotikoulu

• Sepänaukion kenttä

• Kotalampi Keltinmäessä

• Kilpisen koulu

• Kuokkalan yhtenäiskoulu

• Ristikiven uimaranta

Lisäksi lukuisia yksittäisiä koripallokoreja on 
mm. koulujen pihoilla, liikunta-alueilla ja 
leikkipuistoissa. 

Korpilahti



Petanque

• Nykyisellään kaupungin alueella on kaksi 
varsinaista petanquekenttää. 

• Kuokkalan tori
• Muuratsalon kentän pääty

• Lajia toki harrastetaan myös esim. 
kivituhkapintaisilla yleiskentillä.

• Uusia suunnitteilla olevia kenttiä
• Puistotorinpuisto, rakentaminen 

puiston kunnostuksen yhteydessä 
aikaisintaan 2021

• Puisto- ja liikunta-alueiden 
kunnostuksien yhteydessä selvitetään 
mahdollisuutta lisätä alueelle 
petanque-kenttä. Tavoitteena on 
rakentaa 2-3 uutta kenttää.

• Liikuntahallien kunnostusten 
yhteydessä tarkastellaan 
mahdollisuutta petanquen sisäkenttään

Keljon Viestin Veteraanit on käyttänyt 
Valorinteen kenttää vuosien ajan petankin 
peluuseen tavallisesti keskiviikkoaamupäivisin, 
joskus muulloinkin. Kentälle voisi tuoda jonkun 
penkin, kun pelaajissa on jopa yli 80-vuotiaita.

Jyväskylässä on 
pelkästään TUL:n 
puolella neljä 
urheiluseuraa 
(Jyväskylän Valo, 
KeljonViesti, 
Vaajakosken Kuohu ja 
Säynätsalon Riento) , 
joissa pelataan 
petankkia, mutta 
kaupungissa ei ole 
minkäänlaista 
talviharjoittelupaikkaa.

Kommentteja asukaskyselystä

Ote Puistotorinpuiston yleissuunnitelmasta, jossa tilavaraus uudelle 
petanquekentälle leikkialueen päädyssä



Tennis

• Tenniskentät
• Korpilahden koulukeskuksen asfalttikenttä, vapaasti 

käytettävissä ja maksuton
• Kotalammella 2 asfalttikenttää, varaukset Timmi-

järjestelmän kautta, maksuton
• Huhtasuon asfalttikenttä, varaukset Timmi-järjestelmän 

kautta, maksuton
• Killerillä 4 uutta massakenttää, varaukset ja maksut JTS:n

kautta
• Säynätsalon massakenttä, varaukset ja maksut 

Säynätsalon Riento Säyri ry:n kautta

• Kunnostettavat
• Puistotorin puiston massakenttä, kunnostustarpeita 

selvitetään puiston kunnostussuunnittelun yhteydessä 
2021

• Poistuvat
• Hippoksella nyt 6 massakenttää, tulevaisuudessa 

poistunevat, koska kaavassa alue on 
asuinrakentamista, varaukset ja maksut JTS:n kautta Korpilahti



Frisbeegolfradat
• Frisbeegolf on todella suosittu matalan kynnyksen harrastus ja 

ratojen käyttäjämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti viime 
vuosina. Lajin suosio on selvästi havaittavissa myös ratojen ja 
niiden ympäristön voimakkaana kulumisena. Toisinaan 
frisbeegolfista on aiheutunut myös haittaa alueiden muulle 
virkistyskäytölle. 

• Tavoitteena on, että radat voitaisiin poistaa kohteista, joissa on 
paljon muutakin virkistyskäyttöä ja joissa laji aiheuttaa liiaksi 
vauriota esim. metsänpohjalle ja puustolle. Kun tällainen rata 
poistetaan, tulee myös alueen ennallistaminen esim. metsitys 
suunnitella. 

• Poistettaviksi esitetään
• Harju
• Tuomiojärvi

• Radat pyritään jatkossa suunnittelemaan kohteisiin, joissa muu 
virkistyskäyttö on vähäistä ja joissa voidaan hyväksyä alueen 
kuluminen. Ratojen suunnittelussa, toteutuksessa ja 
kunnossapidossa toimitaan yhteistyössä paikallisten seurojen ja 
yhdistysten kanssa. 

• Uusia suunnitteilla olevia ratoja 
• Ladun Maja, 9 väylää
• Seppälänkangas, 18 väylää

• Koulujen tonteille voidaan yksittäisiä lyhyempiä väyliä usein 
toteuttaa Tilapalvelun harkinnan ja resurssien mukaan. 
Lähiympäristössä muu virkistyskäyttö kuitenkin usein rajoittaa 
varsinaisten laajempien ratojen toteutusta. Koulujen yhteyteen 
perustettavia yksittäisiä väyliä tai laajempia ratoja tarkastellaan 
aina tapauskohtaisesti.

• Kuokkalan rataa siirretään tarvittavilta osin, kun uusi päiväkoti 
ja lähiliikunta-alue alkavat rakentua nykyisten väylien paikalle

A-luokkien rata

B-D –luokkien rata

Suunnitteilla oleva A-luokkien rata

Suunnitteilla oleva B-D -luokkien rata

Poistettavaksi esitettävä rataRadat, väylien määrä ja 
rataluokitus:

• Keljonkangas, 18 
väylää , luokitus AA1

• Korpilahti, 20, A1

• Huhtasuo, 10, C1

• Tikkakoski, 10, C1

• Tuomiojärvi, 9, C1

• Vesanka, 9, C1

• Naissaari, 9, C1

• Kuokkala, 9, C2

• Tikkala, 10

• Harju, 5, D1

• Keski-Palokan koulu, 
6, D2

• Mankola, 6, D2

Lisäksi on yksityisiä pääosin 
maksullisia ratoja 

”Frisbeegolf-kentällä 
olen viikoittain”

Kommentti asukaskyselystä

Korpilahti



4. Viestinnän 
ja yhteistyön 
kehittäminen

Konkreettisten kenttiin kohdistuvien toimien lisäksi tunnistettiin selkeä tarve myös viestinnän ja 
yhteistyön kehittämiselle. Näitä kehittämisperiaatteita ja -toimia ovat:

• Kehitetään Liikuntapalvelujen sekä Viherpalvelujen internetsivuja ja kaupungin Karttapalvelua

• Selvitetään viher- ja virkistyspalveluihin liittyvän mobiilisovelluksen käyttöönottoa 

• Latuinfon päivitystyön yhteydessä tarkastellaan myös Luisteluinfon lisäämisen mahdollisuutta 
palveluun

• Tiivistetään yhteistyötä kaupungin sisäisesti eri toimialojen kesken ja tarkastellaan jatkossa 
vuosittain kenttien kehittämistoimien toteutumista, palveluverkossa tapahtuneita muutoksia 
sekä tulevia muutostarpeita

• Otetaan tavoitteeksi kehittää soveltuvia kenttiä yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja seurojen 
kanssa, ja lisätään yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa myös kenttien vuokrauksessa 
suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.

• Erityisesti haja-asutusalueella, missä asukasmäärään, tasapuolisuuteen ja 
kustannustehokkuuteen suhteutettuna kentän kunnossapito ei ole enää perusteltua 
kaupungille (esim. koulu lakkautettu), pyritään saamaan paikalliset seuratoimijat tai kylä-
/asukasyhdistykset osallistumaan kenttien kunnossapitoon, jotta kentästä ei tarvitsisi luopua 
kokonaan. Näin toimitaankin jo monen kohteen osalta.

Tavoitteena on:

• parantaa viestintää tarjolla olevista viher- ja virkistyspalveluista, jotta ajantasainen tieto 
palveluista olisi helpommin saavutettavissa ja sen myötä lisätä palveluiden käyttöä,

• ylläpitää kaupungin eri yksiköiden yhteistä näkemystä kenttäpalvelujen kehittämisperiaatteista ja

• kehittää kenttäpalveluita yhteistyössä mm. asukasyhdistysten, seuratoimijoiden sekä yksityisten 
yritysten kanssa.

”Talvikaudella 
jostain (internet) 
olisi hyvä nähdä 
milloin eri kentät 
on a) aurattu, b) 
jäädytetty.”

”Varmasti omasta 
aktiivisuudestakin ottaa 
asioista selvää johtuu ne 
syyt miksi palveluita ei 
käytä niin aktiivisesti 
kuin voisi. Ei toisaalta ole 
tiedossa mitkä kaikki 
palvelut ovat vapaasti 
käytettävissä tai minä 
ajankohtina, joten ei tule 
lähdettyä, jos onkin 
”turhaa”.”Kommentteja 

asukaskyselystä
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