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JOHDANTO

• Jyväskylän liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksessä luodaan kokonaiskuva 
kaupungin liikuntapaikoista ja olemassa olevan liikuntapaikkaverkon tarkoituksen-
mukaisuudesta.

• FCG Finnish Consulting Group Oy toteutti työn yhdessä Jyväskylän kaupungin 
liikuntapalveluiden asiantuntijoista kootun työryhmän kanssa.

• Työryhmän lisäksi selvityksen tieto- ja tavoitepohjan koostamiseen osallistui 
Jyväskylän kaupungin henkilökuntaa, liikuntaseurojen edustajia ja kaupunkilaisia 
selvitystyön yhteydessä järjestetyissä työpajoissa. 
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Palveluverkkoselvityksen tavoitteet

• Jyväskylän liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksessä luodaan kokonaiskuva 
kaupungin liikuntapaikoista ja olemassa olevan verkon tarkoituksen-
mukaisuudesta.

• Tavoitteena on saavuttaa laadukas ja kustannustehokas palveluverkko, joka 
vastaa mahdollisimman hyvin eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

• Palveluverkkoselvityksessä

• tarkastellaan liikuntapaikkoja ja sitä miten ne sijoittuvat kaupungin alueella,

• tarkastellaan liikuntapalvelujen sijoittumista suhteessa väestöön,

• selvitetään keskeiset kehitystarpeet ja 

• tarkastellaan tulevaisuuden liikuntatrendejä.

• Palveluverkkoselvitys
• antaa pohjaa liikuntaverkon strategiselle kehitykselle ja 

• auttaa ohjaamaan yksittäisiä toimenpiteitä kokonaistilanteen kannalta parhaalla 
tavalla. 
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Palveluverkkoselvityksen työvaiheet

VAIHE 1. 
Työn aloitus ja 

lähtötilanne 

• Tavoitteiden ja tarkas-
telukriteerien määrittely 

• Lähtötilanteen kartoit-
taminen: suunnitellut 
kehitystoimet ja tehdyt 
selvitykset 

• Olemassa olevien lähtö-
tietojen ja materiaalin 
kartoittaminen 

YHTEISKEHITTELY
• Työryhmän 1. kokous: 

lähtötilanteen kartoitus 

VAIHE 2. 
Tiedon keruu ja 

analysointi

• Analyysin tarkastelu-
mallien luonti ja tarvit-
tavan tiedon keruu

• Analyysi sekä alustavat 
havainnot ja johto-
päätökset

• Alustavien tulosten 
koonti ja tarpeet jatko-
työtä varten

YHTEISKEHITTELY
• Työryhmän 2. kokous: 

liikuntapaikkojen luokitus 
ja analyysin kriteerit

VAIHE 3. 
Yhteenveto ja viimeistely

• Analyysityön viimeistely
• Johtopäätökset ja 

kehitysehdotukset
• Raportointi 

YHTEISKEHITTELY
• Työryhmän 3. kokous: 

analyysityön tarkistus
• Yleisötyöpajat (Jyväs-

kylän liikuntapalvelut, 
seurat, kaupunkilaiset): 
analyysityön kriteerit ja 
tulevaisuuden liikunta-
trendit
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NYKYTILA-ANALYYSI: menetelmät ja 
tulosaineisto

• Jyväskylän liikuntapaikoista tehtiin nykytila-analyysi, jossa liikuntapaikat jaettiin 
20 luokkaan, joita kutakin tarkasteltiin 7 eri kriteerin avulla. 

• Nykytila-analyysin avulla voidaan tarkastella yksittäisten liikuntapaikkojen 
asemoitumista palveluverkon osana ja niiden mahdollisia kehittämistarpeita.  
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Menetelmät

• Liikuntapaikkojen tietopohjana käytettiin Jyväskylän 
yliopiston ylläpitämää Lipas-aineistoa, eli 
valtakunnallista liikuntapaikkojen paikkatietokantaa. 
(https://www.jyu.fi/sport/fi/yhteistyo/lipas-liikuntapaikat.fi)

• Liikuntapaikat jaettiin 20 eri luokkaan, jotta niiden 
vertailu olisi mielekästä.

• Nykytila-analyysissä luotiin kriteeristö, jonka pohjalta 
jokaiselle liikuntapaikalle luotiin kehittämistarpeesta 
kertova pisteytys. Kriteeristöön valittiin seitsemän 
aineistoa, jotka peilasivat tavoitteita kehittää Jyväskylän 
liikuntapaikkaverkosta mahdollisimman saavutettava ja 
tarkoituksenmukainen. 

• Seitsemän analyysissä käytetyn aineiston lisäksi työn 
aikana tunnistettiin myös muita tietokategorioita, jotka 
olisivat tuoneet lisäarvoa analyysiin. Kaikkia tietokate-
gorioita ei kuitenkaan pystytty sisällyttämään analyysiin 
puuttuvan tai vajavaisen lähdeaineiston takia. 

LIIKUNTAPAIKKOJEN LUOKAT

• Beachvolleykentät
• Frisbeegolfradat
• Kaukalot
• Keilahallit
• Kilpajäähallit
• Kuntokeskukset
• Kuntosalit
• Liikuntahallit
• Liikuntasalit
• Luistelukentät
• Lähiliikuntapaikat
• Muut liikuntapaikat

• Pallokentät
• Ratsastuskentät ja -

maneesit
• Skeitti- ja 

rullaluistelupaikat
• Tenniskenttäalueet tai 

-hallit
• Uima-altaat tai -hallit
• Uimapaikat tai -rannat
• Ulkokuntoilupaikat
• Yleisurheilupaikat

ANALYYSISSÄ KÄYTETYT KRITEERIT

• Väestömäärän kehitys tilastoalueella
• Saavutettavuus autolla 
• Saavutettavuus joukkoliikenteellä
• Tarjonta / kilpailutilanne
• Käyttäjämäärä / käyttöaste
• Kuntoluokka
• Ylläpito- / hoitokustannukset 
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Analyysissä käytetyt kriteerit ja pisteytys

• Seuraavan sivun taulukossa on esitetty analyysityössä käytetyt kriteerit ja pisteytykset.

• Osa kriteereistä pohjaa paikkatietomuotoiseen aineistoon ja osa on tehty asiantuntija-arviona.  

• Palveluverkkoselvityksessä saatujen tulosten lisäksi on yksittäisiä liikuntapaikkoja tarkasteltaessa muistettava ottaa 
huomioon myös esim. liikuntapaikan merkitys osana alueen palveluverkkoa, alueelliset erityispiirteet, liikuntapaikkojen 
käyttöaste ja käyttäjien erityistoiveet.

• Liikuntapaikkojen käyttäjämäärät ja käyttöaste on kriteeri, jota tulisi analyysissä kehittää. Käyttöasteen tarkastelun tulisi 
perustua systemaattisesti kerättyyn ja vertailukelpoiseen dataan liikuntapaikkojen käyttäjämääristä, jota vielä tällä 
hetkellä ei ole saatavilla. Käyttäjämäärä on tähän analyysiin arvioitu jakamalla liikuntapaikat ensin kolmeen kategoriaan, 
jotka kuvastavat liikuntapaikan palvelutasoa. Näiden kategorioiden mukaan on laskettu liikuntapaikasta tietyllä 
etäisyydellä asuvien ihmisten, eli liikuntapaikkojen potentiaalisten käyttäjien määrä.  

• Kategoria 1: Liikunnan ja urheilun suorituspaikat, joissa eri lajien käyttäjiä on runsaasti ja jotka soveltuvat 
kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumien järjestämiseen. Käyttäjävyöhyke (etäisyys liikuntapaikasta): 7,5 km

• Kategoria 2: Liikuntaseurojen ja koulujen käyttämät suorituspaikat, joissa on pääasiassa ohjattua toimintaa ja käyttö 
edellyttää vuoron varausta. Käyttäjävyöhyke, eli etäisyys liikuntapaikasta: 5 km

• Kategoria 3: Harrastetason liikuntapaikat, joissa käyttö on satunnaista ja perustuu omaehtoisuuteen.  
Käyttäjävyöhyke, eli etäisyys liikuntapaikasta: 1,5 km
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Analyysissä käytetyt kriteerit ja pisteytys

0 p. 3.p 5.p

Väestömäärän kehitys
tilastoalueella (GIS)

Vähenee yli 5 % Ei merk. muutosta Kasvaa yli 5 %

Saavutettavuus autolla (GIS) < 10 % väestöstä alle 5 min 
etäisyydellä

10 – 20 % väestöstä alle 5 min 
etäisyydellä

> 20 % väestöstä alle 5 min 
etäisyydellä

Saavutettavuus
joukkoliikenteellä (GIS)

< 10 % väestöstä alle 5 min 
etäisyydellä

10 – 20 % väestöstä alle 5 min 
etäisyydellä

> 20 % väestöstä alle 5 min 
etäisyydellä

Tarjonta / kilpailutilanne (GIS) < 500 m etäisyydellä 500 – 1 000 m etäisyydellä > 1 000 m etäisyydellä 

Käyttäjämäärä (GIS) < 10 % väestöstä 
käyttäjävyöhykkeellä

10 – 20 % väestöstä 
käyttäjävyöhykkeellä

> 20 % väestöstä 
käyttäjävyöhykkeellä

Kuntoluokka (asiantuntijan 
arvio)

huono tyydyttävä hyvä

Ylläpito- / hoitokustannukset 
(asiantuntijan arvio, suht. 
käyttäjämääriin)

suuret keskimääräiset pienet
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Analyysit: väestömuutos

• Yksi analyysissä käytetyistä kriteereistä on väestönmuutoksen 
ja liikuntapaikkojen suhde. Viereisessä kartassa esitetään 
Jyväskylän väestönmuutosarvio tilastoalueittain ja liikunta-
paikat kategorioittain.  

• Jyväskylän väkiluvun kasvu jatkui edellisvuosien kaltaisena 
myös vuonna 2019. Vuoden loppuun mennessä virallinen 
väkiluku oli 142 400. Väestönlisäystä kertyi 1 095  hengen 
verran (+0,8 %). 2010-luvun alusta Jyväskylän väestö on 
kasvanut n. 11 600 hengellä (9 %).  

• Suurin yksittäinen ikäryhmä vuonna 2019 oli 20-25 -vuotiaat, 
joita Jyväskylässä oli 16 804. Ikäryhmä edusti noin 12 %:a 
kaupungin kokonaisväkiluvusta. Myös yli 65 -vuotiaiden 
osuus väestöstä, 18,3 % ja 26 080 henkilöä, on huomattava. 
Yli 65 -vuotiaiden määrä kasvoi vuonna 2019 2,7 % 
edellisvuodesta. 

• Jyväskylässä luonnollinen väestönlisäys on ollut laskussa koko 
2010-luvun, kuten yleisesti kaikissa suurissa kaupungeissa. 
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Analyysin tulosaineisto

• Analyysin tulokset on koottu liikuntapaikka-
kohtaiseen tietokantaan, jota on helppo 
muutosten yhteydessä päivittää. 

• Tietokanta on myös paikkatietomuotoinen, 
joten tietokannasta voi tarpeen mukaan tehdä 
vertailuja teemoittain tai esim. alueittain.
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NYKYTILA-ANALYYSI: karttatarkastelu

• Nykytila-analyysin tuloksissa esitellään kaikki 20 eri luokkaa.

• Koska taajama-alueilla ja taajama-alueiden ulkopuolella sijaitsevilla liikuntapaikoilla on erilaiset 
toimintaympäristöt, nykytila-analyysissä näitä kahta aluetta tarkastellaan erikseen. 

• Luokan sisällä olevia liikuntapaikkoja tarkastellaan suhteutettuna luokan saamaan vähimmäis- ja 
enimmäispistemäärään, joiden välillä luokan pisteet jaetaan viiteen kategoriaan. Liikuntapaikat 
sijoittuvat näihin kategorioihin analyysissä saamiensa pisteiden mukaan. 

• Muutamissa yksittäisissä tapauksissa liikuntapaikat sijaitsevat niin lähellä 
toisiaan, että pisteitä ei esitetyissä kartoissa erota toisistaan. 
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Beachvolleykentät

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 14 
beachvolleykenttää, jotka sijoittuvat 
Jyväskylän alueelle.

• Vain yksi beachvolleykenttä on muussa kuin 
kaupungin omistuksessa.

• Keskustaajaman alueella sijaitsevista 
Beachvolleykentistä Saunarannan sataman 
kenttä on saanut vähiten pisteitä.

• Keskustaajaman ulkopuolella sijaitsee kolme 
Beachvolleykenttää. Näistä Myllylammen 
kenttä on saanut parhaat pisteet.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 17 30

Keskustaajaman 
ulkopuolella

12 17
13



Frisbeegolfradat

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 12 
Frisbeegolfrataa, jotka sijoittuvat Jyväskylän alueelle.

• Kaupunki omistaa 7 frisbeegolfrataa. Kahden 
frisbeegolfradan omistajaa ei ole merkitty Lipas-
tietokantaan.

• Keskustaajaman alueella sijaitsevista radoista Harju 
School DiscGolfpark, Kuokkalan frisbeegolfrata ja 
Tuomiojärvi DiscGolfPark ovat saaneet parhaimmat 
pisteet, kun muut seitsämän rataa ovat jäänet 
huomattavasti vähemmille pisteille.

• Keskustaajaman ulkopuolella sijaitsee kaksi 
frisbeegolfrataa.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 23 38

Keskustaajaman 
ulkopuolella

15 21
14



Kaukalot

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 17 
Kaukaloa, jotka sijoittuvat Jyväskylän alueelle.

• Kaikki kaukalot ovat kaupungin omistuksessa.

• Keskustaajaman alueella sijaitsevista 
kaukaloista Lehtisaaren kaukalo on saanut 
vähiten pisteitä.

• Keskustaajaman ulkopuolella sijaitsevista 
kaukaloista Korpilahden koulukeskuksen 
kaukalo on saanut vähiten pisteitä.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 13 38

Keskustaajaman 
ulkopuolella

13 18
15



Keilahallit

• Lipas-tietokannan mukaan Jyväskylässä on 
neljä keilahallia, jotka kaikki sijaitsevat 
keskustaajaman alueella ja ovat kaikki 
yksityisessä omistuksessa.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 30 40
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Kilpa-ja harjoitusjäähallit

• Lipas-tietokannan mukaan Jyväskylässä on 
kaksi kilpajäähallia ja kaksi harjoitusjäähallia. 
Yksi kilpajäähalli sijaitsee keskustaajaman 
ulkopuolella ja loput halleista sijaitsevat 
keskustaajaman alueella.

• Keskustaajamassa sijaitsevien hallien 
pistemäärät ovat hyvin lähellä toisiaan.

• Vain yksi jäähalli on muussa kuin kaupungin 
omistuksessa.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 28 30

Keskustaajaman 
ulkopuolella

10 10
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Kuntokeskukset

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 14 
kuntokeskusta, jotka sijoittuvat Jyväskylän 
alueelle.

• Kaikki kuntokeskukset sijaitsevat 
keskustaajaman alueella ja kaikki ovat 
yksityisessä omistuksessa.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 28 36
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Kuntosalit

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 22 
kuntosalia, jotka sijoittuvat Jyväskylän alueelle.

• Kaupunki omistaa 9 kuntosalia.

• Vain yksi kuntosali sijaitsee keskustaajaman 
ulkopuolella.

• Keskustaajaman alueella sijaitsevista 
kuntosaleista Lehtisaaren kuntotalon kuntosali 
on saanut vähiten pisteitä.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 10 38

Keskustaajaman 
ulkopuolella

10 10
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Liikuntahallit

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 5 
liikuntahallia, jotka sijoittuvat Jyväskylän 
alueelle.

• Vain yksi liikuntahalli on muussa kuin 
kaupungin omistuksessa.

• Kaikki liikuntahallit sijaitsevat keskustaajaman 
alueella. 

• Palokan liikuntahalli on saanut vähiten pisteitä.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 20 28
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Liikuntasalit

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 74 liikuntasalia, jotka 
sijoittuvat Jyväskylän alueelle.

• Suurin osa liikuntasaleista on kaupungin omistuksessa, 
mutta 15 liikuntasalia on yrityksen, yhdistyksen tai jonkin 
muun organisaation omistuksessa.

• Keskustaajaman alueella sijaitsevista liikuntasaleista 
Säynätsalon läheisyydessä sijaitsevat liikuntasalit ovat 
saaneet vähiten pisteitä.

• Keskustaajaman ulkopuolella sijaitsevista liikuntasaleista 
Luonetjärven koulun ja Tikkakosken yläasteen 
liikuntasalit sekä Korpilahdella sijaitsevat liikuntasalit 
ovat saanut vähiten pisteitä.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 4 36

Keskustaajaman 
ulkopuolella

5 18
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Luistelukentät

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 48 
luistelukenttää, jotka sijoittuvat Jyväskylän alueelle.

• Vain yksi luistelukenttä on muussa kuin kaupungin 
omistuksessa.

• Keskustaajaman alueella sijaitsevista 
luistelukentistä Säynätsalon läheisyydessä 
sijaitsevat liikuntasalit ovat saaneet vähiten pisteitä.

• Keskustaajaman ulkopuolella sijaitsevista 
luistelukentistä Tikkakosken luistelukenttä on 
saanut vähiten pisteitä.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 13 38

Keskustaajaman 
ulkopuolella

16 20
22



Lähiliikuntapaikat

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 23 lähiliikuntapaikkaa, jotka 
sijoittuvat Jyväskylän alueelle.

• Kaupunki omistaa 22 lähiliikuntapaikkaa. Yhden lähiliikuntapaikan 
omistajaa ei ole merkitty Lipas-tietokantaan.

• Keskustaajaman alueella sijaitsevista lähiliikuntapaikoista 
Säynätsalon ja Keijokankaan läheisyydessä sijaitsevat liikuntasalit 
ovat saaneet vähiten pisteitä. 

• Keskustaajaman ulkopuolella sijaitsevista lähiliikuntapaikoista 
Korpilahden koulun lähiliikuntapaikka on saanut vähiten pisteitä. 
Eniten pisteitä on saanut Kuohun koulun lähiliikuntapaikka. 

• Lipas-tietokannan lähiliikuntapaikoista puuttuvat Kotalammen 
toimintapuisto, Mattilanniemen ulkokuntosali, Palokan ulkokunto-
sali, Rauhanlahden kuntoilupysäkki ja Sataman ulkokuntosali. Nämä 
lähiliikuntapaikat eivät siis ole mukana analyysissä.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 17 38

Keskustaajaman 
ulkopuolella

15 20
23



Pallokentät

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 86 pallokenttää, 
jotka sijoittuvat Jyväskylän alueelle.

• Vain yksi pallokenttä on muussa kuin kaupungin 
omistuksessa. Kahden pallokentän omistajaa ei ole 
merkitty Lipas-tietokantaan.

• Keskustaajaman alueella sijaitsevista Pallokentistä 
Säynätsalon läheisyydessä sijaitsevat pallokentät ovat 
saaneet vähiten pisteitä.

• Keskustaajaman ulkopuolella sijaitsevista pallokentistä 
Kuohun koulun, Saarenmaan koulun ja Liinalammin 
koulun pallokenttä, ovat saaneet eniten pisteitä.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 10 37

Keskustaajaman 
ulkopuolella

13 21
24



Ratsastuskentät ja -maneesit

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 11 ratsastuskenttää tai -
maneesia, jotka sijoittuvat Jyväskylän alueelle.

• Jotkut kentistä ja maneeseista kuuluvat samaan 
Ratsastuskeskukseen. 

• Suurin osa ratsastuskentistä ja -maneeseista ovat yksityisessä 
omistuksessa. Kaupunki omistaa kaksi ratsastuskenttää, mutta 
näitäkin ylläpitää yksityinen taho.

• Keskustaajaman alueella sijaitsee lähekkäin kaksi ratsastuskeskusta: 
Killerin kilpatalli ja Jyväskylän ratsastuskoulu.

• Keskustaajaman ulkopuolella olevat ratsastuskeskukset sijoittuvat 
Tikkakosken läheisyyteen ja Saakosken läheisyyteen.

• Keskustaajaman ulkopuolella sijaitsevien ratsastusliikuntapaikkojen 
pistemäärät ovat hyvin lähellä toisiaan. Keskustaajamassa kaikki 
ratsastusliikuntapaikat ovat saaneet saman verran pisteitä.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 25 25

Keskustaajaman 
ulkopuolella

16 18
25



Skeitti-/rullaluistelupaikat

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 9 skeitti-
/rullaluistelupaikka, jotka sijoittuvat Jyväskylän 
alueelle.

• Kaikki skeitti-/rullaluistelupaikat sijaitsevat 
keskustaajaman alueella ja ovat kaikki 
kaupungin omistuksessa.

• Mannilan toimintapuiston skeittialue ja 
Keljonkankaan lähiliikuntapaikan skeittiparkki 
ovat saaneet vähiten pisteitä.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 20 36
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Tenniskenttäalueet tai -hallit

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 13 
tenniskenttäaluetta tai -hallia, jotka sijoittuvat 
Jyväskylän alueelle.

• Kaupunki omistaa seitsemän tenniskenttä-
aluetta.

• Ainoat tenniskenttäalueet keskustaajaman 
ulkopuolella sijaitsevat Korpilahdella. 

• Keskustaajaman alueella sijaitsevista 
tenniskenttäalueista tai -halleista Muuratsalon
tenniskenttä on saanut vähiten pisteitä. 

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 13 34

Keskustaajaman 
ulkopuolella

11 11
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Uima-altaat tai -hallit

• Jyväskylästä löytyy kaksi uimahallia ja ne 
molemmat sijaitsevat keskustaajaman 
alueella.

• Molemmat halleista ovat kaupungin 
omistuksessa.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 23 30
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Uimapaikat tai -rannat

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 37 
uimapaikkaa tai -rantaa, jotka sijoittuvat 
Jyväskylän alueelle.

• Kaikki uimapaikat ja -rannat ovat kaupungin 
omistuksessa.

• Keskustaajaman ulkopuolella sijaitsevista 
Uimapaikoista tai -rannoista Tähtirinteen 
uimaranta ja Pappilan uimaranta ovat saaneet 
vähiten pisteitä.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 15 36

Keskustaajaman 
ulkopuolella

13 23
29



Ulkokuntoilupaikat

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 4 
ulkokuntoilupaikkaa Jyväskylän alueelta. Kaikki 
sijaitsevat keskustaajaman alueella.

• Kaikki ulkokuntoilupaikat ovat kaupungin 
omistuksessa.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 22 37
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Yleisurheilupaikat

• Lipas-tietokannasta löytyy yhteensä 10 yleis-
urheilupaikkaa, jotka sijoittuvat Jyväskylän alueelle.

• Ainoastaan Kampuksen urheilukenttä on muussa kuin 
kaupungin omistuksessa.

• Keskustaajaman alueella sijaitsevista yleisurheilu-
paikoista Säynätsalon yleisurheilun harjoitusalue ja 
Palokan urheilukenttä ovat saaneet vähiten pisteitä.

• Keskustaajaman ulkopuolella sijaitsevien 
yleisurheilupaikkojen pistemäärät ovat hyvin lähellä 
toisiaan.

Luokan pienin pistemäärä Luokan suurin pistemäärä

Keskustaajamassa 15 38

Keskustaajaman 
ulkopuolella

12 15
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Muut liikuntapaikat

• Muiden liikuntapaikkojen luokkaan valittiin 
liikuntapaikkoja, joita Jyväskylän alueella oli 
vain muutama tai ne olivat sen tyyppisiä, että 
ne rajattiin tämän karttatarkastelun 
ulkopuolelle.

• Kaikki liikuntapaikat on kuitenkin 
analyysivaiheessa pisteytetty ja niitä on 
mahdollista tarkastella analyysin 
tulosaineistossa.
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TULEVAISUUDEN TRENDIT

• Liikuntapaikkojen palveluverkkoa tarkasteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota 
myös tulevaisuuden liikuntatrendeihin.

• Yleisiä liikuntatrendejä on tarkasteltu lähdetutkimuksen avulla.

• Näkemystä liikuntatrendeistä paikallisesta näkökulmasta kerättiin kolmessa 
palveluselvitysverkkotyön yhteydessä järjestetyssä työpajassa. 
• Työpajat järjestettiin Jyväskylän liikuntapalveluiden henkilökunnalle, Jyväskylän 

liikuntaseuroille ja kaupunkilaisille. 

• Työpajoissa pohdittiin myös kaupungin keinoja varautua tunnistettuihin trendeihin. 

• Osion lopussa tulevaisuuden trendejä on peilattu analyysivaiheessa 
tunnistettuihin liikuntapaikkakategorioihin.
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Tulevaisuuden valtakunnalliset liikuntatrendit
N
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ä

• Lajikirjon monipuolistuminen
• Pienten (alle 100 jäsentä) seurojen määrän lisääntyminen
• Suurten (yli 1000 jäsentä) seurojen määrän lisääntyminen
• Alle 13 v. harrastajien määrän kasvu seuratoiminnassa 
• Yli 64 v. harrastajien määrän kasvu seuratoiminnassa 
• Terveysliikuntaan panostaminen
• Liikuntaan tarkoitettujen tilojen kallistuminen
• Markkinaehtoisen liikunnan lisääntyminen
• Seuratoiminnan ammattimaistuminen
• Kilpaurheiluun panostaminen
• Liikuntateknologian hyödyntäminen

La
sk

ev
ia

 
tr

en
d

ej
ä • 35-64 v. harrastajien määrän väheneminen seuratoiminnassa

• Keskisuurten (100 - 1000 jäsentä) seurojen määrä
• Sitoutuminen seuratoiminnan vapaaehtoistyöhön
• Julkisissa tiloissa tapahtuva seuratoiminta
• Tiukasti rajatut kohderyhmät 1)

• Aikuiset suomalaiset viettävät valtaosan ja lapset 
sekä nuoret keskimäärin puolet valveilla-
oloajastaan paikallaan, istuen tai makuulla.

• Aikuiset käyttävät reippaaseen liikkumiseen 
keskimäärin alle tunnin päivässä ja lapset vajaat 2 
tuntia. 2)

• Vuonna 2017 noin joka kolmas 25 – 64-vuotias 
mies ja nainen raportoi harrastavansa vapaa-
ajalla vähintään kohtuukuormittavaa liikuntaa 
vähintään 3 tuntia viikossa.

• Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on yleistynyt 
sekä aikuisilla että peruskoulu- ja lukioikäisillä 
nuorilla. Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, 
Suomessa voidaan saavuttaa Maailman 
terveysjärjestön WHO:n asettama tavoite, jonka 
mukaan riittämättömästi liikkuvien osuus 
väestössä vähentyy 10 prosentilla vuoteen 2025 
mennessä. 3)

Lähteet:
1) Koski, P. & P. Mäenpää (2018). Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa 1986−2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:25.
2) Husu, P. et al. (2018). Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen kunto. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:30.
3) THL (2019). https://thl.fi/fi/-/suomalaiset-liikkuvat-vapaa-ajallaan-yha-enemman. [Viitattu 24.9.2020]. 34
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Tulevaisuuden liikuntatrendit: työpajojen tulokset

ILMASTONMUUTOS
• Talvien lyheneminen, lumen väheneminen
• Joidenkin lajien kaudet lyhenevät ja joidenkin pitenevät

VARAUTUMINEN ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIIN
• Keinolumi
• synteetinen jää
• vaihtoehtoiset liikkumisen muodot
• Maastohiihto muuttuu rullahiihdoksi → 

rullahiihtoratojen rakentaminen

TILOJEN JA REITTIEN MONIKÄYTTÖISYYS
• Tila voi toimia esim. liikunta-, harraste-, kerho- tai musiikkitilana 
• Liikuntapaikkojen soveltuvuus eri ikäisille
• Tilojen muuntojoustavuus usean lajin tarpeisiin 
• Talvi-kesä aspekti: hiihtoladut ↔ lenkkireitit

VARAUTUMINEN MUUNTOJOUSTAVIIN TILOIHIN
• Muunneltavien tilojen rakentaminen

JÄÄURHEILULAJIT SISÄHALLEISSA
• Jääpallo ja pikaluistelu 

VARAUTUMINEN JÄÄURHEILUN SUOSION KASVUUN 
• Jääurheiluhalli Jyväskylään: tukisi hyvin 

liikuntapääkaupunki-imagoa. 

KAUPUNKILAISTEN JA LIIKKUJIEN SOSIOEKONOMINEN 
POLARISAATIO

VARAUTUMINEN POLARISAATION VAHVISTUMISEEN
• Tukimuotojen parempi koordinointi
• Seurojen matalan kynnyksen -toiminnan kartoitus
• Kouluyhteistyön lisääminen

”HÖNTSÄILY”LIIKUNNAN TARPEEN KASVU
• Tarve ilman varausta saatavilla oleville liikuntapaikoille
• Lasten ja nuorten pihapelikulttuurin muutos: enemmän 

organisoituja harrastuksia, vähemmän vapaasti muodostuvia 
porukoita.   

VARAUTUMINEN ”HÖNTSÄILYN” LISÄÄNTYMISEEN
• Talonmies-toiminnan elvyttäminen 
• Luottamuksen lisääminen

OMAEHTOISEN LIIKKUMISEN LISÄÄNTYMINEN

VARAUTUMINEN OMAEHTOISEN LIIKKUMISEN 
LISÄÄNTYMISEEN
• Kaikille avoimet lähiliikuntapaikat
• Vapaiden / kaikille avoimien ja vuorottomien 

liikuntapaikkojen lisääminen
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ULKOLIIKUNNAN JA LUONTOLIIKUNNAN SUOSION KASVU
RYHMÄTOIMINTA ULKOLIIKUNTAPAIKOILLA

• Ulkona liikkuminen, ulkokuntosalit, maastopyöräily… 

VARAUTUMINEN ULKOLIIKUNNAN KASVUUN
• Kävijämäärien laskeminen ulkoliikuntapaikoilla
• Hoidettuja lumikenkä- ja kävelypolkuja maastoon → 

erottaminen hiihtoreiteistä
• Käyttöaikojen selvitys ja porrastus 

LIIKUNTAPAIKKOJEN KEHITTÄMINEN DATAN AVULLA

VARAUTUMINEN DATAN AVULLA KEHITTÄMISEEN
• Luotettavan ja kattavan datan kerääminen 

päätöksenteon tueksi
• Työkaluja seuroille oman toiminnan arviointia varten

LIIKUNTATOIMIJOIDEN OMIEN TOIMITILOJEN LISÄÄNTYMINEN 

VARAUTUMINEN PAINEESEEN LISÄTÄ 
LIIKUNTATOIMIJOIDEN OMIA TILOJA
• Taloudellinen selvitystyö

LAJIKIRJON JA VALINNAN MAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄNTYMINEN

VARAUTUMINEN LAJIKIRJON LISÄÄNTYMISEEN
• henkilöstön osaamisen kehittäminen

ELÄMYKSELLISTEN LIIKUNTAKOKEMUSTEN KYSYNNÄN KASVU
• Perinteisestä liikunnasta poikkeavat kokemukset, esim. 

alamäkipyöräily ja seikkailupuistot 

PALVELUJEN TARJOAJIEN KENTÄN MONIPUOLISTUMINEN
• Julkinen / yksityinen / kolmas sektori 
• Kaupallisten toimijoiden lisääntyminen liikuntasektorilla 

julkisten toimijoiden ja seurojen lisäksi esim. ottelutapahtumien 
järjestäjänä ja palvelujen tarjoajana

LAJIEN MUUTTUMINEN YMPÄRIVUOTISIKSI 
• Kilpaurheilu
• Ei selkeää jakoa kesä- ja talvilajeihin

VIRTUAALISUUDEN LISÄÄNTYMINEN LIIKUNNASSA
• Etäliikunta, virtuaalijumpat

YKSILÖLLISTYMISEN VAHVISTUMINEN

POLARISOITUMINEN FYYSISEN AKTIVIISUUDEN TASOSSA

PELILLISTÄMINEN LIIKUNTATRENDINÄ

AALTOSURFFAUS

YHTEISÖLLISEN JA SOSIAALISEN LIIKKUMISEN MERKITYKSEN KASVU
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• Monet tulevaisuuden liikuntatrendit liittyvät 
toisiinsa esimerkiksi syy-seuraus-suhteen tai 
jonkin muun keskinäisriippuvuuden kautta. 

• Oheisessa kuvassa on hahmoteltu muutamia 
tällaisia keskinäisriippuvuuksia. 



Tulevaisuuden trendit ja liikuntapaikkaluokat 

• Erilaiset tulevaisuuden trendit vaikuttavat eri liikuntapaikkoihin ja niiden tuleviin 
toimintaedellytyksiin. 

• Seuraavissa taulukoissa on pohdittu tulevaisuuden trendien vaikutuksia analyysissä käytettyihin 
liikuntapaikkaluokkiin.

• On hyvä muistaa, että tulevaisuuden trendejä ja niiden vaikutuksia on vaikea ennustaa. 
Seuraavissa taulukoissa esitetyt tiedot ovat alustavia pohdintoja, joita voidaan todentaa ja 
tarkentaa yksityiskohtaisemmalla analyysillä.  
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Liikuntapaikkaluokka Liikuntapaikkaluokkaan vaikuttavat trendit

Beachvolleykentät • Ilmastonmuutoksen aiheuttama säiden lämpeneminen ja lämpimän kauden piteneminen lisää 
beachvolleykenttien käyttökautta ja käyttöä.

• Liikuntaan tarkoitettujen tilojen kallistuminen yhdessä sosioekonomisen polarisaation kanssa  lisää 
beachvolleykenttien käyttöä ja suosiota vaihtoehtona organisoidulle harrastustoiminnalle.

• Omaehtoisen liikunnan kasvu lisää beachvolleykenttien käyttöä ja suosiota.

Frisbeegolfradat • Ilmastonmuutoksen aiheuttama säiden lämpeneminen ja lämpimän kauden piteneminen lisää 
Frisbeegolfratojen käyttökautta ja käyttöä.

• Liikuntaan tarkoitettujen tilojen kallistuminen yhdessä sosioekonomisen polarisaation kanssa  lisää 
frisbeegolfratojen käyttöä ja suosiota vaihtoehtona organisoidulle harrastustoiminnalle.

• Omaehtoisen liikunnan kasvu lisää frisbeegolfratojen käyttöä ja suosiota.

Kaukalot • Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpimän kauden piteneminen vähentää aikaa, jolloin ulkokaukaloiden 
käyttö on mahdollista. 

• Liikuntaan tarkoitettujen tilojen kallistuminen yhdessä sosioekonomisen polarisaation kanssa lisää 
kaukaloiden käyttöä ja suosiota niiden toiminnassaoloaikana vaihtoehtona organisoidulle 
harrastustoiminnalle.

• Omaehtoisen liikunnan kasvu lisää kaukaloiden käyttöä ja suosiota niiden toiminnassaoloaikana.

Keilahallit • Markkinaehtoinen liikunta lisääntyy, ja keilahallit voivat olla yksi markkinoilla suosiota kasvattava liikunnan 
muoto.

• Elämyksellisyyden tarve lisää keilahallien käyttöä ja suosiota (esim. hohtokeilaus ja oheistoiminnat).
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Liikuntapaikkaluokka Liikuntapaikkaluokkaan vaikuttavat trendit

Kilpajäähallit • Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpimän kauden piteneminen lisää kilpajäähallien käyttötarvetta. 
• Suurten seurojen määrän lisääntyminen ja alle 13 v. harrastajien määrän kasvu seuratoiminnassa lisää 

kilpajäähallien käyttäjämääriä ja myös tilantarpeita. 
• Markkinaehtoisen liikunnan lisääntyminen, seuratoiminnan ammattimaistuminen ja kilpaurheiluun 

panostaminen lisää tarvetta kilpajäähalleille.
• Ulkokaukaloiden käyttökauden lyhetessä myös omatoimisten liikkujien tarve jäähallien käyttöön kasvaa. 

Kuntokeskukset • Lajikirjon monipuolistuminen sekä pienten seurojen määrän lisääntyminen lisää tarvetta monipuolisille ja 
eri käyttäjäryhmien välillä jaettaville tiloille.

• Alle 13 v. ja yli 64 v. harrastajien määrän kasvu seuratoiminnassa lisää erilaistenharrastustilojen tarvetta, 
jotta eri ryhmille pystytään tarjoamaan tarpeellisia vuoroja. 

• Markkinaehtoisen liikunnan lisääntyminen lisää kuntokeskustenmäärää.
• Kuntokeskuksilla mahdollisuus vastata uudenlaisten liikuntatuotteiden, kuten elämyksellisyyden ja 

virtuaalisuuden kasvun, kysyntään.

Kuntosalit • Markkinaehtoisen liikunnan lisääntyminen lisää kuntosalien määrää.
• Omaehtoisen liikunnan kasvu lisää kuntosalien käyttöä ja suosiota.
• Sosioekonominen polarisaatio lisää kuntosalien eriytymistä edullisiin, vähän palveluja ja erikoislaitteita 

tarjoaviin saleihin ja korkean palvelun sekä laitteiston saleihin.

Lentopallokentät • Lentopallokenttä on mahdollista toteuttaa helposti esim. liikuntasaleissa. Tämä auttaa harrastajia vuorojen 
saamisessa, kun liikuntapaikkojen monikäyttöisyyttä ja käyttötasoa pyritään kasvattamaan.
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Liikuntapaikkaluokka Liikuntapaikkaluokkaan vaikuttavat trendit

Liikuntahallit • Lajikirjon monipuolistuminen sekä pienten seurojen määrän lisääntyminen lisää tarvetta monipuolisille ja 
eri käyttäjäryhmien välillä jaettaville tiloille.

• Alle 13 v. ja yli 64 v. harrastajien määrän kasvu seuratoiminnassa lisää erilaistenharrastustilojen tarvetta, 
jotta eri ryhmille pystytään tarjoamaan tarpeellisia vuoroja. 

Liikuntasalit • Lajikirjon monipuolistuminen sekä pienten seurojen määrän lisääntyminen lisää tarvetta monipuolisille ja 
eri käyttäjäryhmien välillä jaettaville tiloille.

• Alle 13 v. ja yli 64 v. harrastajien määrän kasvu seuratoiminnassa lisää erilaistenharrastustilojen tarvetta, 
jotta eri ryhmille pystytään tarjoamaan tarpeellisia vuoroja.

• Sosioekonominen polarisaatio lisää tarvetta saada käyttöön myös edullisia sisäliikuntatiloja.

Luistelukentät • Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpimän kauden piteneminen vähentää aikaa, jolloin ulkoluistelukenttien 
käyttö on mahdollista. 

• Liikuntaan tarkoitettujen tilojen kallistuminen yhdessä sosioekonomisen polarisaation kanssa lisää 
luistelukenttien käyttöä ja suosiota niiden toiminnassaoloaikana vaihtoehtona organisoidulle 
harrastustoiminnalle.

• Omaehtoisen liikunnan kasvu lisää luistelukenttien käyttöä ja suosiota niiden toiminnassaoloaikana.

Lähiliikuntapaikat • Ilmastonmuutoksen aiheuttama säiden lämpeneminen ja lämpimän kauden piteneminen lisää 
lähiliikuntapaikkojen käyttökautta ja käyttöä.

• Liikuntaan tarkoitettujen tilojen kallistuminen yhdessä sosioekonomisen polarisaation kanssa  lisää 
lähiliikuntapaikkojen käyttöä ja suosiota vaihtoehtona organisoidulle harrastustoiminnalle.

• Omaehtoisen liikunnan kasvu lisää lähiliikuntapaikkojen käyttöä ja suosiota.
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Liikuntapaikkaluokka Liikuntapaikkaluokkaan vaikuttavat trendit

Pallokenttä • Ilmastonmuutoksen aiheuttama säiden lämpeneminen ja lämpimän kauden piteneminen lisää pallokenttien 
käyttökautta ja käyttöä.

• Liikuntaan tarkoitettujen tilojen kallistuminen yhdessä sosioekonomisen polarisaation kanssa  lisää 
pallokenttien käyttöä ja suosiota vaihtoehtona organisoidulle harrastustoiminnalle.

• Omaehtoisen liikunnan kasvu lisää pallokenttien käyttöä ja suosiota. 

Ratsastus • Markkinaehtoinen liikunta lisääntyy, ja ratsastus saattaa olla yksi markkinoilla suosiota kasvattava liikunnan 
muoto.

• Elämyksellisyyden tarve ja ulkoliikunnan suosio tuo asiakkaiksi yksittäisiä ratsastuskertoja ostavia asiakkaita. 

Skeitti-
/rullaluistelupaikka

• Ilmastonmuutoksen aiheuttama säiden lämpeneminen ja lämpimän kauden piteneminen lisää skeitti-
/rullaluistelupaikkojen käyttökautta ja käyttöä.

• Liikuntaan tarkoitettujen tilojen kallistuminen yhdessä sosioekonomisen polarisaation kanssa lisää skeitti-
/rullaluistelupaikkojen käyttöä ja suosiota vaihtoehtona organisoidulle harrastustoiminnalle.

• Omaehtoisen liikunnan kasvu lisää skeitti-/rullaluistelupaikkojen käyttöä ja suosiota. 

Tenniskenttäalue tai -
halli

• Liikuntatoimijoiden omien toimitilojen lisääntyminen: yksityiset tennishallit tarjoavat seuravuorojen lisäksi 
avoimesti varattavissa olevia vuoroja. 

• Lajikirjo monipuolistuu myös tennishalleissa (tennis, sulkapallo, padel). 
• Ilmastonmuutoksen aiheuttama säiden lämpeneminen ja lämpimän kauden piteneminen kasvattaa 

ulkokenttien käyttökautta ja käyttöä.
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Liikuntapaikkaluokka Liikuntapaikkaluokkaan vaikuttavat trendit

Uima-allas tai -halli • Suurten seurojen määrän lisääntyminen ja alle 13 v. ja yli 64 v. harrastajien määrän kasvu seuratoiminnassa
lisää uimahallien käyttäjämääriä ja myös tilantarpeita. 

• Uimahallien pystyttävä vastamaan sekä kilpaurheiluun panostavien, että omaehtoista liikuntaa harrastavien 
tarpeisiin.

• Sosioekonominen polarisaatio lisää julkisten investointien tarvetta, jos halutaan turvata kaikkien 
käyttäjäryhmien kysyntään vastaava tarjonta.

Uimapaikka tai -ranta • Ilmastonmuutoksen aiheuttama säiden lämpeneminen ja lämpimän kauden piteneminen lisää käyttökautta 
ja käyttöä. Toisaalta, joillakin uimapaikoilla ilmastonmuutoksen aiheuttama sinilevätilanteen paheneminen 
vähentää uimapaikkojen käyttömahdollisuuksia.  

• Omaehtoisen liikunnan kasvu lisää uimapaikkojen käyttöä ja suosiota. 

Ulkokuntoilupaikka • Ilmastonmuutoksen aiheuttama säiden lämpeneminen ja lämpimän kauden piteneminen lisää 
ulkokuntoilupaikkojen käyttökautta ja käyttöä.

• Liikuntaan tarkoitettujen tilojen kallistuminen yhdessä sosioekonomisen polarisaation kanssa  lisää 
ulkokuntoilupaikkojen käyttöä ja suosiota vaihtoehtona organisoidulle harrastustoiminnalle.

• Omaehtoisen liikunnan kasvu lisää ulkokuntoilupaikkojen käyttöä ja suosiota. 
• Terveysliikuntaan panostaminen lisää ulkokuntoilupaikkojen käyttöä ja suosiota. 

Yleisurheilu • Ilmastonmuutoksen aiheuttama säiden lämpeneminen ja lämpimän kauden piteneminen lisää 
ulkopaikkojen käyttökautta ja käyttöä.

• Yleisurheilu kasvaa kaupunkiseuduilla, eritoten valtakunnallisissa kasvukeskuksissa sekä menettää 
osuuksiaan maaseutukunnissa. Myös laji- ja lajiryhmäpainotukset ovat muuttuneet, pika-aitajuoksulajien 
kehitystrendit ovat kauttaaltaan noususuuntaisia, kun taas etenkin miesten kestävyysjuoksu- ja heittolajit 
ovat menettäneet asemiaan. Nykyrakentamisen suunta on selvästi monitoimihalleihin sekä useampia 
urheilulajeja palveleviin urheilutaloihin kohdistuva. (Suomalaisen yleisurheilun strategia 2017–2020)43



VERTAILUKAUPUNGIT

• Kuinka paljon liikuntapaikkoja Jyväskylässä on verrattuna muihin kaupunkeihin? 
Palveluverkkoselvityksessä tarkasteltiin liikuntapaikkojen määrää vertailemalla 
Jyväskylän tilannetta koko maahan ja seitsemään vertailukaupunkiin. 

• Tarkastelun pohjana käytettiin valtakunnallista Lipas-aineistoa.

• Jyväskylän (142 400 as.) vertailukaupungeiksi valittiin Tampere (238 140 as.), Oulu (205 489 

as.), Turku (192 962 as.), Kuopio (119 282 as.), Lahti (119 823 as.), Vaasa (67 636 as. ) ja 
Hämeenlinna (67 633 as.). 
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Liikuntapaikat 1000 asukasta kohti 
• Jyväskylässä on asukas-

lukuun suhteutettuna 
vähemmän liikunta-
paikkoja kuin Hämeen-
linnassa, Kuopiossa, 
Oulussa ja Vaasassa, mutta 
enemmän kuin Lahdessa, 
Tampereella ja Turussa.

Alue
Liikuntapaikat 

/1000 as.

Koko Suomi 5,80

Jyväskylä 3,77

Hämeenlinna 5,17

Kuopio 5,26

Lahti 2,99

Oulu 3,86

Tampere 3,66

Turku 2,71

Vaasa 5,37
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Liikuntapaikkojen määrä vertailukaupungeissa tyypeittäin 
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Beach-
volley-
kenttä

Frisbee
golfrata

Jäähalli
Kauka-
lo

Keila-
halli

Kunto-
keskus

Kunto-
sali

Lento-
pallo-
kenttä

Liikun-
tahalli

Liikun-
tasali

Luiste-
lukent-
tä

Lähilii-
kunta-
paikka

Muu
Pallo-
kenttä

Ratsas-
tus

Skeitti-
/rulla-
luistelu
paikka

Tennis-
kenttä-
alue tai 
-halli

Uima-
allas tai 
-halli

Uima-
paikka 
tai -
ranta

Ulko-
kuntoi-
lupaik-
ka

Yleis-
urheilu

Yhteen-
sä

Koko 
Suomi

707 724 236 1518 129 478 1342 302 392 3450 2087 1212 8477 4946 943 261 971 260 2190 550 873 32048

Jyväskylä 14 12 4 17 4 14 22 5 74 48 23 128 86 11 9 13 2 37 4 10 537

Hämeen-
linna

2 5 3 18 3 8 22 3 5 32 53 7 62 68 9 7 2 36 5 350

Kuopio 11 14 3 34 10 22 4 4 59 33 15 223 66 4 19 3 62 31 11 628

Lahti 4 4 3 20 2 14 22 4 2 40 29 13 59 64 10 3 16 5 18 16 10 358

Oulu 27 8 6 31 2 15 35 5 120 104 23 140 150 18 10 31 3 27 13 26 794

Tampere 16 9 8 12 2 22 39 9 7 97 143 14 129 267 7 7 11 6 31 28 8 872

Turku 11 11 4 13 3 11 35 17 8 83 48 12 76 121 10 7 14 6 9 19 5 523

Vaasa 12 5 2 13 2 7 14 3 43 32 12 102 78 5 2 6 1 13 7 4 363



Liikuntapaikkaverkon 
talous vertailu-
kaupungeissa 2019 

• Lipas tietokannasta on saatavilla myös eri kau-
punkien liikuntapaikkoihin liittyviä taloustietoja. 

• Tietokannan mukaan vuonna 2019 verrokkikau-
pungeista, väkilukuun suhteutettuna, liikunta-
paikkoihin satsattiin rahallisesti investointien ja 
avustusten muodossa eniten Kuopiossa ja 
Vaasassa. 

• Väkilukuun suhteutettuna Jyväskylässä inves-
toitiin ja avustettiin liikuntapaikkoja enemmän 
kuin Lahdessa ja Turussa, mutta vähemmän 
kuin Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Oulussa, 
Tampereella ja Vaasassa.

Alue
Investoinnit 

(€/as.)

Kunnan 
myöntämät 
avustukset 
(€/as.)

Nettokustan-
nukset (€/as.)

Käyttökustan-
nukset (€/as.)

Käyttötuotot 
(€/as.)

Jyväskylä 28 2 119 157 38

Hämeenlinna 6 55 108 115 6

Kuopio 106 10 146 199 52

Lahti 13 2 123 145 22

Oulu 68 2 94 136 41

Tampere 27 4 133 167 34

Turku 8 7 108 131 22

Vaasa 99 16 111 140 28

Lähde:
Tilastokeskus ja Jyväskylän yliopiston Lipas-tietokanta: Kuntien taloustiedot. https://lipas.fi/tilastot/talous. [Viitattu 18.1.2021].
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YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-
SUOSITUKSET
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• Jyväskylän liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksessä pyrittiin luomaan kokonaiskuva kaupungin 
liikuntapaikoista ja olemassa olevan verkon tarkoituksenmukaisuudesta.

• Työ toteutettiin paikkatietoaineistoon ja asiantuntija-arvioihin perustuvan nykytila-analyysin 
avulla, jossa tarkasteltiin yksittäisten liikuntapaikkoja osana palveluverkkoa. 

• Jyväskylässä on 537 Lipas-tietokantaan merkittyä liikuntapaikkaa. Näistä 18 on saanut alle 20 % 
nykytila-analyysissä lasketusta kokonaispistemäärästä. 103 liikuntapaikkaa on saanut yli 80 % 
lasketusta kokonaispistemäärästä. 



• Nykytila-analyysin lisäksi projektin yhteydessä järjestettiin kolme työpajaa, joissa käsiteltiin 
liikuntapalveluverkkoselvityksen alustavia tuloksia ja tulevaisuuden liikuntatrendejä.

• Tulevaisuudessa liikuntaan vaikuttaviksi trendeiksi tunnistettiin selvityksen yhteydessä esimerkiksi:
• Ilmastonmuutos

• Tilojen ja reittien monikäyttöisyyden lisääminen

• Polarisaatiokehitys: paljon liikuntaa harrastavat ↔ vähän liikuntaa harrastavat, kilpaurheilu ↔ omaehtoinen 
terveysliikunta ja höntsäily, väestön sosioekonominen polarisaatio

• Ulkoliikunnan ja luontoliikunnan suosion kasvu

• Liikuntapalvelujen tarjoajien kentän monipuolistuminen

• Markkinaehtoisen liikunnan lisääntyminen ja seuratoiminnan ammattimaistuminen

• Tämä liikuntapaikkojen palveluverkkoselvitys on strategisen tason tarkastelu, jonka tavoitteena on 
luoda kokonaiskuva kaupungin liikuntapaikoista osana liikkumisen verkostoa. Yksittäisten 
liikuntapaikkojen ja eri liikuntatyyppien toimintaympäristön kehittäminen vaatii 
yksityiskohtaisempaa analyysiä.     
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Toimenpidesuositukset

• Tässä palveluverkkoselvityksessä 
vähän pisteitä saaneita liikunta-
paikkojen kohdalla tulisi tarkas-
tella, mitä voitaisiin tehdä, jotta 
ne toimisivat paremmin osana 
Jyväskylän palvelutarjontaa.

• Ennen liikuntapaikkakohtaisia 
päätöksiä, tulisi tehdä tarkempi 
selvitys esimerkiksi eri liikunta-
paikkaluokkien toimintaedelly-
tyksistä sisältäen esimerkiksi 
kunto-, ylläpito- ja investointi-
kustannusarviot sekä tulevai-
suuden, yhdyskuntarakenteen 
kehityksessä syntyvä paineet. 

• Palveluverkkoa voidaan kehittää 
kasvavilla kaupunkialueilla ja 
toisaalta tehostaa hiljenevillä 
alueilla.

Liikuntapaikkojen kehittämistoimenpidesuosituksia:

• Ulkoliikuntapaikkojen ja lähiliikunnan palveluverkon kehittämishankkeet tulisi 
käynnistää liikuntapaikkatyypeittäin.

• Kehittämisessä tulisi huomioida seuraavat yleiset perusteet: 
• Suorituspaikan kunto ja tarvittavat korjaukset
• Käyttäjäpalaute
• Kasvavat lajit ja käyttöasteen seuranata
• Kilpastandardit menestyvillä lajeilla 
• Esteettömyys
• Laajemmat kehityshankkeet
• Kaupunkirakentamisen yleinen kehitys

• Uusien toimintojen tai olosuhteiden kehittämishankkeet on syytä selvittää 
hankekohtaisesti. Hankekohtaisesti määritellään tarpeet, toteutusvaihtoehdot, 
laatutasot ja kustannusvaikutukset. 

• Vähällä käytöllä olevia ja huonokuntoisia liikuntapaikkojen käyttöedellytyksiä tulisi 
tarkastella ja parantaa säilytettävien liikuntapaikkoja laatua ohjaamalla niihin 
investointeja. 

• Kehittämisessä tulisi painottaa erityisesti asukasmäärältään kasvavia alueita ja 
panostaa monipuolisiin liikuntakeskuksiin ja aluekeskuksiin.

• Vuokrasopimukset ja -hinnat tulisi tarkistaa (markkinatilanne huomioiden) ja 
yhdenmukaistaa.
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Toimenpidesuositukset

• Liikuntapaikkojen tehostaminen tarkoittaa mm:
• Käyttöasteen tai hinnoittelun nostamista erilaisin 

aktiivisin toimenpitein. Esimerkiksi peruskorjauksella ja 
monipuolistamisella pyritään nostamaan aluekeskusten 
käyttäjämääriä. Samalla kustannus- hyötysuhteeltaan 
ongelmallisten liikuntapaikkojen käyttöhintoja voidaan 
nostaa. 

• Ylläpitovastuun ulkoistamista esimerkiksi luovuttamalla 
pallokenttiä seurojen hallintaan tai hoitamalla kenttiä 
talkootöin.

• Hoitotason vähentämistä. Esimerkiksi pienellä käytöllä 
olevan liikuntapaikan ylläpitotasoa voidaan laskea. 

• Liikuntapaikan muuntamista toiseen liikunnalliseen 
käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi muuntamalla vähässä 
käytössä olevat palokentät monitoimikentiksi, 
skeittipaikoiksi tms.

• Liikuntapaikan lakkauttamista eli verkoston 
harventamista. Tämä tarkoittaa liikuntapaikasta 
luopumista ja vuokra-alueen palauttamista 
maanomistajalle.

• Tehostamiseen on syytä ryhtyä mikäli yksi tai 
useampi seuraavista periaatteista täyttyy:

• Käyttöaste on erityisen heikko. Alueella 
esiintyy merkittävää päällekkäistarjontaa ja 
lisäksi lähekkäin olevien kohteiden käyttöaste 
on alhainen.

• Käyttötapa ei ole liikunnallinen eli esim. 
epäviralliset parkkipaikat.

• Kustannus-hyötysuhde on erityisen alhainen, 
esimerkiksi luonnonjääkenttien jäädyttäminen. 

• Lähellä ei ole koulua/päiväkotia.

• Yksityinen tai kolmas sektori tuottaa tai on 
halukas tuottamaan samat palvelut käyttäjille 
kustannustehokkaaseen hintaan (esim. kunto-
salit). Yksityisten tarjonnan huomioiminen 
kaupungin omassa verkossa on tärkeää.

• Liikuntapaikan kunto on niin huono, että se 
aiheuttaa vaaratilanteita, eikä peruskorjaa-
miseen ole resursseja.
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