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1 JOHDANTO 

1.1 Lähiliikuntapaikat – yhteiskunnallinen, valtakunnallinen ja kunnallinen näkökulma  

Riittävä liikunta-aktiivisuus on yksi keskeisimmistä terveyden edistämisen keinoista. Nykyiset 

kansalliset liikuntasuositukset suosittavat terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta lapsille aina 

yläkouluikään saakka vähintään yhden–kahden tunnin päivittäistä liikkumismäärää.  Olemassa 

oleva tutkimustieto viittaa kuitenkin siihen, että pääosalla lapsista ja nuorista suositusten mukai-

nen päivittäinen liikunta-annos jää saamatta. Myös aikuisväestön osalta tilanne on yhtä lailla 

huolestuttava. Arviolta vain puolet aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. 

Riittävä liikunta-aktiivisuus kaikissa ikäryhmissä edellyttää omaehtoista liikkumista tukevaa 

arkiympäristöä. Valtakunnallisten selvitysten perusteella asuinympäristöjen liikuntaolosuhteet 

eivät kuitenkaan usein tue riittävällä tavalla päivittäistä arkiliikuntaa. Ongelma korostuu varsinkin 

lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden ja ikääntyneiden kohdalla. Nämä ryhmät ovat erityisen 

riippuvaisia välittömän lähiympäristön tarjoamista liikuntamahdollisuuksista. Päiväkoti- ja koulu-

pihat ovat lasten ja nuorten keskeisiä päivittäisiä lähiympäristöjä, ja niiden toimintaolosuhteet 

ovat pääosin kuntatoimijoiden vastuulla, toisin kuin esimerkiksi asuinympäristöissä olevat koti-

piha-alueet. Kuntanäkökulmasta päiväkoti- ja koulupihat tulee täten ottaa erityisen tarkastelun 

kohteeksi.    

Lähiliikuntapaikka on uudehko termi suomalaisessa liikuntapaikkarakentamisessa. Termi ja 

siihen liittyvät toimintamallit ovat saaneet esimerkkiä Norjasta, jossa toteutettiin 1990-luvun 

aikana liikuntapoliittinen toimenpideohjelma. Toimenpideohjelman kautta rakennettiin lähes 

2000 lähiliikuntapaikkaa eri puolille maata. Lähiliikuntapaikka-ajattelun keskeisenä pontimena 

on ollut sekä Norjassa että myöhemmin Suomessa pyrkimys ohjata julkista liikuntapaikkaraken-

tamista entistä enemmän tukemaan myös omaehtoista ja päivittäisissä lähiympäristöissä 

tapahtuvaa liikkumista. 

Suomessa lähiliikuntapaikka -termin sisältöä on valtionhallinnon toimesta määritelty varsin 

väljästi. Tilaa on haluttu näin jättää paikallisista tarpeista lähteville ratkaisumalleille ja innovaati-

oille. Yleisellä tasolla lähiliikuntapaikoilla tarkoitetaan laajoille käyttäjäryhmille soveltuvia, 

monipuolisia, liikkumaan innostavia ja viihtyisiä liikuntapaikkoja, jotka sijaitsevat asuinalueilla 

käyttäjiensä helposti saavutettavissa. Niiden tulisi olla vapaasti (= ilman vuoroperusteisuutta) ja 

maksutta kaikkien käytettävissä. Vuodesta 2001 alkaen lähiliikuntapaikat ovat Suomessa olleet 

painopisteasemassa liikuntapaikkarakentamisen valtakunnallisissa strategioissa. Niiden raken-

tamiseen on voinut muun muassa hakea muuta liikuntapaikkarakentamista korkeampaa 

valtionavustusta. 
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Vuoteen 2012 mennessä valtionavustuksilla on tuettu n. 550 lähiliikuntapaikkahanketta eri 

puolilla Suomea. Keskimäärin valtionavustusten taso on ollut noin 30 prosenttia hankkeen 

kokonaiskustannuksista. Valtakunnallisesti tarkasteltuna kuntien välillä voidaan kuitenkin havai-

ta merkittäviä eroja avustusten hyödyntämisessä. Aktiivisimmat kunnat ovat avustusten 

vauhdittamina toteuttaneet 2000-luvun aikana 8–10 lähiliikuntapaikkahanketta. Vastaavasti 

merkittävä osa kunnista ei ole toteuttanut ainuttakaan lähiliikuntapaikkaa valtionavustuksella. 

Hanketyypeittäin tarkasteltuna selvästi yleisimmin avustusta on haettu koulupihojen liikunta-

olosuhteiden kunnostamiseen lähiliikuntapaikkanäkökulmasta. Valtionavustusviranomaisina 

lähiliikuntapaikkahankkeissa toimivat alueelliset ELY -keskukset. Valtionavustuskelpoisten 

hankkeiden kustannusalaraja on 20 000€. Valtionavustusta voivat hakea kaikki oikeustoimikel-

poiset yhteisöt ja hakuaika päätyy vuosittain kalenterivuoden lopussa.     

Onnistuminen lähiliikuntapaikkarakentamisessa näyttää kiteytyvän muutamaan keskeiseen 

tekijään. Lähiliikuntapaikkarakentamisen kuntatasoiseen tarkasteluun liittyen Nuori Suomi ry 

toteutti vuonna 2009 kyselyn, jossa kartoitettiin ”menestystekijöitä” kunnallisen lähiliikuntapaik-

karakentamisen onnistumisen taustalta. Selvitys kohdistettiin 12 kuntaan, jotka 

valtionavustustietojen perusteella olivat olleet hankemäärien osalta asiassa aktiivisimpia. Seu-

raavat kolme tekijää nousivat selvityksessä selkeästi esiin: 

1. Poikkihallinnollinen yhteistyö. Toimivan lähiliikuntapaikkaverkoston aikaansaaminen 

edellyttää muuta liikuntapaikkarakentamista enemmän kunnan eri hallintokuntien välistä 

sujuvaa yhteistyötä. Hyvä yhteistyö mahdollistaa joustavat ja tarkoituksenmukaiset rat-

kaisut lähiliikuntapaikkojen sijoitteluun, suunnitteluun, rahoitukseen, rakentamiseen ja 

kunnossapitoon.  

2. Tahtotila ja sitoutuminen. Lähiliikuntapaikkahankkeiden menestyksekäs eteenpäin vie-

minen edellyttää kuntajohdon ja keskeisten viranhaltijoiden sitoutumista asialle. 

Aktiivisissa kunnissa tämä on konkretisoitunut esimerkiksi selkeinä asiaa tukevina stra-

tegiakirjauksina tai asiaan liittyvien poikkihallinnollisten ja päätösvaltaisten työryhmien 

perustamisena. 

3. Suunnitelmallisuus. Useimmissa aktiivisissa kunnissa lähiliikuntapaikkarakentamisen to-

teuttaminen etenee poikkihallinnollisesti laaditun kokonaissuunnitelman pohjalta. 

Kokonaissuunnitelmassa on muun muussa asetettu määrällisiä tavoitteita (esimerkiksi 

1–2 lähiliikuntapaikkaa vuodessa) sekä yksittäisten hankkeiden aikataulutusta ja prio-

risointeja. Useimmiten nämä kokonaissuunnitelmat perustuvat jonkintasoiseen 

lähtötilanneanalyysiin. 
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1.2 Jyväskylän kartoitus ja toimenpideohjelma – prosessin kuvaus 

Jyväskylän kaupunki on tilannut Nuori Suomi palvelut oy:ltä lähiliikuntaolosuhteiden nykytilan 

kartoituksen sekä kartoitukseen pohjaavan kehittämissuunnitelman. Nuori Suomi on toteuttanut 

vastaavanlaisia prosesseja muun muassa Helsingissä osana Helsingin Terveellinen kaupungin-

osa ohjelmaa sekä Joensuussa osana kaupungin liikuntapaikkastrategian laadintaa ja 

palveluverkon uudistustyötä. Viimeisimpänä vastaavat prosessit on toteutettu Mänttä-

Vilppulassa ja Järvenpäässä.  

Jyväskylässä työn tukena on ollut projektiryhmä, jossa kaupungin edustajina ovat olleet mukana 

alla mainitut henkilöt. Lisäksi prosessia ovat edesauttaneet kartoitusvaiheeseen osallistuneet 

useat paikallistason toimijat yksittäisissä kouluissa ja päiväkodeissa.  

 Ari Karimäki, vastuualuejohtaja / Sivistyspalvelut 

 Mervi Vallinkoski, maisema-arkkitehti / Kaupunkirakennepalvelut 

 Vesa Lehtinen, kaupunginpuutarhuri / Kaupunkirakennepalvelut 

 Anne Pitkänen, suunnitteluhortonomi / Kaupunkirakennepalvelut 

 Juuso Haapamäki, miljöösuunnittelija / Kaupunkirakennepalvelut 

 Kari Häkkinen, ulkoilualueiden esimies / Liikuntapalvelut 

 Reijo Nieminen, liikuntapaikkaesimies / Liikuntapalvelut 

 Mikko Pajunen, liikuntasuunnittelija / Liikuntapalvelut 

 Pia Bärlund, suunnittelija / Opetuspalvelut 

 Ari Hämäläinen, tekninen isännöitsijä / Tilapalvelu 

 Marjut Koivisto, projektipäällikkö / Tilapalvelu 

 Olli Salmela, kiinteistöpäällikkö / Tilapalvelu 

 Sami Kalaja, perusopetuksen rehtori / Kilpisen koulu 

 Erkki Pelkonen, päiväkodinjohtaja / Tammirinteen päiväkoti 

 Teijo Paananen, päiväkodinjohtaja / Tikan päiväkoti 

Loppuraportin taustalla oleva työprosessi toteutettiin kevään ja syksyn 2012 aikana, ja se eteni 

neljän päävaiheen kautta. Vaiheet on kuvattu kuviossa 1. Ensimmäisessä vaiheessa touko-

syyskuun aikana toteutettiin lähiliikuntaolosuhteiden nykytilan analysointiin liittyvä kartoitus-

kysely. Kyselyssä kartoitettiin kaikkien kunnallisten päiväkotien ja koulujen piha-alueet sekä 
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lisäksi erikseen tilaajan määrittelemät muut lähiliikunnan kannalta keskeisimmät kohteet. Koko-

naisuudessaan kartoitus Jyväskylän kaupungissa kohdistui 131 kohteeseen.  

Prosessin seuraavassa vaiheessa nykytilakartoituksesta saatuja tietoja analysoitiin, verifioitiin ja 

täydennettiin yhdessä kaupungin eri hallintokuntien edustajista kootun työryhmän kanssa. Työ-

vaihe toteutettiin työseminaarimuotoisesti 19.9.2012. Lisäksi työseminaarissa arvioitiin 

kaupungin hallintokuntien edustajien toimesta Nuori Suomi palvelut oy:n tekemän valmistelun 

pohjalta eri kohteiden kunnostustarvetta sekä kehityspotentiaalia lähiliikuntapaikkarakentamisen 

näkökulmasta. Arvioinnin taustana käytettiin tietoja muun muassa eri kohteiden saavutettavuu-

desta, tilallisista kehittämismahdollisuuksista sekä kohteen nykyisestä liikuntakäytöstä. 

Toisessa työseminaarissa 31.10.2012 käytiin lävitse Nuori Suomi palvelut oy:n esittämät kehit-

tämisehdotukset, joihin vastuullisten hallintokuntien keskeiset toimijat tekivät muutosehdotuksia 

ja tarvittavia tarkennuksia. Lisäksi työseminaarissa sovittiin prosessin loppuraportoinnin sisällös-

tä, aikataulusta ja toteutustavasta.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuvio 1.  Prosessin päävaiheet 

1. Lähiliikuntaolosuhteiden nykytilan kartoitus sähköisillä kyselyillä 
 

• Arvioitavina kohteina nykyiset lähiliikuntapaikat, kunnalliset päiväkoti- ja koulupihat sekä 
muut tilaajan määrittelemät kohteet 

• Kyselyissä vastaajina paikallistason toimijat: opettajat, varhaiskasvattajat ja muut 
vastuuhenkilöt 

 

2. Toimijaverkoston 1. työseminaari 
 

• Mukana vastuullisten hallintokuntien keskeiset toimijat 
• Nykytilakartoituksen tulosten verifiointi sekä kartoitettujen kohteiden arviointi  

lähiliikuntapaikkanäkökulmasta 

 

3. Toimijaverkoston 2. työseminaari  
 

• Mukana vastuullisten hallintokuntien keskeiset toimijat 
• Nuori Suomi palvelut oy:n tekemien kehittämisehdotusten läpikäynti & tilaajan 

näkemysten ja muutostoiveiden kuuleminen 

 

4. Loppuraportti lähiliikuntaolosuhteiden nykytilasta ja kehittämisehdotuksista 
 

• Yhteenveto kartoitusvaiheen tuloksista sekä prosessissa aikaan saaduista 
kehittämisehdotuksista  
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1.3 Raportin sisältö ja tausta-aineistot 

Raportti jakautuu kahteen osaan. Raportin pääosassa (luvut 1–3) kuvataan edellä esitettyjen 

lähiliikuntapaikkarakentamisen yleisten yhteiskunnallisten näkökulmien lisäksi lähiliikunta-

olosuhteiden nykytilannetta Jyväskylässä sekä esitellään kartoitusprosessin tulokset ja 

prosessissa tuotetut kehittämisehdotukset. Tarkastelu tässä osiossa tapahtuu pääosin koko 

kaupungin tasolla. Raportin liiteosassa (luku 4) kartoituskyselyn tulokset raportoidaan jokaisen 

yksittäisen kohteen osalta. Liiteosan lopusta löytyy myös kartoituksessa käytetty kyselylomake.  

Raportin tausta-aineistona on edellä kuvatun asiantuntijaryhmän näkemysten lisäksi käytetty 

muun muassa erilaisia Jyväskylän kaupungin strategia-asiakirjoja, ohjelmia, selvityksiä sekä 

kartta-aineistoja.  
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2 JYVÄSKYLÄN LÄHILIIKUNTAOLOSUHTEIDEN NYKYTILANNE  

2.1 Kartoituksen toteutustapa ja saatu aineisto 

Prosessin ensimmäiseen vaiheeseen liittynyt lähiliikuntaolosuhteiden nykytilan kartoitus toteu-

tettiin nettikyselynä. Päiväkoti- ja koulupihojen osalta kyselyyn vastasivat päiväkotien johtajat ja 

koulujen rehtorit, joilla on työnkuvaansa liittyen paikallistason näkemystä omien vastuukoh-

teidensa toimintaolosuhteista. Heiltä toivottiin kuitenkin kyselyyn vastaamisessa osallistavaa 

toimintatapaa mahdollisimman laaja-alaisen näkemyksen varmistamiseksi. Muissa kartoitetuis-

sa kohteissa vastaajina toimivat puistojen osalta kunkin alueen vastuullinen kaupungin 

suunnitteluhortonomi ja liikunta-alueiden osalta liikuntapaikkaesimies.  

Kyselyssä keskeisimpänä tarkastelukulmana oli kokonaisarvioinnin tekeminen arvioitavan koh-

teen olemassa olevista liikunta- ja leikkimahdollisuuksista. Arvio suhteutettiin kohteen nykyiseen 

käyttötarkoitukseen ja siitä lähteviin tarpeisiin. Kokonaisarviointi tehtiin seuraavalla neliportaisel-

la asteikolla:  

 Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan hyvä. Kohteen liikunta- ja leikkimahdollisuudet 

palvelevat hyvin nykyistä käyttötarkoitusta. 

 Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan tyydyttävä. Kohteen liikunta- ja leikkimahdolli-

suudet palvelevat riittävällä tavalla nykyistä käyttötarkoitusta. 

 Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan heikko. Kohteen liikunta- ja leikkimahdollisuuk-

sia on vähintäänkin joiltain osin kehitettävä / kunnostettava, jotta se palvelisi riittävällä 

tavalla nykyistä käyttötarkoitustaan. 

 Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan erittäin huono. Kohteen liikunta- ja leikkimah-

dollisuuksia on kokonaisvaltaisesti kehitettävä / kunnostettava, jotta se palvelisi riittävällä 

tavalla nykyistä käyttötarkoitustaan. 

Kokonaisarvioinnin ohella kyselyssä tehtiin osa-aluekohtaiset arvioinnit seuraavista teemoista: 

1) leikkipaikkavälineistö, 2) pallopelipaikat, 3) talviliikuntapaikat, 4) muut liikuntamahdollisuudet 

sekä 5) piha-alueen yleiset puitteet (tila, viihtyisyys yms.). Arviointien lisäksi kyselyssä doku-

mentoitiin kohteen nykyinen varustelu sekä koottiin kohteeseen liittyneitä kehittämistarpeita ja 

toiveita (kyselylomake ja kohdekortit kartoitetuista kohteista liiteosiossa). 

Kyselyyn saatiin vastaus kaikista tavoitteeksi asetetuista kohteista. Yhteensä kyselyssä saatu 

aineisto sisältää 57 päiväkotipihaa, 8 päiväkotikoulupihaa, 42 koulupihaa sekä 21 puistokohdet-



 

9 
 

ta. Päiväkoti- ja koulupihojen joukossa on kunnallisten kohteiden lisäksi mukana neljä yksityisen 

päiväkodin ja neljä yksityisen koulun pihaa. 

2.2 Lähiliikuntaolosuhteiden nykytilanne – kaupunkitasoinen kokonaistarkastelu 

Seuraavassa kartoituskyselyn tuloksia tarkastellaan kohdekohtaisten kokonaisarviointien tasolla 

kohdetyypeittäin. Tarkoituksena on kuvata Jyväskylän lähiliikuntaolosuhteiden nykytilannetta 

koko kaupungin mittakaavassa sekä suhteuttaa sitä tiedossa olevin osin myös valtakunnalliseen 

tilanteeseen. Vertailupohjana käytetään Nuoren Suomen aineistoja, joita on saatu vastaavista 

muissa kaupungeista tehdyistä kartoituksista (Joensuu, Parainen, Mänttä-Vilppula ja Järven-

pää) sekä aihealueisiin kytkeytyvistä valtakunnallisista selvityksistä.  

Seuraavissa osioissa esitetyt tulokset pohjaavat kartoituskyselystä saatuihin paikallisten toimi-

joiden ja vastuuhenkilöiden kohdekohtaisiin kokonaisarvionteihin ja niistä tehtyihin luokitteluihin. 

Prosessin työseminaarivaiheessa yksittäisten kohteiden osalta on tehty joitakin kohdekohtaisia 

tarkennuksia, mutta lähtökohtaisesti tehtyjä arviointeja on pidetty valideina ja siten minkään 

yksittäisen kohteen kokonaisarviointia ei ole muutettu. 

2.2.1 Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylän päiväkoti- ja koulupihoilla 

Kuten oheinen kaaviokuva (Kuvio 2) kertoo, tehdyssä kartoituksessa Jyväskylän päiväkotipi-

hoista noin 60% arvioitiin lähiliikuntaolosuhteiltaan hyvälle tai vähintään tyydyttävälle tasolle. 

Noin 40 prosentissa pihoista arvioitiin puolestaan olevan selkeästi tarvetta pihan leikki- ja liikun-

tamahdollisuuksien kehittämiselle. Verrattaessa edellä mainittuja tuloksia saatavissa olevaan 

tietoon muista kaupungeista, voidaan arvioida Jyväskylän päiväkotipihoilla tilanteen olevan 

selvästi keskiarvoa parempi. Esimerkiksi Nuoren Suomen vastaavista kartoituksista saadussa 

viiden kaupungin yhteisaineistossa hyvälle tai vähintään tyydyttävälle tasolle arvioitiin noin yksi 

kolmasosa päiväkotipihoista, kun vastaava luku Jyväskylässä olisi siis noin kaksi kolmasosaa 

pihoista. Vastaavasti verrattaessa Jyväskylän tilannetta valtakunnalliseen selvitykseen vuodelta 

2009 (Valtakunnallinen selvitys päiväkotien liikuntaolosuhteista, Nuori Suomi), jonka aineistossa 

oli mukana 1247 päiväkotipihaa, voidaan tulosta myös pitää hieman valtakunnallista keskiarvoa 

parempana. Jyväskylän päiväkotipihoista hyvälle tasolle arvioitiin 19%, kun valtakunnallisessa 

selvityksessä tälle tasolle arvioitiin 16% pihoista.  
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Kuvio 2. Päiväkotipihojen kokonaisarvioiden tulokset Jyväskylässä sekä Nuoren Suomen kautta 

kartoitetuissa muissa kaupungeissa 

Koulupihojen osalta alakoulupihoja sekä ylä- ja yhteinäiskoulupihoja tarkastellaan seuraavassa 

omina ryhminään. Kartoituksen perusteella Jyväskylän alakoulupihoista noin 2/3 voidaan arvioi-

da olevan liikuntaolosuhteiltaan vähintään tyydyttävällä tasolla ja vastaavasti kolmasosan 

vaativan joiltain osin kehittämistoimenpiteitä (Kuvio 3). Verrattaessa ko. tulosta Nuoren Suomen 

vastaaviin kartoituksiin muissa kaupungeissa on tilanne Jyväskylässä myös alakoulupihojen 

osalta selvästi keskiarvoa parempi. Muiden kaupunkien yhteisaineistossa vähintään tyydyttäväl-

le tasolle arvioitiin alle 40% alakoulupihoista, kun Jyväskylässä vastaava luku oli siis lähes 70%. 

Myös vertailu valtakunnalliseen selvitykseen viestii Jyväskylässä tilanteen olevan hieman kes-

kiarvoja parempi. Vuonna 2004 julkistetun selvityksen (Koulupihojen liikuntaolosuhteet – 

valtakunnallinen selvitys, Nuori Suomi) perusteella, jossa mukana oli 1850 alakoulua, liikunta-

mahdollisuuksiltaan hyviksi arvioitiin 19% alakoulupihoista, kun Jyväskylässä vastaavan arvion 

sai 23% pihoista.   

Ylä- ja yhtenäiskoulupihojen liikuntaolosuhteiden osalta tilanne on Jyväskylässä selvästi alakou-

luja heikompi. Pihoista selvästi yli puolet, 72% arvioitiin kartoituksessa kehittämistoimenpiteitä 

vaativiksi (kuvio 3). Vastaavasti noin neljäsosa ylä- ja yhtenäiskoulupihoista arvioitiin liikunta-

olosuhteiden nykytilanteen osalta tyydyttävälle tasolle. Hyvälle tasolle ei arvioitu yhtään pihaa. 

Tilanne on siten päälinjoiltaan täysin samansuuntainen valtakunnallisten havaintojen kanssa. 

Niin Jyväskylässä kuin myös muualla alakoulupihojen liikunta- ja leikkimahdollisuuksien kehit-

tämiseen on panostettu selvästi enemmän kuin yläkoulujen ja yhtenäiskoulujen pihoihin. Tosin 

verrattaessa Jyväskylän tilannetta vastaaviin kartoituksiin muissa kaupungeissa voidaan tilan-

teen Jyväskylässä arvioida olevan hieman parempi. Muissa kaupungeissa tehtyjen vastaavien 

kartoitusten aineistossa tyydyttävälle tasolle arvioituja ylä- ja yhtenäiskoulupihoja oli alle viides-

19% 

7% 

42% 

26% 
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56% 

5% 
10% 
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osa. Sen sijaan verrattaessa Jyväskylän arviointituloksia Nuoren Suomen tekemään valtakun-

nalliseen selvitykseen (Yläkoulujen liikuntaolosuhteet – valtakunnallinen selvitys 2008), jossa 

mukana oli 419 yläkoulua, voidaan Jyväskylän tilanteen todeta vastaavan valtakunnallista kes-

kiarvoa. Myös em. valtakunnallisessa selvityksessä vain noin neljäsosa ylä- ja 

yhtenäiskoulupihoista arvioitiin liikuntaolosuhteiltaan koulujen tarpeita vastaaviksi. 

 

Kuvio 3. Koulupihojen kokonaisarvioiden tulokset Jyväskylässä sekä Nuoren Suomen kautta 

kartoitetuissa muissa kaupungeissa 

2.2.2 Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylän puistoalueilla 

Päiväkoti- ja koulupihojen lisäksi kartoituksessa on arvioitu Jyväskylässä olevia toiminnallisia 

puistoalueita. Yhteensä tällaisia kohteita aineistossa on 21, joista 15 on niin sanottuja toiminta-

puistoja ja 5 muita toiminnallisia korttelileikkipuistoja, asukas- tai perhepuistoja. Lisäksi yhtenä 

arvioitavana erityiskohteena on ollut Taulumäen uimaranta-alue. Kartoitukseen mukaan otetta-

vien puistokohteiden valitsijoina ovat toimineet Jyväskylän kaupungin edustajat. Pyrkimyksenä 

on ollut valita tarkasteluun kohteet, jotka ovat toiminnallisesti ja/tai yhdyskuntarakenteellisen 

sijaintinsa takia relevantteja arvioitaessa ja kehitettäessä Jyväskylän lähiliikuntapaikkaverkos-

toa.  

Kartoituksessa tarkastelluista varsinaisista ns. toimintapuistoista pääosa (10/15) arvioitiin koko-

naisarvioiltaan hyvälle tai vähintään tyydyttävälle tasolle. Muiden arvioitujen toiminnallisten 

puistojen osalta tilanne oli vastaavasti heikompi. Niistä ainoastaan Jyväskylän keskusta-alueella 

sijaitseva Mäki-Matin perhepuisto arvioitiin hyvälle tasolle, muut heikoksi tai erittäin huonoiksi. 
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Erityiskohteena kartoituksessa mukana oleva Taulumäen uimaranta arvioitiin kokonaisarviointi-

na tyydyttävälle tasolle.  

Puistokohteiden arviointitulosten vertailu samalla tavalla kuin päiväkoti- ja koulupihoissa ei ole 

mahdollista, koska vertailukelpoista aineistoa ei muista Nuoren Suomen kartoituskaupungeista 

ole saatavissa, eikä myöskään valtakunnallisia selvityksiä ole puistojen osalta tehty. Yleisellä 

tasolla arvioiden voidaan tilanteen Jyväskylässä kuitenkin todeta olevan puistoalueiden tarjo-

amien lähiliikuntamahdollisuuksien osalta hyvä. Jo se seikka, että Jyväskylän kaupungin 

alueella on lukuisia ns. toimintapuistoja, joissa myös liikunnan näkökulma on lähtökohtaisesti 

huomioitu, on valtakunnallisesti tarkastellen jopa poikkeuksellista. Jyväskylän toimintapuistover-

kosto luo siten erittäin hyvän pohjan myös lähiliikuntaolosuhteiden jatkokehittämiselle 

kaupungin alueella.     

2.2.3 Lähiliikuntapaikkojen valtionavustuksilla tuetut kohteet Jyväskylässä  

Jyväskylän lähiliikuntaolosuhteiden nykytilan kaupunkitasoisessa tarkastelussa yksi näkökulma 

on myös se, missä määrin ja mihin kohteisiin Jyväskylässä on hyödynnetty valtionavustuksia 

lähiliikuntaolosuhteiden kehittämiseksi. Jyväskylän alueella on nykyisellään kolme liikuntapaik-

kaa, joihin Jyväskylän kaupunki on hakenut ja saanut ko. valtionavustusta. Vuonna 2006 

Keltinmäen koulun piha-alueelle toteutettiin monitoimiareena, jolle myönnettiin 17 000€:n valti-

onavustus. Vuonna 2007 Kuohun koulun piha-alueelle myönnettiin 20 000€:n avustus 

liikuntaolosuhteiden kunnostamistoimenpiteitä varten. Lisäksi vuonna 2011 Keski-Palokan 

koulun piha-alueelle toteutettiin lähiliikuntapaikka, jolle myönnettiin merkittävä 110 000€:n valti-

onavustus.  

Arvioitaessa Jyväskylän kaupungin aktiivisuutta lähiliikuntapaikkojen kehittämisessä valtion-

avustusten hyödyntämisen mittarilla voidaan Jyväskylän todeta olleen varsin passiivinen. 

Esimerkiksi verrattaessa Jyväskylää Kuopioon, jossa lähiliikuntapaikat otettiin 2000-luvun alus-

sa tärkeäksi liikuntapaikkarakentamisen strategiseksi valinnaksi, on hanke- ja avustusmäärässä 

merkittävä ero. Vuoteen 2012 mennessä on Kuopion kaupungin alueella toteutettu 10 lähiliikun-

tapaikkahanketta, joille on myönnetty valtionavustuksia yhteensä 641 000€:n kokonaissumma. 

2.3 Lähiliikuntaolosuhteiden nykytilanne – alueellinen tarkastelu  

Edellä Jyväskylän lähiliikuntaolosuhteita tarkasteltiin koko kaupungin mittakaavassa. Perspektii-

viä nykytilan analysointiin haettiin valtakunnallisten ja kaupunkivertailujen kautta. Seuraavassa 

lähiliikuntaolosuhteiden nykytilaa tarkastellaan Jyväskylän kaupunkirakenteen sisällä. Näkökul-
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mana on erityisesti se, onko kaupungissa asukaskeskittymiä tai kaupunginosia, joissa lähiliikun-

taolosuhteet ovat tehdyn kartoituksen valossa erityisen hyvällä tai heikolla tasolla. 

Tarkastelussa Jyväskylä on jaettu kolmeen alueeseen: pohjoiseen, keskiseen ja eteläiseen 

Jyväskylään. Tehty aluejako on puhtaasti käytännöllinen, alla olevan kartta-aineiston esitysta-

vasta lähtevä eikä pohjaa mihinkään kaupungin virallisiin aluejakoihin.  

2.3.1 Lähiliikuntaolosuhteet kaupungin pohjoisissa asukaskeskittymissä 

Tehdyn kartoituksen perusteella Jyväskylän pohjoisosan asukaskeskittymissä ei lähiliikunta-

olosuhteiden osalta ole mitään vahvasti Jyväskylän kokonaiskuvasta poikkeavaa. Alueen 

koulujen ja päiväkotien pihojen arvioinnit vastaavat koko Jyväskylän keskiarvoja. Lisäksi hyvälle 

tai tyydyttävälle tasolle sekä heikolle tai erittäin huonolle tasolle arvioidut kohteet jakautuvat 

alueella varsin tasaisesti. Toisin sanoen kaupungin pohjoisen alueen suurimmissa asukaskes-

kittymissä (Tikkakoski, Palokka, Lohikoski-Seppälänkangas ja Huhtasuo) tilanne on kaupungin 

keskivertoa vastaava. Sen sijaan joissakin asukasmääriltä pienimmissä asukaskeskittymissä, 

kuten Nyrölässä, Kuohussa ja Kivilammella, kohdearviointien tulokset yksittäisissä pihoissa ovat 

yleistä keskiarvoa heikompia. Lohikoskella tilannetta voi sitä vastoin pitää keskiarvoista parem-

pana. 

Kuvio 4. Kohdekohtaiset arviot Jyväskylän pohjoisilla alueilla 

Tarkasteltaessa pohjoisia alueita yksittäisten kohteiden näkökulmasta, Jyväskylän jo olemassa 

olevaa lähiliikuntapaikkaverkostoa arvioiden, voidaan esiin nostaa muutamia kohteita. Lähilii-

kunnan kannalta jo selkeästi toimiva ja tehdyssä kartoituksessakin hyvälle tasolle arvioitu kohde 

alueella on Keski-Palokan koulupiha-alueelle tehty lähiliikuntapaikka, joka toteutettiin vuoden 
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2012 aikana. Lisäksi tehdyssä kartoituksessa hyvälle tasolle arvioitu ja Jyväskylän lähiliikunta-

paikkaverkostoa selkeästi täydentävä kohde on Kangaslammen toimintapuisto Huhtasuon 

alueella. Toimintapuistossa sijaitsee mm. valtakunnallisestikin merkittävä parkourin harjoittelu-

alue. Tarkasteltavalla alueella sijaitsee myös lähiliikuntapaikkanäkökulmasta vuonna 2007 

kehitetty Kuohon kyläkoulun piha-alue. Piha-aluetta ei tehdyssä kartoituksessa kuitenkaan 

arvioitu nykyisiltä liikuntaolosuhteiltaan hyvälle tasolle, vaan pienimuotoista jatkokehittämistä 

vaativaksi.    

2.3.2 Lähiliikuntaolosuhteet kaupungin keskisen alueen asukaskeskittymissä  

Tarkasteltava alue pitää sisällään asukasmäärältään suurimmat asukaskeskittymät Jyväskyläs-

sä. Pääosa kartoituksessa arvioiduista lähiliikuntakohteista sijoittuukin siten luonnollisesti ko. 

alueelle. Kohdetyypeittäin tarkasteltuna alue ei arviointitulosten osalta poikkea koko kaupungin 

keskiarvoista. Päiväkoti- ja koulupihat ovat keskiarvoina tarkastellen samalla tasolla kuin muual-

lakin Jyväskylässä. Sen sijaan tarkasteltaessa arviointituloksia asukaskeskittymiä 

(/kaupunginosia) vertaillen, on joitakin eroja havaittavissa. Esimerkiksi Kuokkalassa on lähilii-

kuntaolosuhteiden tilanne kartoituksen perusteella kaupungin muihin osiin verrattuna selvästi 

heikompi. Lähes kaikki siellä sijaitsevat päiväkoti- ja koulupihakohteet on arvioitu heikolle tai 

huonolle tasolle. Myös Jyväskylän kantakaupunki näyttäytyy lähiliikunnan tilanteen kannalta 

muita alueita heikompana. Kantakaupungissa on, erityisesti suhteutettuna sen asukasmäärään, 

määrällisesti vähän paikkoja lähiliikunnalle, ja jo olemassa olevista paikoista vain yksittäisiä on 

arvioitu kartoituksessa hyvälle tasolle. Sen sijaan muita kaupunginosia parempi kokonaistilanne 

on Vaajakoski-Jyskän alueella, jossa lähes kaikki kohteet on arvioitu tyydyttävä/hyvä tasolle. 

 

Kuvio 5. Kohdekohtaiset arviot Jyväskylän keskisillä alueilla 
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Tarkasteltaessa alueen asukaskeskittymiä yksittäisten kohteiden osalta, voidaan alueella todeta 

olevan erittäin vähän jo olemassa olevia, lähiliikuntapaikoiksi selkeästi määriteltävissä olevia 

kohteita. Keltinmäen koulunpiha on ainoa alueella oleva kohde, jota on valtionavustuksia hyö-

dyntäen kehitetty tästä näkökulmasta. Tehdyssä arvioinnissa se arvioitiin liikuntaolosuhteiltaan 

tyydyttäväksi. Lähiliikuntapaikkanäkökulmasta kehitetty kohde alueella on lisäksi Jyskän koulu-

piha, jonne on mm. Palloliiton avustuksia hyödyntäen toteutettu monitoimiareena. Tehdyssä 

arvioinnissa se arvioitiinkin liikuntaolosuhteiltaan hyvälle tasolle. Keskisen alueen toimintapuis-

toista selkeimmin lähiliikunnan tarpeita huomioiva kohde on Ristikiven toimintapuisto Kuokkalan 

eteläosassa, joka arvioitiin tehdyssä kartoituksessa liikuntaolosuhteiltaan hyvälle tasolle.   

2.3.3 Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylän eteläisissä asukaskeskittymissä 

Tarkasteltava alue on pääosiltaan Jyväskylän kaupunkirakenteen haja-asutusaluetta. Lähilii-

kunnan kannalta arvioituja kohteita on alueella 15, mikä on selvästi vähemmän kuin edellä 

tarkastelluilla kahdella muulla alueella.  

 

Kuvio 6 Kohdekohtaiset arviot Jyväskylän eteläisillä alueilla 
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Keskiarvoisesti tarkasteltuna eteläisellä alueella on kohteet arvioitu hieman muita tarkasteltuja 

alueita heikoimmiksi. Selkein huomio eteläisen alueen tarkastelussa on kuitenkin suurimpien 

asukaskeskittymien Korpilahden ja Säynätsalon kohdearviontien erossa. Korpilahdella kaikki 

päiväkoti- ja koulupihat on arvioitu liikuntaolosuhteiltaan heikolle tai erittäin huonolle tasolle, kun 

vastaavasti Säynätsalossa pihat on arvioitu tyydyttävä/hyvä tasolle.    

Eteläisen alueen osalta huomionarvoisia yksittäisiä kohteita ovat Säynätsalon päiväkotikoulun 

piha, joka arvioitiin kartoituksessa hyvälle tasolle ja joka voidaan arvioida myös nykyisellään 

osaksi Jyväskylän jo olemassa olevaa lähiliikuntapaikkaverkostoa. Liikuntaolosuhteiltaan moni-

puolinen kohde eteläiselle alueella on myös Korpilahden yhtenäiskoulun lähiympäristö, jota on 

vahvasti kehitetty eteenpäin viime vuosina ja jota on järkevä tarkastella myös osana Jyväskylän 

kaupungin rakentuvaa lähiliikuntapaikkaverkostoa. Näin siitä huolimatta, että se nyt tehdyssä 

kartoituksessa arvioitiin lähiliikuntaolosuhteiltaan heikoksi ja jatkokehittämistä vaativaksi.  

 

2.4 Yhteenveto lähiliikuntaolosuhteiden nykytilanteesta Jyväskylässä 

Tehdyn kartoituksen perusteella Jyväskylän kaupungin lähiliikuntaolosuhteiden voidaan arvioida 

olevan perusrakenteidensa, päiväkoti-, koulupihojen sekä erilaisten toiminnallisten puistojen 

osalta hieman valtakunnallisia keskiarvoja paremmassa tilassa. Erityisesti lasten päivittäisten 

liikkumismahdollisuuksien kannalta keskeiset kohteet, päiväkotien ja alakoulujen pihat, ovat 

liikuntamahdollisuuksiltaan Jyväskylässä pääosin varsin hyvässä kunnossa. Sen sijaan nuorten 

tärkeät päivittäiset toimintaympäristöt, yläkoulujen pihat, arvioitiin suurimmalta osaltaan kehit-

tämistä vaativiksi. Tältä osin tilanne on Jyväskylässä samankaltainen kuin keskimäärin 

valtakunnallisesti. 

Tarkasteltaessa kartoitustuloksia Jyväskylän kaupunkirakenteen kautta voidaan lähiliikunta-

olosuhteiden kehittämisen kannalta erityisiksi painopistealueiksi nostaa kantakaupunki, 

Kuokkala ja Tikkakosken alue. Kaupunkirakenteellinen tarkastelu kertoo myös siitä, että vaikka 

Jyväskylässä on olemassa joitakin hyväksi arvioituja lähiliikuntakohteita, ei kaupungin alueella 

ole toteutettu keskeisiä asukaskeskittymiä kattavaa lähiliikuntapaikkaverkostoa. Huomionarvois-

ta on nykytilan osalta myös se, että Jyväskylä ei ole ollut lähiliikuntapaikkojen valtionavustusten 

hakemisessa erityisen aktiivinen, mikä on tarkoittanut merkittävän taloudellisen resurssin hyö-

dyntämättä jättämistä lähiliikuntapaikkojen kehittämisessä. Lähiliikuntapaikkaverkoston 

suunnitelmalliselle kehittämiselle on siten Jyväskylässä kokonaisuudessaan selvä tilaus mutta 

myös eri hallintokunnissa jo tehtyyn hyvään perustyöhön pohjaava vahva perusta. 
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3 LÄHILIIKUNTAOLOSUHTEIDEN JATKOKEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ   

Seuraavassa esitetään Nuori Suomi palvelut oy:n toimenpide-ehdotukset Jyväskylän kaupungil-

le lähiliikuntaolosuhteiden kehittämiseksi. Ehdotukset liittyvät yleisiin toimintaperiaatteisiin ja -

käytäntöihin, joilla lähiliikuntaolosuhteiden kehittämistä kaupungissa voitaisiin edistää sekä 

erityisesti siihen, minkälainen Jyväskylän lähiliikuntapaikkaverkostosta tulisi rakentaa. Jälkim-

mäinen kokonaisuus sisältää siten ehdotuksia yksittäisistä kohdevalinnoista sekä myös niiden 

hankkeistamisesta ja aikataulutuksesta. Tältä osin toimenpide-ehdotusten aikajänne kantaa 

vuoteen 2020.   

Toimenpide-ehdotusten laatimisessa on kuultu Jyväskylän kaupungin lähiliikuntaolosuhteiden 

kehittämisen kannalta keskeisiä toimijoita kahdessa asiaa käsitelleessä työseminaarissa sekä 

muussa jatkuvassa vuorovaikutuksessa prosessin aikana. Lisäksi toimenpide-ehdotusten taus-

talla on Nuoren Suomen kokemukset vastaavista prosesseista muissa kaupungissa sekä muu 

asiaan liittyvä asiantuntemus, jota organisaatiolle on kertynyt valtakunnallisen toimijan roolissa.  

3.1. Yleiset toimenpide-ehdotukset  

Kunnallisista lähiliikuntapaikkahankkeista saadut kokemukset osoittavat, että pitkäjänteinen 

kehittämistyö onnistuu parhaiten, kun lähiliikuntapaikkojen kehittämistyölle tehdään kunnassa 

selkeät strategiset linjaukset. Tästä lähtökohdasta Nuori Suomi palvelut oy ehdottaa seuraavia 

yleisiä linjauksia ja toimenpiteitä Jyväskylän kaupungille: 

 Kuntalaisten, erityisesti lasten ja nuorten päivittäisen liikunnan edistäminen sekä siihen 

liittyen arkiliikunnan olosuhteiden (ml. lähiliikuntapaikat) kehittäminen sisällytetään kau-

pungin keskeisiin strategisiin asiakirjoihin ja ohjelmiin. 

 Lähiliikuntapaikkahankkeiden suunnittelussa, rahoituksessa, toteutuksessa ja ylläpidos-

sa varmistetaan eri hallintokuntien koordinoitu yhteistyö. Kehittämissuunnitelman 

eteenpäinvientiä varten perustetaan keskeisten hallintokuntien edustajista koottu lähilii-

kuntapaikkatyöryhmä.   

 Tehtyä kehittämissuunnitelmaa päivitetään lähiliikuntapaikkatyöryhmässä vuosittain 

huomioiden muussa palvelurakenteessa (kouluverkko, päiväkotiverkko, kaavoi-

tus/rakentaminen) tapahtuvat muutokset.  
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 Hankkeiden etenemisestä ja sisällöllisistä ratkaisuista tiedotetaan säännöllisesti luotta-

musjohdolle ja eri sektoreiden työntekijöille sen varmistamiseksi, että kaikkien tahojen 

toimenpiteet palvelevat yhteistä, suunniteltua kokonaisuutta.  

 Lähiliikuntapaikkahankkeille määritellään jo suunnittelun tilausvaiheeseen mentäessä 

karkeat kustannusraamit ja sisällölliset tavoitteet. 

 Hankkeiden sisällöllisessä suunnittelussa painotetaan vahvasti lähialueen asukkaiden 

osallistumista sekä laaja-alaisuutta lähiliikuntapaikkojen käyttäjäryhmien tarkastelussa. 

 Hankkeiden rahoittamiseen haetaan aktiivisesti ja innovatiivisesti myös kaupungin ulko-

puolisia rahoituslähteitä, kuten valtionavustuksia, sponsorointia ja EU-tukia.  

 Lähiliikuntapaikkojen valmistumiseen ja käyttöönottoon panostetaan käyttäjäryhmien so-

siaalistamisen näkökulmasta (tiedottaminen, avajaiset, käyttöönoton ohjaus, tapahtumat 

yhdessä käyttäjäryhmien kanssa). 

3.2 Toimenpide-ehdotukset lähiliikuntapaikkaverkostoa tukevien olosuhteiden osalta 

Seuraavassa osiossa esiteltävien lähiliikuntapaikkakohteiden ohella on erittäin tärkeää, että 

niistä syntyvän lähiliikuntapaikkaverkoston tukena on muu monipuolinen ja toimiva arkiliikkumi-

sen infrastruktuuri. Lasten ja nuorten osalta on keskeistä, että kaikki päiväkotien ja koulujen 

pihat ovat hyvällä tasolla myös varsinaisen lähiliikuntapaikkaverkoston ulkopuolella olevissa 

kohteissa. Vastaavasti hyväkään lähiliikuntapaikkaverkosto ei toimi, jos sinne johtavat jalankul-

ku ja pyörätiet eivät ole hyväkuntoisia ja turvallisia. Edellä esitetystä näkökulmasta Nuori Suomi 

palvelut esittää seuraavia toimenpiteitä.  

 Tässä suunnitelmassa esitettävien lähiliikuntapaikkakohteiden ulkopuolelle jääville kou-

lupihoille ja päiväkotipihoille laaditaan oma toimenpide-ohjelma pienten 

kunnostamistarpeiden eteenpäin viemiseksi. Pohjana toimii tämän kartoituksen aineisto 

(kohdekortit) sekä Jyväskylässä jo aiemmin tehdyt suunnitelmat (mm. Viherteema Oy:ltä 

tilatut). 

 Varataan riittävä määräraha vuositasolla pienempiin päiväkoti- ja koulupihojen sekä toi-

minnallisten puistojen kehittämisiin. Lisäksi kaupungissa jo käytössä olevaa 

hyväkuntoisten leikkipaikkavälineiden kierrätysmallia jatketaan ja kehitetään edelleen. 

 Jyväskylän kaupungilla on 19 kylää (Keski- Suomen Kylät ry), joista monet ovat elinvoi-

maisia. Niihin ei ole tarkoituksenmukaista esittää varsinaisia lähiliikuntapaikkahankkeita, 
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mutta kylien liikuntaolosuhteiden turvaaminen on osa alueellisesti tasa-arvoista palvelu-

rakennetta. Kyläalueille on syytä tehdä erityiskartoitus ja oma toimenpide-ohjelma 

esimerkiksi ao. yhdistysten kanssa ja hyödyntää myös olemassa olevia maaseutualuei-

den kehittämiseen suunnattuja eri rahoituskanavia. 

 Jyväskylällä on tuore ja laadukas Viherpalveluohjelma. Sen mukaisesti on hyvä jatkaa 

puistoalueiden kehittämistä huomioiden kuitenkin lähiliikuntapaikkaverkoston kehittämi-

sestä syntyvät uudet painotukset ja kohdevalinnat. 

 Arkiliikunnan edistämisessä ja osana lähiliikuntapaikkojen tarkoituksenmukaista saavu-

tettavuutta toteutetaan Liikenneviraston (liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn ja 

pyöräilyn strategian pohjalta) laatimaa kävelyn ja pyöräilyn toimenpidesuunnitelmaa 

2020.  

3.3 Ehdotus Jyväskylän lähiliikuntapaikkaverkostoksi  

Nuori Suomi palvelut oy:n ehdotus Jyväskylän varsinaiseksi lähiliikuntapaikkaverkostoksi pitää 

sisällään 19 kohdetta. Verkostoon valitut kohteet pohjaavat Jyväskylän nykyiseen kaupunkira-

kenteeseen. Uusien laajempien asuinalueiden rakentumisen myötä verkostoa on tärkeää 

täydentää syntyvien uusien tarpeiden pohjalta. Ehdotuksen aikajänne on vuoteen 2020, jolloin 

verkosto ehdotetuilla toimenpiteillä olisi kokonaisuudessaan valmis ja kattaisi hyvin kaupungin 

keskeiset asukaskeskittymät.  

Tehdyn lähiliikuntapaikkaverkko -ehdotuksen perustana ovat paikallisen pohjatiedon (kartoituk-

sen tulokset ja kaupungin toimijoiden kuuleminen) lisäksi seuraavat yleisemmät 

lähtökohtavalinnat.  

1. Koulupihat ensisijaisia lähiliikuntapaikkakohteita. Kunnalliset liikuntapaikkainvestoinnit kan-

nattaa lähtökohtaisesti tehdä kohteisiin, joissa vaikuttavuus on potentiaalisesti suurinta sekä 

toteuttaminen kustannustehokkainta. Lähiliikuntapaikkahankkeista valtakunnallisesti saata-

vissa oleva tieto puoltaa koulupihoja em. lähtökohdista. Keskeisimpinä perusteluina välitunti- 

ja koululiikunnan tuoma korkea kokonaiskäyttöaste sekä mahdollisuus koulupihojen osalta 

hyödyntää jo olemassa olevia piharakenteita ja tiloja lähiliikuntapaikkojen uudisrakentami-

sen sijasta. Koulupihoja puoltaa myös niiden vahva asema lähiliikuntapaikkojen 

valtionavustuskohteina sekä yleisemmin lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden edistämis-

työn kontekstina (mm. OKM:n Liikkuva koulu -ohjelma).  

2. Lähiliikuntapaikan vaikutusalueena 1.5 km säde. Toimivan lähiliikuntapaikkaverkoston yksi 

keskeinen kriteeri on, että lähiliikuntapaikat ovat nimensä mukaisesti mahdollisimman lähel-
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lä käyttäjiään. Tehdyssä ehdotuksessa lähiliikuntapaikkaverkostoa on tarkasteltu siten, että 

lähiliikuntapaikan vaikutusalueeksi on määritelty noin 1.5 km säde. Lähtökohtana on siten 

ollut se, että missään suurimmista asukaskeskittymistä ei etäisyys lähimpään lähiliikunta-

paikkaan olisi tätä 1.5 km etäisyyttä pitempi. Vaikutusalueen määrittelyssä on sovellettu ns. 

elinpiiriteoreettisia tarkastelutapoja ja tutkimustuloksia. Tältä osin määrittelyä voidaan perus-

tella esim. viime aikoina saaduilla tutkimustuloksilla, jossa lasten liikkumisetäisyyksiä 

kaupunkiympäristöissä on tutkittu ns. pehmoGIS menetelmin (KYLLI -tutkimushanke / Kyttä, 

M). Näissä aktiivisilla liikkumistavoilla (kävely & pyöräily) lasten ja nuorten liikkumisetäisyyk-

sien keskiarvo oli 1.6 km. Valittua 1.5 km etäisyyttä on myös käytetty liikuntasuunnittelussa 

karkeana raja-arvona ns. korttelielinpiireille, jotka ovat keskeisiä kaikille avointen liikunta-, 

virkistys-, ja leikkipaikkojen sijoittamisen näkökulmasta (esim. Liikunnan yhteissuunnittelu-

metodi / Suomi, K.)      

Ehdotettavat lähiliikuntapaikkakohteet on esitetty seuraavalla sivulla olevassa karttakuvassa 

(Kuvio 7). Kuviossa on nähtävissä myös esitettyjen lähiliikuntapaikkojen vaikutusalueet (= n.1.5 

km säde kohteesta). Seuraavassa esitellään ja perustellaan lyhyesti ehdotetut lähiliikuntapaik-

kakohteet sekä nostetaan esiin niihin mahdollisesti liittyviä erityishuomiota. Kohteista osa on jo 

nykyisellään toimivia lähiliikuntapaikkoja, mutta pääosa kohteista edellyttää niiden kehittämistä 

lähiliikuntapaikkanäkökulmasta. Tätä käsitellään raportin seuraavassa luvussa.   
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Kuvio 7. Ehdotus Jyväskylän lähiliikuntapaikkaverkostoksi. 
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1. Tikkakosken ja Luonetjärven koulupiha-alue 

Tikkakosken ja Luonetjärven koulupiha-alueita esitetään kehitettäväksi Tikkakosken aluetta 

palvelevaksi lähiliikuntapaikaksi. Nykyisellään Tikkakosken alueella voidaan arvioida olevan 

lähiliikuntaolosuhteiden osalta heikko tilanne. Kyseessä olevat koulupihat arvioitiin tehdyssä 

kartoituksessa kehittämistoimenpiteitä vaativiksi. Alueen asukasmäärä (Tikkakoski-Nyrölässä n. 

5500 asukasta, joista 23% alle 14-vuotiaita) sekä maantieteellinen sijainti erillään muusta kau-

punkirakenteesta edellyttävät Tikkakoskelle omaa alueellista lähiliikuntapaikkaa. Tikkakosken ja 

Luonetjärven koulupihat sijaitsevat hyvin saavutettavalla paikalla Tikkakosken keskustaajama-

alueella, mikä luo hyvän lähtökohdan toimivan ja koko aluetta palvelevan lähiliikuntapaikan 

toteuttamiselle. Kouluissa on lisäksi yhteensä lähes 700 oppilasta, joiden päivittäistä liikkumista 

lähiliikuntapaikka voi palvella. Koulupihojen vierekkäisyys luo lisäksi tilallisesti hyvät puitteet 

monipuolisen lähiliikuntapaikan toteuttamiseen sekä synergiaetuja kohteen sisällölliseen suun-

nitteluun. 

2. Puuppolan koulun piha-alue 

Puuppolan koulun piha-aluetta esitetään kehitettäväksi Puuppolan aluetta palvelevaksi lähilii-

kuntapaikaksi. Piha-alue vaatii tehdyn kartoituksen perusteella selkeästi kehittämistoimenpiteitä.  

Puuppolan alueen suhteellisesti korkean lapsimäärän, maantieteellisen sijainnin sekä yleisen 

alueellisen tasa-arvon takia on ko. koulunpihan kehittämistä järkevää viedä eteenpäin lähiliikun-

tapaikkanäkökulmasta.   

3. Keski-Palokan koulun piha-alue 

Keski-Palokan koulun piha-alue toimii jo nykyisellään alueellisena lähiliikuntapaikkana ja kuuluu 

siten osaksi Jyväskylän lähiliikuntapaikkaverkostoa. Lähiliikuntapaikka valmistui koulupihan 

yhteyteen vuonna 2012 ja sen toteuttamiseen saatiin merkittävä valtionavustus. Valmistunut 

lähiliikuntapaikka sisältää mm. hiekkatekonurmipintaisen pelikaukalon, skeittialueen, frisbeegol-

fradan ja monipuolisesti erilasia toiminta- ja leikkivälineitä. Alueellisesti Keski-Palokan koulun 

lähiliikuntapaikka palvelee erityisesti Haukkamäkeä, joka Palokan alueella rajautuu selkeästi 

nelostien länsipuoliseksi omaksi alueekseen. Kyseinen kohde arvioitiinkin tehdyssä kartoituk-

sessa nykytilaltaan hyväksi ja sen osalta ei näköpiirissä siten ole erityisiä kehittämistarpeita, 

vaan huomio on jatkossa lähiliikuntapaikan toimivassa huollossa ja kunnossapidossa.  
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4. Palokan koulukeskuksen piha-alue 

Palokan koulukeskuksen piha-aluetta esitetään kehitettäväksi Palokan aluetta palvelevaksi 

lähiliikuntapaikaksi. Uusi, yli 500 oppilaan koulukeskus on avattu syksyllä 2012 ja sen piha-

alueen osalta on jo kaupungin toimesta alustavaa suunnittelua lähiliikuntapaikkanäkökulmasta. 

Palokan alue on väestöennusteiden pohjalta yksi Jyväskylän eniten kasvavia alueita, erityisesti 

lapsiperheiden osalta, mikä puoltaa lähiliikuntapaikkaa alueelle. Jo olemassa olevan Keski-

Palokan koulupihalle sijoitetun lähiliikuntapaikan rinnalla Palokan koulukeskuksen yhteyteen 

toteutettava uusi lähiliikuntapaikka palvelisi erityisesti nelostien itäisen puolen asutusalueita.   

5. Kangaslammen toimintapuisto 

Kangaslammen vuonna 2008 valmistunut toimintapuisto on liikuntamahdollisuuksiltaan moni-

puolinen ja se arvioitiinkin tehdyssä kartoituksessa hyvälle tasolle. Kangaslammen 

toimintapuiston leimallisin osa-alue on valtakunnallisestikin tunnustettu parkourin harjoittelualue. 

Lisäksi lähiliikuntapaikka pitää sisällään mm. erittäin monipuolisesti erilaisia liikunnallisia toimin-

ta- ja leikkivälineitä, beach volley kentän sekä frisbeegolf ja ulkokuntoilupaikat. 

Jatkokehittämistä Kangaslammen toimintapuistossa voidaan arvioida olevan lähiliikuntapaik-

kanäkökulmasta pallopelimahdollisuuksien osalta, missä toimiva ratkaisu voisi olla esim. 

monitoimiareenan rakentaminen alueelle. Edellä kuvatuista lähtökohdista Kangaslammen toi-

mintapuiston voidaan todeta toimivan Huhtasuon alueen lähiliikuntapaikkana. Huhtasuon 

alueen lähiliikuntamahdollisuuksia täydentää lisäksi jatkossa vuonna 2015 kokonaisuudessaan 

valmistuva uusi laaja koulu- ja päiväkotikeskus, joka toteutetaan ns. elinkaarimallilla. Kyseisen 

hankkeen osalta on siten varmistettava, että piha-alueet toteutetaan liikunta- ja leikkimahdolli-

suuksien osalta hyvin, päiväkodin ja koulun tarpeet huomioiden.   

6. Tuomiojärven rantapuisto 

Tuomiojärven rantapuisto on kaupunkikuvallisesti sekä myös liikunnan ja virkistyksen näkökul-

masta erittäin merkittävä alue kantakaupungin kupeessa. Alueen kehittäminen onkin tavoitteena 

mm. osana Jyväskylän kaupungin Kehä Vihreä -hanketta, jossa kantakaupungin erillisistä puis-

toalueista pyritään tekemään yhtenäisempää kaupunkikuvallista ja myös toiminnallista 

kokonaisuutta. Tästä lähtökohdasta Tuomiojärven rantapuistoa on järkevää kehittää myös 

lähiliikuntapaikkanäkökulmasta. Rantapuiston alueelle sijoitettava lähiliikuntapaikka palvelee 

erityisesti kantakaupungin pohjoista osaa sekä sinne suunniteltuja uudisalueita. Toisaalta sijoi-

tusmiljöönsä näkökulmasta (= ranta- & puistoalue) lähiliikuntapaikkaan on mahdollista kenties 
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sijoittaa sellaisia erityistoimintoja, jotka tekevät siitä myös laajemmin Jyväskylän asukkaita 

houkuttelevan liikunta-alueen.  

7. Kortepohjan koulun piha-alue 

Kortepohjan koulun piha-aluetta esitetään kehitettäväksi Kortepohjan aluetta palvelevaksi lähilii-

kuntapaikaksi. Nykyisellään alueella voidaan arvioida olevan lähiliikuntaolosuhteiden osalta 

heikko tilanne. Alueen asukasmäärä (Kypärämäki-Kortepohjassa 10 900 asukasta) sekä maan-

tieteellinen sijainti edellyttävät Kortepohjaan omaa alueellista lähiliikuntapaikkaa. Kortepohjan 

koulun piha on kooltaan suuri mutta toimintamahdollisuuksiltaan tällä hetkellä erittäin vaatima-

ton. Koulussa on yli 300 oppilasta, joiden päivittäistä liikkumista lähiliikuntapaikka voi palvella.  

8. Puistokoulun piha-alue 

Puistokoulun piha-aluetta esitetään kehitettäväksi keskistä kantakaupunkia palvelevaksi lähilii-

kuntapaikaksi. Lähiliikunnan tilanteen kannalta kantakaupungin alue näyttäytyy Jyväskylässä 

muita alueita heikompana. Suhteutettuna sen asukasmäärään (25 900 asukasta) kantakaupun-

gissa on mm. määrällisesti varsin vähän paikkoja lähiliikunnalle. Puistokoulu on sijainnillisesti 

hyvin saavutettavalla paikalla kantakaupungissa ja sen piha-alue edellyttää tehdyn kartoituksen 

perusteella kehittämistä, mitkä seikat puoltavat kohteen kehittämistä alueellisena lähiliikunta-

paikkana. Lisäksi Puistokoulun piha-alueen kehittämiseen on olemassa alustavia suunnitelmia 

mm. tekojääpohjaisen yleisöluistelu alueen osalta, mitkä voivat luoda erittäin hyvän lähtökohdan 

monipuolisen lähiliikuntapaikan jatkosuunnittelulle. Myös Puistokoulun koulurakennus on perus-

korjauslistalla, mistä syntyvään hankekokonaisuuteen myös lähiliikuntapaikkahanke voi olla 

kytkettävissä.    

9. Halssilan koulun piha-alue 

Halssilan koulun piha-aluetta esitetään kehitettäväksi Halssilaa ja sen lähiympäristöä palvele-

vaksi lähiliikuntapaikaksi. Lähiliikuntapaikkaverkoston kattavuuden näkökulmasta Halissilan 

alue edellyttää omaa lähiliikuntapaikkaa. Halssilan koulu on oppilasmäärältään varsin suuri 

(400) ja lisäksi se sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti keskeisellä paikalla aluetta, mitkä seikat 

puoltavat koulun piha-alueen valintaa kehittämiskohteeksi. Tehdyssä kartoituksessa Halssilan 

koulun piha-alue arvioitiin nykyisiltä liikuntaolosuhteiltaan tyydyttävälle tasolle. Lähiliikuntapaik-

kanäkökulmasta keskeiset kehittämiskohteet ovat piha-alueen pienpallopelialueiden 

kehittäminen sekä toiminnallisen välineistön monipuolistaminen.  
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10. Jyskän koulun piha-alue 

Tehdyssä kartoituksessa Jyskän koulun piha-alue arvioitiin liikuntaolosuhteiltaan hyvälle tasolle. 

Koulun piha-aluetta onkin kehitetty lähiliikuntapaikkanäkökulmasta mm. Palloliiton avustaman 

monitoimikenttähankkeen kautta. Pallopelimahdollisuuksien ohella piha-alueella on tilanne 

myös erilaisen toimintavälineistön ja muiden liikuntamahdollisuuksien osalta kohtuullisen hyvä. 

Edellä kuvatuista lähtökohdista Jyskän koulupiha-aluetta voidaan pitää jo nykyisellään Jyskän 

aluetta palvelevana lähiliikuntapaikkana. Lähiliikuntapaikan toimivuuden kannalta jatkossa tulee 

huomiota erityisesti kiinnittää piha-alueen toimivaan huoltoon ja kunnossapitoon.     

11. Vaajakummun koulun piha-alue 

Vaajakummun koulun pihaa esitetään kehitettäväksi Vaajakosken aluetta palvelevaksi lähiliikun-

tapaikaksi. Kohde sijaitsee hyvin saavutettavalla paikalla Vaajakosken alueella ja koulu on 

oppilasmäärältään varsin suuri (400 oppilasta), mitkä puoltavat piha-alueen kehittämistä lähilii-

kuntapaikkanäkökulmasta. Nykyisiltä liikuntaolosuhteiltaan koulupiha-alue on arvioitu 

tyydyttävälle tasolle. Lähiliikuntapaikkahankkeessa painopisteenä tulisi olla piha-alueen moni-

puolistaminen siten, että se palvelisi mahdollisimman laajojen käyttäjäryhmien omaehtoista 

liikunnan harrastamista.  

12. Kuohun koulun piha-alue 

Kuohun koulupiha on yksi Jyväskylän alueista, jota on kunnostettu lähiliikuntapaikkanäkökul-

masta hyödyntäen myös valtionavustusta. Kunnostushanke toteutettiin vuonna 2007. Tehdyssä 

kartoituksessa piha arvioitiin kuitenkin nykyisiltä liikuntaolosuhteiltaan heikoksi. Kunnostamisen 

jälkeen piha-alueen tilannetta on heikentänyt koulurakennuksen laajennus. Jatkokehittämistar-

peita piha-alueella on erityisesti pihan leikkipaikkavälineistön osalta. Näiden pienimuotoisten 

kehittämistoimenpiteiden lisäksi tulevaisuudessa huomiota tulee kiinnittää lähiliikuntapaikan 

toimivaan huoltoon ja kunnossapitoon. 

13. Keltinmäen koulun piha-alue & toimintapuisto  

Keltinmäen koulunpiha oli Jyväskylän ensimmäinen alue, jota on kehitetty lähiliikuntapaikkana 

valtionavustuksia hyödyntäen. Vuonna 2006 toteutetun hankkeen kautta piha-alueelle hankittiin 

ns. monitoimiareena. Tehdyssä kartoituksessa piha-alueen nykytila arvioitiin tyydyttäväksi. 

Keltinmäen alueen asukasmäärä ja myös koulun oppilasmäärä (n. 400) sekä alueen yhdyskun-
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tarakenteellinen sijainti puoltavat omaa monipuolista lähiliikuntapaikkaa Keltinmäen alueelle. 

Keltinmäen lähiliikuntapaikkaa on siten tärkeää tulevaisuudessa kehittää vielä eteenpäin. Jär-

kevä lähtökohta lähiliikuntapaikan jatkokehittämisessä on kytkeä koulupihan kehittäminen 

yhteen alueen toimintapuiston kehittämisen kautta, mikä luo erittäin hyvät edellytykset laajoja 

käyttäjäryhmiä palvelevan lähiliikunta-alueen toteuttamiselle. 

14. Kilpisen koulun piha-alue 

Kilpisen yläkoulun piha-aluetta esitetään kehitettäväksi kantakaupungin itäisiä alueita palvele-

vaksi lähiliikuntapaikaksi. Koulu on oppilasmäärältään erittäin iso (lähes 500 oppilasta) ja 

tehdyssä kartoituksessa sen piha-alue arvioitiin liikuntaolosuhteiltaan heikoksi. Kehittämistarpei-

ta piha-alueella on erityisesti pallopelimahdollisuuksien ja nuorille soveltuvan toimintavälineistön 

lisäämisen osalta. Toisaalta piha-alueella on kuitenkin tehty jo olosuhteiden kehittämistyötä mm. 

monitoimiareenan ja ulkopingispöytien hankkimisen kautta. Lisäksi koulun omana innovointina 

piha-alueelle on toteutettu mm. liikuntaharjoitteluun soveltuvat portaat. Edellä kuvatuista lähtö-

kohdista Kilpisen koulun piha-alueella on hyvät perusedellytykset toimivan lähiliikuntapaikan 

toteuttamiselle. Yläkoulukontekstista johtuen lähiliikuntapaikan suunnittelussa on järkevä painot-

taa nuoria käyttäjäryhmänä ja kenties toteuttaa siten piha-alueelle Jyväskylän 

lähiliikuntapaikkaverkostossa leimallisesti omanlaisensa lähiliikuntapaikkakohde.   

15. Kuokkalan ja Pohjanlammen koulujen piha-alueet 

Kuokkalan ja Pohjanlammen koulupiha-alueita esitetään kehitettäväksi Kuokkalan aluetta palve-

levaksi lähiliikuntapaikaksi. Tehdyn kartoituksen perusteella Kuokkalan alueella voidaan 

arvioida olevan lähiliikuntaolosuhteiden osalta selvästi huonompi tilanne kuin Jyväskylässä 

keskimäärin. Myös kyseiset koulupihat arvioitiin tehdyssä kartoituksessa kokonaisuudessaan 

kehittämistoimenpiteitä vaativiksi. Alueen asukasmäärä sekä yhdyskuntarakenteellinen sijainti 

edellyttävät Kuokkalaan omaa alueellista lähiliikuntapaikkaa. Kuokkalan ja Pohjanlammen 

koulupihat sijaitsevat hyvin saavutettavalla paikalla Kuokkalan kaupunginosassa, mikä luo 

hyvän lähtökohdan toimivan ja koko aluetta palvelevan lähiliikuntapaikan toteuttamiselle. Kou-

luissa on yhteensä noin 900 oppilasta, joiden päivittäistä liikkumista lähiliikuntapaikka voi 

palvella. Koulupihojen vierekkäisyys luo lisäksi tilallisesti hyvät puitteet monipuolisen lähiliikun-

tapaikan toteuttamiseen sekä synergiaetuja kohteen sisällölliseen suunnitteluun. Alustava 

suunnittelu alueen kehittämiseksi on jo lähtenyt käyntiin, sillä Pohjanlammen alueelle on vuonna 

2012 tehty kattava lähiympäristösuunnitelma. Tehty ympäristösuunnitelma tukee hyvin lähilii-

kuntapaikkahankkeen toteuttamista alueelle. 
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16. Ristikiven toimintapuisto 

Ristikiven toimintapuisto arvioitiin tehdyssä kartoituksessa liikuntaolosuhteiltaan hyvälle tasolle. 

Toimintapuisto onkin kunnostettu vuonna 2010. Puiston varustukseen kuuluu mm. varsin moni-

puolisesti erilaista leikkipaikkavälineistöä, joitakin ulkokuntoiluvälineitä sekä pallopelikenttä. 

Edellä kuvatuista lähtökohdista Ristikiven toimintapuistoa voidaan pitää Kuokkalan alueen 

itäistä osaa ja Ristikiven aluetta palvelevana lähiliikuntapaikkana. Ristikiven toimintapuiston 

osalta huomio on jatkossa ennen kaikkea sen toimivassa huollossa ja kunnossapidossa. 

17. Keljonkankaan koulun piha-alue 

Keljonkankaan koulun piha-aluetta esitetään kehitettäväksi Keljon aluetta palvelevaksi lähiliikun-

tapaikaksi. Alueen asukasmäärä ja yhdyskuntarakenteellinen sijainti puoltavat alueelle omaa 

lähiliikuntapaikkaa. Lisäksi alueelle odotetaan lähivuosina merkittävää asutuksen ja asukas-

määrän kasvua. Keljonkankaan koulu on oppilasmäärältään varsin suuri (n. 400) ja sen piha-

alue vaatii tehdyn kartoituksen perusteella selkeästi kehittämistoimenpiteitä. Myös sijainnillisesti 

Keljonkankaan koulu sijaitsee alueella hyvin saavutettavalla paikalla. Näistä lähtökohdista alu-

eellinen lähiliikuntapaikka on perusteltua sijoittaa koulupihan yhteyteen. Lähiliikuntapaikan 

suunnittelu on järkevää tehdä kuitenkin siten, että koulun välittömässä yhteydessä oleva alueel-

linen liikuntapuisto otetaan mukaan tarkasteluun. 

18. Säynätsalon päiväkotikoulun piha-alue  

Säynätsalon vuonna 2010 valmistuneen päiväkotikoulun piha-alue arvioitiin tehdyssä kartoituk-

sessa hyvälle tasolle. Liikuntaolosuhteiltaan erittäin monipuoliselta piha-alueelta löytyy mm. 

hiekkatekonurmipintainen pallokenttä, asfalttipintaisia pienpelialueita, laajasti erilaisia toiminnal-

lisia leikkipaikkavälineitä, ulkokuntoiluvälineitä sekä laadukkaita yleisurheilun harjoittelupaikkoja. 

Edellä kuvatuista lähtökohdista Säynätsalon päiväkotipiha-aluetta on perustelua pitää jo nykyi-

sellään Säynätsalon aluetta palvelevana lähiliikuntapaikkana. Alueen osalta huomio on siten 

jatkossa ennen kaikkea piha-alueen toimivassa huollossa ja kunnossapidossa.  

19. Korpilahden yhtenäiskoulun piha-alue 

Korpilahden yhtenäiskoulun piha-aluetta esitetään kehittäväksi Korpilahden aluetta palvelevaksi 

lähiliikuntapaikaksi. Korpilahden asukasmäärä sekä sen yhdyskuntarakenteellinen sijainti puol-

tavat omaa alueellista lähiliikuntapaikkaa. Yhtenäiskoulun piha soveltuu hyvin 

lähiliikuntapaikaksi oppilasmääränsä (n. 400), keskeisen sijaintinsa sekä jo olemassa olevien 
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toimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Nykyisellään pihaympäristöstä löytyy mm. hiekkate-

konurmipintainen iso pallokenttäalue, tenniskenttiä ja ulkokuntoiluvälineitä, jotka valmistuivat 

vuonna 2010. Alueen jatkokehittämisessä huomioita tulee erityisesti kiinnittää koulun välituntipi-

han monipuolistamiseen ja muihin omaehtoista liikkumista lisääviin lähiliikuntapaikkaratkaisuihin 

sekä myös alueen toimivaan kunnossapitoon ja huoltoon  

3.4 Ehdotus lähiliikuntapaikkakohteiden toteutusohjelmaksi 

Edellisessä luvussa esiteltiin ehdotus Jyväskylän lähiliikuntapaikkaverkostosta. Ehdotuksen 

yhtenä lähtökohtana on ollut se, että verkosto olisi realistisesti toteutettavissa vuoteen 2020 

mennessä, mikäli tähän liittyvä tahtotila ja sitä tukevat toimintamallit ovat Jyväskylän kaupun-

gissa aikaan saatavissa (ks. luku 3.1). Seuraavassa esitetään ehdotus siitä, kuinka verkoston 

toteuttamisprosessi eri kehittämiskohteiden osalta voidaan hankkeistaa ja aikatauluttaa, jotta 

tavoiteaikataulussa onnistuttaisiin.  

Yksittäisten kohteiden hankkeistamiseen liittyen Nuori Suomi palvelut esittää seuraavaa jakoa 

kahteen hankekategoriaan. 

1. Valtionavustusta tavoittelevat lähiliikuntapaikkahankkeet 

Valtionavustusta tavoitteleviin hankkeisiin on järkevää sisällyttää lähiliikuntapaikkakohteet, 

joista toteutetaan toiminnallisesti erityisen monipuolisia ja laajoja käyttäjäryhmiä palvelevia 

ja jotka siten myös ovat kustannusarvioltaan isoimpia. Karkeana kustannusarvioiden haa-

rukkana valtakunnallisten seurantatietojen pohjalta voidaan pitää 200 000-700 000€:n 

kokonaiskustannuksia ko. hanketasolla. Edellä esitettyjen näkökulmien lisäksi valtionavus-

tusta tavoitteleviin hankkeiden kategoriassa on järkevää tarkastella sellaisia 

lähiliikuntapaikkakohteita, joissa toteutetaan jotain erityisiä liikuntatoimintoja, joilla on merkit-

tävyyttä kaupungin tasolla laajemmin kuin vain oman lähialueensa osalta. Tällaisia voivat 

tyypillisesti olla lähiliikuntapaikat, joissa yhtenä osa-alueena on esim. mittava skeitti- tai par-

kouralue, frisbeegolfrata tai vaikkapa tekojääluistelualue, joka palvelee käyttäjiä laajemmilta 

kaupunkialueilta. Valtionavustus on haettavissa kerran vuodessa ja se on ollut tasoltaan 

viime vuosina n. 30% hankkeen kustannuksista. Nuori Suomi palvelut oy:n ehdottama toi-

mintaperiaate on, että Jyväskylän kaupunki hakee vuosina 2013-2020 joka vuosi yhdelle 

laajemmalle lähiliikuntapaikkahankkeelle valtionavustusta, mikä myönteisten valtionavus-

tuspäätösten tapauksessa tuo merkittävän lisäresurssin Jyväskylän lähiliikuntapaikkojen 

kehittämistyölle. 
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2. Lähiliikuntapaikkahankkeet, joille ei haeta valtionavustusta 

Kyseiseen hankekategoriaan sisällytetään Jyväskylään rakentuvan lähiliikuntapaikkaverkos-

ton ne kohteet, joissa tarvittavat kehittämistoimenpiteet ovat em. valtionavustushanke -

kategoriaa hieman pienimuotoisempia ja myös selkeämmin vain paikalliseen tarpeeseen 

pohjaavia. Lähtökohtaisesti ko. kohteiden kehittämistoimenpiteiden kustannukset ovat siten 

sellaisia, että ne ovat toteutettavissa Jyväskylän kaupungin toimesta omarahoitteisesti. Lähi-

liikuntapaikkaverkoston tavoiteaikataulun näkökulmasta ko. kategoriaan kuuluvia hankkeita 

tulisi pyrkiä toteuttamaan vähintään joka toinen vuosi 2013-2020 välisenä aikana.     

Edellä kuvatun jaottelun pohjalta Nuori Suomi palvelut oy ehdottaa oheista, ”hankekoreihin” 

pohjaavaa toteutusohjelmaa Jyväskylän lähiliikuntapaikkahankkeille (Taulukko 1). Ehdotukses-

sa olevan kohteiden aikataulullisen priorisoinnin perusteluina on käytetty arvioita 

kehittämistarpeiden kiireellisyydestä eri kohteissa, pyrkimystä alueellisen tasa-arvoon kaikissa 

prosessin vaiheissa sekä jo tiedossa olevia Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnitelmiin liitty-

viä hankeaikataulutuksia. Hankekorien sisällä tapahtuvaan hankkeiden toteutusjärjestykseen ei 

ehdotus ota kantaa, mikä jättää liikkumavaraa päätöksenteossa muuttuville tilanteille ja tarpeille. 

 

Hankkeiden toteutus-
aikataulu 
 
”Hankekorit” 
 

Hankekategoria 1 
 
”Valtionavustuksia tavoittelevat 
hankkeet” 

Hankekategoria 2 
 
”Hankkeet, joille ei haeta 
valtionavustusta” 

 
Hankekori 1 
Toteutus 2013-2015 

 

 Palokan koulukeskuksen piha-
alue 

 Puistokoulun piha-alue 

 Keljonkankaan koulupiha-alue  
 

 

 Kilpisen koulun piha-alue 

 Puuppolan koulun piha-
alue 
 

 
Hankekori 2 
Toteutus 2016-2018 
 
 

 

 Tuomiojärven rantapuisto 

 Tikkakosken ja Luonetjärven 
koulujen piha-alueet 

 Kuokkalan ja Pohjanlammen 
koulujen piha-alueet 
 

 

 Kortepohjan koulun piha-
alue 

 Korpilahden yhtenäiskou-
lun piha-alue 
 

 

 
Hankekori 3 
Toteutus 2019-2020 
 
 

 

 Keltinmäen koulupiha & 
toimintapuisto 

 Vaajakummun koulupiha 
 

 

 Halssilan koulu piha-alue 

Taulukko 1. Ehdotus Jyväskylän lähiliikuntapaikkahankkeiden toteutusohjelmaksi 
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3.5 Yhteenveto ehdotetuista kehittämistoimenpiteistä 

Lähiliikuntaolosuhteiden kehittämiseen on Jyväskylässä hyvä perusta mistä edetä. Lähiliikunnan 

kannalta keskeiset toimintaympäristöt (päiväkoti- ja koulupihat sekä toiminnalliset puistoalueet) 

ovat liikuntaolosuhteiltaan valtakunnallisesti arvioiden keskimääräistä paremmassa kunnossa. 

Tämä kertoo kaupungissa olevan tahtotilaa ja osaamista päivittäisen liikunnan tarpeiden huomioi-

miseen, ainakin lasten osalta. Laaja-alaisempi näkemys lähiliikuntapaikoista ja niiden 

kehittämistarpeesta on kaupungissa kuitenkin toistaiseksi puuttunut. Tästä viestii mm. se, että 

asialle tarjolla olevaa valtionavustusmahdollisuutta on hyödynnetty heikosti, mikä on tarkoittanut 

varsin merkittävän taloudellisen resurssin käyttämättä jättämistä.  

 

Jyväskylän lähiliikuntaolosuhteiden jatkokehittämiseksi on edellä esitetty yleisiä toimenpide-

ehdotuksia, joilla asian etenemistä kaupungin hallinnossa voidaan edistää sekä lisäksi näkemys 

Jyväskylän lähiliikuntapaikkaverkostosta ja sen rakentamisen askelmerkeistä. Yleisten toimenpide-

ehdotusten osalta tärkein viesti on hallintokuntien välisen yhteistyön korostaminen. Valtakunnalliset 

kokemukset kertovat, että ilman sujuvaa yhteistyötä liikuntatoimen, opetustoimen ja varhaiskasva-

tuksen sekä kunnan maankäyttö- ja tilaresursseista vastaavien hallintokuntien, kuten puistotoimen 

ja tilapalveluiden välillä, ei lähiliikuntapaikkojen kehittäminen kunnissa etene. Toimiva konkreetti-

nen keino yhteistyön edistämiseksi on luoda kuntaan em. keskeisten hallintokuntien edustajista 

koottu ja riittävät toimintavaltuudet omaava foorumi (esim. työryhmä), jonka tehtävänä on säännöl-

lisesti vuosittain yhdessä arvioida kunnan lähiliikuntapaikkaverkoston tilannetta, päättää siihen 

liittyvistä kehittämistoimenpiteistä ja toimia lisäksi asiaan liittyvänä viestintäkanavana kaupungin 

hallinnon sisällä sekä suhteessa kuntalaisiin.  

 

Jyväskylän lähiliikuntapaikkaverkoston rakentamiseksi edellä on esitetty ehdotus, joka pitää 

sisällään 19 lähiliikuntapaikkakohdetta. Näistä noin kolmasosa on paikkoja, joiden jo nykyisellään 

voidaan arvioida toimivan alueellisina lähiliikuntapaikkoina ja joissa pääpaino on siten toimivassa 

huollossa ja kunnossapidossa. Muiden kohteiden osalta esitetään vuoteen 2020 tähtäävää 

toimenpideohjelmaa, jonka aikana 1-2 kohdetta vuosittain kunnostettaisiin alueellisiksi lähiliikunta-

paikoiksi. Ehdotuksessa on pyritty huomiomaan erityisesti verkoston kattavuus sekä alueellinen 

tasa-arvoisuus. Pääosa ehdotetuista kehittämiskohteista on koulupihoja. Kunnostamisohjelman 

rahoittamisessa ehdotetaan hyödynnettävän kaupungin oman rahoituksen ohella aktiivisesti 

valtionavustuksia ja muita mahdollisia ulkopuolisia rahoituslähteitä, kuten paikallisia sponsoreita.  

Lisäksi on järkevää kytkeä kunnostamisohjelma ja sen aikataulutus kaupunkisuunnitelmissa jo 

oleviin erilaisiin perusparannushankkeisiin (esim. koulujen saneeraukset) ja ohjelmiin (esim. 

Jyväskylän viherpolitiikka).  
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4 LIITEOSA: NYKYTILAKARTOITUKSEN KOHDEKOHTAISET TULOKSET 

4.1 Päiväkotipihat – yhteenvetotaulukko ja kohdekortit 

Hyvä tilanne   
       Tyydyttävä tilanne   

       
Heikko tilanne    

       
Erittäin huono tilanne    

       

         
Soveltuu lähiliikuntapaikaksi K 

 
* Yksityinen päiväkoti 

 Ei sovellu lähiliikuntapaikaksi E 
       

Olemassa oleva lähiliikuntapaikka LP 
       

 

        

  

Liikuntaolosuhteiden nykytila / itsearvioinnit 

 

Kohteen nimi 

o
p

p
ila

s 
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K
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Aittorinteen päiväkoti 70           K   

Aurinkosaaren päiväkoti * 33           E   

Halssilan päiväkoti 100           K   

Haukkamäen päiväkoti 140           K   

Honkaharjun päiväkoti 95           E   

Huhtarinteen päiväkoti 30           K   

Jokelan päiväkoti 63           E   

Kangasvuoren päiväkoti 130           E   

Kartanonkujan päiväkoti * 60           E   

Keljonkankaan päiväkoti 130           E   

Kirkonmäen päiväkoti 74           E   

Kirrin päiväkoti 60           K   

Kivelän päiväkoti 44           K   

Kortepohjan päiväkoti 147           K   

Kortesuon päiväkoti 87           K   

Kotalammen päiväkoti 62           E   

Kotimäen päiväkoti 136           E   

Kultalakin päiväkoti 28           LP   

Kultaniityn päiväkoti 105           K   

Kultasiiven päiväkoti 52           E   
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Kuohun päiväkoti 40           LP   

Kuokkalan päiväkoti 115           E   

Kypärämäen päiväkoti 115           E   

Lahjaharjun päiväkoti 100           K   

Lasturit päiväkoti 35           E   

Liinalammin päiväkoti 29           E   

Linnan päiväkoti 60           E   

Luhtisen päiväkoti                 

Myllytuvan päiväkoti 100           K   

Mäki-Matin päiväkoti 120           K   

Nenäinniemen päiväkoti 70           K   

Neulaskankaan päiväkoti 82               

Nevakadun päiväkoti 28               

Nisulan päiväkoti 68           K   

Norolan päiväkoti 59           E   

Onnimannin päiväkoti 37           E   

Pappilanvuoren päiväkoti             E   

Pikku Keljonkangas 23           K   

Pikkutikan päiväkoti 103           K   

Pohjanlammen päiväkoti 70           K   

Päiväkoti Kotipesä * 24           E   

Päiväkoti Lammastarha * 49           E   

Päivärinteen päiväkoti 75           E   

Renkituvan päiväkoti 20           K   

Ristikiven päiväkoti 67           K   

Ristonmaan päiväkoti 60           K   

Ritoniemen päiväkoti             E   

Ritoniityn päiväkoti 37           K   

Sivutaskun päiväkoti 56           LP   

Taikalampun päiväkoti 110           K   

Taimiston päiväkoti 35           E   

Tapiolan päiväkoti 110           E   

Tikan päiväkoti 80           E   

Tikkakosken päiväkoti 76           K   

Vaajakosken päiväkoti 100           K   

Varikon päiväkoti 72           E   

Väinölän päiväkoti 120           K   
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AITTORINTEEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Yläaitankatu 6 
     
Lapsimäärä: 70 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Yleiset 
puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin pihamme kehittämisen lähiliikuntapaikak-
si. Pihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 
2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pienten pihalle liukumäki ja muita erilaisia kiinteitä leikkivälineitä 
2. Pienten pihan hiekanlaatu erilaiseksi, koska pölyää paljon 
3. Isommille lapsille esim. kiinteä palloseinä ja koripalloteline 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kiipeilyteline 
6 kpl keinu 
2 kpl liukumäki 
keinulauta 
puinen tunneli 
2 kpl vieterikeinu 
2 kpl hiekkalaatikko 
leikkimökki 

Pallopelipaikat 
 

hiekkapintainen pieni pallokenttä 

Talviliikuntapaikat pihalatu 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pienten pihasta puuttuu liukumäki ja piha on liian ahdas lapsimäärään ja isompien 
lasten liikuntatarpeeseen nähden. Kiinteitä leikkivälineitä on liian vähän, saisi olla esim. 
toinen hiekkalaatikko. Luistelurata mahtuisi alapihalle. 

Yleiset puitteet Pihassa hiekka pölisee paljon. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Rauhallinen luonnonläheinen sijainti, pururata ja metsä vieressä. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Kivistön palloilukenttä, Aittorinteen leikkipuis-
to 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Kivistön kentälle katos ja penkkejä luistinten laittoa 
varten. 
Alueelta puuttuu lasten mäenlaskupaikka talvella. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Eija Borman   Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 5.6.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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AURINKOSAAREN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Naissaarentie 6 
     
Lapsimäärä: 33 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pihavälineitä lisää, esim. karuselli, "jousikeinu" tai kiipeilyteline 
2. Enemmän nurmialuetta 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl rengaskeinu 

Pallopelipaikat 
 

pieni hiekkapintainen piha-alue 
pieni nurmipintainen piha-alue 

Talviliikuntapaikat 1-2 mäenlaskupaikkaa 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka saadaan tarvittaessa 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pieni (vanhan talon) piha. talviaikaan isot kalliot, jotka liukkaita ja vaarallisia, toisaalta 
kesäaikaan loistavia kiipeilypaikkana. 

Yleiset puitteet Piha melkein kokonaisuudessaan hiekkapintainen, talvivalaistus huono (lisävalaistusta 
halogeenilampulla), piha-alue aidattu eli kulkuvälineet (autot, pyörät yms. eivät häiritse 
pihalla oloa). 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Kesäaikaan kalliot ovat loistava paikka kiipeilyyn, tasapainon harjoitteluun, leikkipaikaksi. Piha-alue on 
maastoltaan kumpuilevaa, kehittää tasapainoa. Takapihan "nurmikenttä" hyvä kesäpallopeleihin yms., 
talviaikaan vähän huono, toki käytetään lumileikkipaikkana. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Naissaaren ranta, sekä ranta-alueelle talvisin 
tehty hiihtolatu sekä mäenlaskupaikat, Veteraani-
puisto kesäaikaan pallopeleihin yms. 
juoksuleikkeihin, tekojäärata Vaajakosken 
keskustassa (1,5km) 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Henna Mannermaa Vastaajan työtehtävä: Vastaava lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 28.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 

 
  

 
  



Päiväkotipiha kohdekortti 
 

37 
 

HALSSILAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Hukkaperä 1 
     
Lapsimäärä: 100 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Lisää viheralueita pihapiiriin 
2. Uusia leikkitelineitä pienten lasten pihaan 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

9 kpl yhden istuttavat keinu, kahden istuttava keinu, kiipeilyteline, 2 kpl 
liukumäki-kiipeilyteline yhdistelmä, 2 kpl verkko, seinä, 6 kpl tasapai-
noilupaikka, 3 kpl jousikeinu 

Pallopelipaikat 
 

hiekka-alue, palloseinä, laatta-alue 

Talviliikuntapaikat Halssilan hiihtomaa 
urheilupuisto (hiihtolatu, luistelukaukalo, pulkkamäkiä, lumivuoria) 
Ilvespuisto 
metsät, pururata 

Muut liikuntamahdollisuudet iso hiekkakenttä, pururata, kiipeilytelineet Ilvespuiston edessä, 
metsäpyöriä, potkulautoja 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pienten lasten pihalla ei ole nurmialuetta ja vähän leikkitelineitä. Isojen piha ok. 

Yleiset puitteet Huono pihavalaistus, talviaikana rajoittaa pihan käyttöä. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Piha on päiväkodin lasten käytössä arkisin klo 17 saakka, muina aikoina alueen perheet käyttävät pihaa. 
Piha palvelee alueella siis laajempaa käyttäjäkuntaa kuin päiväkodin perheitä. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Ilvespuisto, liikuntapuisto, hiihtomaa, pururata 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Raija Kauppinen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 4.6.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Korppumäentie 1 B, 40270 Palokka 
     
Lapsimäärä: 140 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin pihamme kehittämisen lähiliikun-
tapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Valaistus talviaikaan tehokkaammaksi 
2. Varjopaikkoja lisää pienten pihalle 
3. Parkkipaikan organisointi 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu, 4 kpl vauvakeinu 
3 kpl kiipeilytelinettä isoille, (joissa liukumäet ja riipuntavälineitä, 
kiipeilyverkkoja ja seiniä) 
liukumäki pienille 
5 kpl jousieläimiä, keinulauta 

Pallopelipaikat 
 

hiekkapintainen pieni pallokenttä 
4 kpl palloseinä (joissa koripallotelineitä) 
asfalttialue 10mx5m esim. sählyn pelaamiseen 

Talviliikuntapaikat pihalatu päiväkodin välittömässä läheisyydessä 
 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pienten piha kesällä kuuma, varjopaikkoja huonosti 

Yleiset puitteet Valaistus talvisin saisi olla parempi, parkkipaikka huonosti organisoitu päiväkodin 
toimintaa ajatellen tällä hetkellä. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Iso piha, paljon mahdollisuuksia toteuttaa liikuntaan liittyviä asioita. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Metsä välittömässä läheisyydessä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Pasi Laaksonen  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 29.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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HONKAHARJUN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Honkaharjuntie 10, 40600 Jyväskylä 
     
Lapsimäärä: n. 95 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Rajattu pelikenttä. 
2. Pinnoitettua pihaa, nyt pelkkää hiekkaa. 
3. Isojen kiipeilyteline 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kahden istuttava keinu 
palloseinä 
2 kpl kiipeilyteline pienille 
2 hiekkalaatikko 
rekkitanko 
tasapainopuomi 

Pallopelipaikat 
 

palloseinän edessä hiekkakenttä n. 5x8m 

Talviliikuntapaikat - 
 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Isoille kiipeilyteline. Kiinteistön omistussuhteen muututtua kuntaliitolta kaupungille 
hävisi päiväkodin pihasta 20 leikkivälinettä huonon kunnon vuoksi. Kuntaliitto ei ollut 
tehnyt vuosien varrella leikkivälineiden kuntotarkastuksia. Olemme tuon jälkeen 
saaneet kahdet keinut ja kaksi pienten kiipeilytelinettä tilalle. 

Yleiset puitteet Parkkipaikat ahtaat. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Erittäin iso piha. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Kilpisen koulun kenttä, Hippos esikoululaisilla 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Jukka Janhonen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 30.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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HUHTARINTEEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Kangasvuorentie 22 
    
Lapsimäärä: 30 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  - 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kolmen istuttava keinu 
2 kpl korkeaa liikuntavammaisille suunnattua hiekkalaatikkoa 
liukumäki 
monitoimiteline 
pallon heittoseinä 
2 kpl jousikiikku 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet Huhtasuon liikuntapuisto on aivan vieressä. 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Huhtarinteen päiväkoti sulkeutuu kesällä 2013 uuden Huhtasuon päiväkodin valmistut-
tua, joten ei ole tarvetta tehdä muutoksia. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

- 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Saija Riihinen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 1.6.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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JOKELAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Rovastintie 11, 40270 Palokka   

Lapsimäärä: 63 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Kohteen yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista kohteen kehittämistä 
lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Kiipeilytelineet (asianmukaiset ja ehjät ja jokaiseen ikäluokkaan sopivat) 
2. Pihavalaistus kuntoon 
3. Tasapainoa kehittävät laidat kuntoon 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kahden istuttava keinu 
3 kpl kiipeilyteline 
kiipeilyseinä 
2 kpl kotileikkikehikko 
3 kpl jousikeinu 

Pallopelipaikat 
 

palloleikkikenttä n. 10x20m 

Talviliikuntapaikat liukurimäki päiväkodin takapihalla  
hiihtämiseen ja luisteluun käytämme Palokan urheilukentän tiloja 

Muut liikuntamahdollisuudet 4 kpl jalkapallomaali 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Isojen pihan kiipeilyteline alkaa olla jo vaarallinen: puolat ovat lahonneet, osa jo 

poistettu, verkkoalue rispaantunut. Mitään isoa yhtenäistä aluetta ei pihalta löydy. 

Pölkyt, jotka ovat toimineet hiekka-alueiden laitoina ja tasapainottelua varten, alkavat 

lahota ja kallistella. 

Yleiset puitteet Valaistus on puutteellista. 
Päiväkodin parkkipaikka on tosi pieni, vain henkilökunnalle tarkoitettu. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Hyvä erityispiirre on piha-alueella oleva alamäki, johon suunnitellaan aina liukurimäki talvella ja puistomai-
nen alapiha, jossa on vanhaa puustoa jäljellä. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Palokan urheilukenttä. Touruvuoren 

pururadan alue ja metsä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Urheilukentällä voisi olla jääalue, johon mahtuisi 

aina luistelemaan päiväkodin lasten kanssa. Nyt 

jouduimme kävelemään Pappilanvuoren päiväkodin 

viereiselle luistinradalle asti. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Päivi Friman  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 9.9.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KANGASVUOREN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Kangasvuorentie 12 Jyväskylä 
    
Lapsimäärä: 120–130 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Piha-alue on suunnattu vain ja ainoastaan pienille lapsille. Kohteen yleiset puitteet (tilan 
riittävyys yms.) eivät mahdollista pihan kehittämistä lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Parempi ulkovalaistus piha-alueelle 
2. Talviliikuntamahdollisuuksien lisääminen mm. hiihtopaikka talvella 
3. Pyöräilyalue isommaksi sekä eri paikkaan 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

8 kpl yhden istuttava keinu, 2 kpl vauvakeinu, 4 kpl jousieläin 
2 kpl matala liukumäki, korkea liukumäki, kiipeilyteline, tasapaino-
puomi, ryömimistunneli, paikallaan oleva hevonen 
2 kpl jalkapallomaali, 2 kpl leikkimökki, koripallokori, 
hiekkalaatikko sekä hiekkaleikkialue, pöytäryhmiä sekä katos 

Pallopelipaikat 
 

nurmipintainen pallokenttä, jossa 2 kpl kiinteää maalia 
asfalttipintainen palloilualue, jonne voi siirtää siirrettäviä maaleja 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat pulkkamäki 

Muut liikuntamahdollisuudet tervapata-ringin maalaukset asfaltilla 
monipuolinen metsäinen maasto pihassa mm. isoja kiviä, puita 
pihalla pyöräilyyn tarkoitettu asfalttialue 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pyöräilyyn tarkoitettu asfalttialue on reuna-aitojen muutosten johdosta pienentynyt 
aiemmasta. Kivet ovat pihan perällä syrjässä, jolloin niiden luona leikkimistä joutuu 
rajoittamaan valvonnallisista syistä. Pallopelialue on ns. sisäpiha, jonka ympärillä 
paljon ikkunoita. 

Yleiset puitteet Satunnaisesti isoja huoltoajoneuvoja ajaa pihan läpi. Piha on haastava valvottava, 
koska piha on niin laaja ja vaihtelevamaastoinen sekä koska portteja on 5 kpl. 
Pyöräilyalue pahassa paikkaa, koska alle 3 v. kulkevat sen läpi omalle ulkoilualueel-
leen. Valaistus on olematonta pimeinä aikoina. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Piha-alue on iso ja laaja sekä maasto on monipuolista, mm. nurmikkoa, asfalttia, hiekkaa, "kaivantoalue", 
kiviä ja puita. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Pupuhuhdan perhepuisto, Kangaslammen 
parkourpuisto, Huhtasuon liikuntapuisto, lähialueen 
puisto hiihtolatuineen, pururata vieressä, ympärillä 
oleva metsä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Lähipuiston maastoprofiili voisi olla monipuolisempi 
ajatellen talven hiihtämistä. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Leiho   Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 23.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KARTANONKUJAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Kartanonkuja 4 
     
Lapsimäärä: 60 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Erittäin huono 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pihaan tulisi saada lisää liikuntaa tukevia leikkivälineitä. 
2. Pihaan tehty pihasuunnitelma tulisi saada mahdollisimman pikaisesti toteutumaan, se parantaisi 

huomattavasti lasten liikunnallisia mahdollisuuksia ja edistäisi heidän liikuntakasvatustaan. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

liukumäki 
3 kpl jousieläin 
kiipeilyteline 
keinulauta 

Pallopelipaikat 
 

hiukkapintainen pieni pallokenttä 

Talviliikuntapaikat jääkiekkokaukalo ja luistinrata päiväkodin vieressä. 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Jääkiekkokaukalo ja luistinrata päiväkodin vieressä. 

Yleiset puitteet Koulun kenttä ja kaukalo päiväkodin vieressä turvaavat meidän liikuntamahdollisuuk-
sia. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Koulun liikuntakenttä ja liikuntasali. 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Jarno Kinnunen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 22.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KELJONKANKAAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Särkäntie 14 
     
Lapsimäärä: 130 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Pihamme yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista kohteen kehittämistä 
lähiliikuntapaikaksi. Päivisin päiväkodin käytössä, iltaisin ja viikonloppuisin esim. perheiden 
käytössä. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Aidatun metsäalueen saaminen lasten käyttöön (päiväkodin vieressä on sopiva tontti) 
2. Käytävien ja parkkipaikan asfaltointi 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl hiekkalaatikko, 
2 kpl kahden istuttava keinu, 
2 kpl yhden istuttava keinu, 
2 kpl pienten keinu 
iso kiipeilyteline ja pienten kiipeilyteline, huvimaja 
suuri, puinen kuorma-auto 
4 kpl jousieläin 
ryömintätunneli 

Pallopelipaikat 
 

2 kpl pallokenttä (pientä) 

Talviliikuntapaikat vieressä Keljonkankaan liikuntapuisto (kaukalo, valaistut ladut, 
pururata) 

Muut liikuntamahdollisuudet - 

 
  



Päiväkotipiha kohdekortti 
 

52 
 

 
4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Aidattu metsäalue lasten leikkiin (muuten koirat sotkevat alueen). 
Päiväkodin pihalle toivoisimme asfalttikäytävät, samoin parkkipaikalle. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Keljonkankaan liikuntapuisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Ulkoliikuntavälineitä (kiipeily, venyttely, tasapaino-
puomeja yms.) 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Helena Lähdeniemi  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 23.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KIRKONMÄEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Kirkkokatu 16 B, 41160 Tikkakoski 
    
Lapsimäärä: kerhossa 54, päiväkodissa 20, päivittäin n. 40 lasta paikalla 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Nurmialuetta 
2. Pallokenttä 
3. Istutusalueita 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu 
jousieläin 
kiipeilyteline 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Ei nurmialueita, pöllyävää hiekkaa. 
Leikkipaikkavälineitä on vähän. 

Yleiset puitteet Pihassa pelkkä hiekka - ei istutusalueita tai nurmialuetta. 
Pihasta lähtiessä lähimmälle suojatielle on kulku taksiaseman läpi, mikä hankaloittaa 
suuresti turvallisuutta 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Päiväkodin sijainti on hyvä ja suojaisa (ei ole ollut nuorisosta häiriötä). 
Pieni metsäalue päiväkodin takana. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Myllykadun leikkipuisto, urheilukenttä, 
Tikkakosken jäähalli, Tikkakosken uimahalli, 
Tikkakosken päiväkodin piha 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Satu Ahonen   Vastaajan työtehtävä: Lastenhoitaja 
 
Vastausajankohta: 14.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KIRRIN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Kirrinpelto1, 40270 Palokka   
 
Lapsimäärä: n. 60 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Piha-alue isommaksi tai osa viereisestä puistosta aidatuksi, jotta voisimme käyttää enemmän sen 
suomia mahdollisuuksia 

2. Pihaan kiipeilyteline 
3. Pihaan palloseinä ja pallopelialue 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

liukumäki, johon luiskamainen kiipeäminen 
läpikontattava putki 
7 kpl jousieläin 
3 kpl kahden hengen rengaskeinu 
2 kpl pienten lasten keinu 

Pallopelipaikat 
 

ei varsinaista pallopelipaikkaa, aidattuun kulmaukseen ohjaamme 

esim. jalkapallopelit 

Talviliikuntapaikat käytämme viereisen puiston hiihtolatua ja luistinkenttää 
pulkkamäki saadaan myös puiston puolelle 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet ei kiipeily-, tasapaino tai muita temppuilu välineitä 
juoksua joutuu rajoittamaan, koska piha pieni 
pallopelipaikkaa ei ole 
kaivataan kovaa alustaa esim. pallon pompotukseen 

Yleiset puitteet piha pieni käyttäjämäärään nähden 
istutukset kovilla pienessä pihassa 
valaistus heikko ainakin näin syyspimeillä 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Hyvä sijainti lähellä asutusta. Kehittäminen lähipuiston yhteyteen/kanssa toisi uusia mahdollisuuksia. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Kirrin puisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Aidataan ainakin osa alueesta. Puistoon lisää 

valaistusta. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Arja Leinonen  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 11.10.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KIVELÄN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Sievisenmäentie 18, 40420 Jyskä    
 
Lapsimäärä: 44 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Kohde tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voisi olla 
tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

1. Uusi kiipeilyteline vanhan tilalle 
2. Pienille sopivia keinuja 
3. Pallopelialueet (palloseinä) 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kiipeilyteline 
liukumäki                                                                                                 
tasapainoilupuomi                                                                                   
3 kpl hevoskiikku, 2 kpl mopokiikku                                                                
2 kpl keinulauta                                                                                                 
2 kpl kahden istuttava rengaskeinu                                                           
2 kpl pieni leikkimökki                                                                             
2 kpl hiekkalaatikko 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Leikkivälineet pihalla ovat vanhoja ja melko huonokuntoisia. Lapset saavat puuosista 

tikkuja. Lisäksi keinut ja kiipeilyteline eivät palvele pieniä lapsia millään tavalla. Pihalla 

ei ole yhtäkään ns. vauvakeinua, josta pieni lapsi ei voi pudota. Lisäksi kiipeilyteline on 

suunniteltu vanhemmille lapsille ja se on osalle kuusivuotiaistakin liian haastava 

kiipeilypaikka. Kiipeilytelineessä on sattunut useita vähältä piti -tilanteita. Lisäksi 

päiväkodin hiekkalaatikoihin ei ole saatu uutta hiekkaa aikoihin, myös kiipeilytelineen 

alle tarvittavaa turvahiekkaa kaivataan kipeästi. Myös palloseinä olisi hyvä olla 

olemassa, samoin esim. koripallokori. 

Yleiset puitteet Istutus ja viheralueet ovat päiväkodin pihalla ihan hyvät. Talvella valaistus on puutteel-

linen, valoa saisi olla lisää. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

- 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Anna Talja   Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 5.9.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KORTEPOHJAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Isännäntie 3, 40700 Jyväskylä 
   
Lapsimäärä: 147 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Sopii pienten lasten perheiden liikuntapaikaksi ja osin jo onkin. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Monipuolisia kiipeilytelineitä lisää. 
2. Aurinkosuoja (katos) pienten hiekkapohjaiseen liikuntapihaan. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

10 kpl keinu, 
2 kpl kiipeilyteline, 
pallo-/ kiipeilyseinä, 
keinulauta, 
tasapainoilupölkyt, 
pieni karuselli 

Pallopelipaikat 
 

pieni asfalttikenttä ja hiekka-alue pihassa, 
nurmikenttä jalkapalloiluun 

Talviliikuntapaikat nurmikkorinne liukumäeksi ja latu tehdään aidan taakse 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Kiipeilytelineitä ja muita sellaisia voi olla enemmän. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Piha on turvallinen ja monipuolistuu, jos lisätään esim. kiipeilytelineitä. 
 
Laitteiden turvallisuus ja muukin piha-alueen huolto hoidettava etenkin, kun käyttäjät lisääntyvät. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Emännäntien puisto ja pururata, Laajavuoren 
liikuntakeskus. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Raija Parkkonen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 25.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KORTESUON PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Taitoniekantie 9 Q, 40740 Jyväskylä 
    
Lapsimäärä: 87 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Sopii 
pienten lasten perheiden liikuntapihaksi ja sitä jo onkin. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Hiekan vaihto ja lisääminen lasten leikkipihaan 
2. Pihaan tarvitaan tasapainorata 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

- 

Pallopelipaikat 
 

palloseinä 
koripalloteline (irrotettava) 

Talviliikuntapaikat latu tehdään piha-aidan taakse 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet Lasten leikki - ja liikuntapihan valaistus on heikko. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Turvallinen piha pienten lasten perheiden liikuntaan. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Emännäntien puisto, koulun kenttä ja pihat ja 
Laajavuoren liikuntakeskus. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Tasapainorata lisää liikkumisen monipuolisuutta. 
Turvallisuus ja huolto huolehdittava. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Raija Parkkonen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 25.5.2012 
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KOTALAMMEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Haperontie 12    
 
Lapsimäärä: 62 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista kohteen kehittämistä 
lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

1. Rikki menevien liikuntavälineiden kunnostus 
2. Valaistuksen kunnossapito 
3. Aitojen ja porttien kunnossapito 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kahden istuttava keinu 
2 kpl kiipeilyteline 
2 kpl liukumäki 
3 kpl vieterieläin 
keinulauta 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat luistelukenttä  
Jussin Paaran puisto kohtuullisen lähellä 
liukumäki isojen puolella 
 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pitkät rinteet, valvonta vaikeaa ja pimeitä, valottomia kohtia syksyisin. 
Nykyiset välineet tarkastettu 8.10 ja ne on kunnossa. 
Porttien alla on isohko aukko, josta voi karata. 

Yleiset puitteet Autojen parkkipaikka on ahdas ja kalteva. Piha ei ole viihtyisä, penkeissä on rautaosia, 

johon voisi tarttua kieli. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Kotalammen päiväkoti pihoineen toimii enää kaksi vuotta ja uutta päiväkotia ollaan rakentamassa Kota-
lammen liikuntapuiston yhteyteen. Kotalammen pihaan ei enää kannata satsata kunhan nykyinen piha 
pysyy edes nykyisessä kunnossa. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Jussi Parran puisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Jussin parran puisto on korjattu, ainoastaan oja on 

keväisin tulviva. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Tarja Muhonen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 10.10.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KOTIMÄEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Sulunperäntie 10 
     
Lapsimäärä: 136 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Yksikön uuden puolen etupihalle hiekka-aluetta rajaamaan nurmikkoalue (esim. keinonurmi). 
2. Pallokentän oikaisu täytemaalla. 
3. Vaajalinnan kentän säilyttäminen, jotta päiväkodin lapset ja aikuiset voivat käyttää jatkossakin kent-

tää pallopeleihin, yleisurheiluun ja luisteluun talvisin. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kiipeilyteline 
2 kpl liukumäki 
6 kpl jousieläin 
12 kpl erilaisia keinua isoille ja pienille 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä nurmella 

Talviliikuntapaikat 2 kpl pulkkamäki 
käymme lähialueen Vaajalinnan kentällä säännöllisesti luistelemassa, 
yleisurheilemassa sekä pelaamassa pallopelejä, talvella varaamme 
kentältä luisteluvuorot 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pallokenttä on vino pinnaltaan, helpompi olisi pelata, jos sen saisi täytemaalla 
muokattua uudelleen. 
Etupihan leikkialue on tällä hetkellä pelkällä hiekalla. Pieni viheralue keskellä mahdol-
listaisi pienten lasten pallotteluharjoittelun alueella. 

Yleiset puitteet Aamuisin ja iltapäivisin on ahdasta yksikön toisen puolen parkkialueella. Aidan vierus ei 
oikein ole aina turvallinen parkkipaikka lapsia tuotaessa ja hakiessa. Sama alue on 
yksikön toisen puolen poistumisväylä. Rakentamisvaiheessa arkkitehti ei osannut asiaa 
muutoin ratkaista. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Hyvä sijainti. Metsän läheisyys mahdollistaa luonnossa liikkumisen. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Vaajalinnan kenttä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Kentän alueelle ollaan suunnittelemassa asutusta, 
vaikka kenttä on suurella käytöllä koko ajan. 
Urheiluseurat hyödyntävät kenttää mm. jalkapallo-
harjoituksiin/peleihin, yleisurheilijoita harjoittelee 
siellä, lähinnä heittolajit. Yläkoulu käy keväisin 
pelaamassa pesäpalloa ja talvella luistelemassa. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anita Siltanen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 30.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KULTALAKIN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Keltinmäentie 11 B    

Lapsimäärä: 28 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut Kohteessa on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Lisää keinuja 
2. Uusi kiipeilyteline  
3. Pieni piha; tilaa lisää 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl keinu 
liukumäki-kiipeilyverkko-teline 

Pallopelipaikat 
 

jalkapallomaali ja koripalloteline pienessä nurkassa päiväkodin 
varaston läheisyydessä 

Talviliikuntapaikat ihan läheltä päiväkotia löytyy kahden kilometrin pituinen latu, luistelu-
kaukalo ja luistelualue 

Muut liikuntamahdollisuudet ladun paikalla kävelyreitti (noin kaksi kilometria) 
jalkapallokenttä ja puisto ihan lähellä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Keinuja voisi olla enemmän, samoin kiipeilytelineitä. 

Yleiset puitteet Ei ongelmia näissä. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Päiväkodin piha on ollut yli kaksikymmentä vuotta samankaltainen; uudistusta jo odottelemme. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Kotalammen puisto 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Hannele Pahkala  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 6.9.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KULTANIITYN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Martinpolku 28 
     
Lapsimäärä: 105 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Yleiset 
puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin pihamme kehittämisen lähiliikuntapaikak-
si. Pihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pienten pihaan keinut ja liukumäki 
2. Talvikunnossapito viipaleen pihalla, auraus, että pääsee pihalle 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

Kultaniitty vanha talo (30 lasta): tasapainoiluristikko, 3 kpl rengaskeinu, 
3 kpl tavallinen keinu, 2 kpl jousiratsu, liukumäki, hiekkalaatikko, 
karuselli, pöytä-penkki yhdistelmä, kiipeilyteline 
 
Kultaniitty 1-2-vuotiaiden piha (12 lasta): hiekkalaatikko, tunneli 
 
Kultaniitty viipale (63 lasta): 2 kpl hiekkalaatikko, 2 kpl rengaskeinu, 2 
kpl tavallinen keinu, 3 kpl jousikiikku, leikkimökki, 2 kpl pöytä-
penkkisarja, karuselli 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat Kultaniitty vanha piha: 1 tosi iso ja vaarallinen pulkkamäki 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Kultaniityn pulkkamäki on monttuinen. 
Pelikenttä puuttuu. Luistella ja hiihtää ei voi. 
Pienten pihalla ei mitään tekemistä, paitsi istua hiekkalaatikolla. Ei edes keinuja 
pienille! 
Viipaleen pihasta puuttuu kiipeilyteline. 
Viipaleen yhdestä ryhmästä ei kulkuyhteyttä talvisin leikkipihalle kuin autopihan kautta. 

Yleiset puitteet Pölyävää hiekkapintaa paljon. 
Valaistus kaikilla pihoilla riittämätön. 
Viipaleen varastossa ei ole valoja. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Keskeinen sijainti. Vaihteleva maasto. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Käymme muutaman kerran vuodessa 
hiihtämässä keskuspuistossa 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Tiina Ruppa   Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 1.6.2012  
 
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KULTASIIVEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Keltinmäentie 17–19 
   
Lapsimäärä: 52  
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on huono lähiliikuntapaikkanäkökulmasta. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. Tila on rajallinen – eli pieni. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Suunnitelma on tehty. Välineitä tullaan uusimaan ja lisäämään - toivottavasti. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl keinu  
vauvakeinu 
kiipeilyteline 
liukumäki 
2 kpl keinumisväline 
hiekkalaatikko 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Ulkoliikuntapaikkojen ja -välineiden kartoitus on äskettäin tehty. Puutteet (välineiden 
vähyys) on huomioitu suunnitelmassa. 

Yleiset puitteet Pihan valaistuksessa on ongelmia - kaikki lamput eivät toimi (kaapeleita on poikki). 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Vaihteleva maasto, metsäinen tunnelma, hieman rinnettä. 
 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Kotalammen liikuntapuisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Asko Parkkinen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 25.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 

 
  

 
 

 
 
  



Päiväkotipiha kohdekortti 
 

73 
 

KUOHUN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Kuohunkoskentie 31, 41930 Kuohu 
    
Lapsimäärä: 40 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Aidatun alueen suurentaminen 
2. Turvallinen pallopelipaikka 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl vauvakeinu 
3 kpl lautakeinu 
rengaskeinu 
kiipeilyteline verkolla ja kolmitasorekkitanko 
liukumäkiteline 
2 kpl jousieläin 
leikkimökki 
huvimaja 

Pallopelipaikat 
 

päiväkodin vieressä on hiekkapintainen urheilukenttä 
meillä on käytössä myös koulun liikuntasali 

Talviliikuntapaikat jääkiekkokaukalo ja ladut 

Muut liikuntamahdollisuudet pururata ja metsäalueita 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Kuohulla lapsimäärä kasvaa 1.8. alkaen ja leikkipiha käy ahtaaksi. Toivomme, että 
lisätilojen myötä myös piha-alueet kunnostetaan. 

Yleiset puitteet Päiväkoti on keskellä kauneinta luontoa, joka antaa meille paljon mahdollisuuksia, 
mutta toivomme lisää aidattua ja turvallista aluetta. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Luonto 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Urheilukenttä ja luistelukaukalo sekä 
ympärillä oleva luonto 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Taina Rikama-Koskinen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 30.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KUOKKALAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Räpylä 3 
     
Lapsimäärä: 115 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on huono lähiliikuntapaikkanäkökulmasta. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Uusi, ajanmukainen kiipeilyteline 4–6 vuotiaille 
2. Tasainen kenttäalue pallopelejä varten 
3. Tasapainoiluvälineitä 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl jousieläin 
keinuteline, jossa 2 kpl keinu 
iso kiipeilyteline  
pieni kiipeilyteline  

Pallopelipaikat 
 

koripalloteline 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pihasta puuttuu tasainen kenttäalue pallopelejä varten. 
Iso kiipeilyteline on ränsistynyt, yli 20 vuotta vanha. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Päiväkodin piha on metsärinteessä. Lapsilla on mahdollisuus liikkua ja leikkiä melko jyrkässä, osin 
kivikkoisessa rinteessä. 
 
Kiipeilytelineiden kuntoa olisi säännöllisesti tarkasteltava, jotta ne ovat ehjiä ja turvallisia. 
Tonttiin rajoittuvien metsikköalueiden hyödyntäminen leikkipaikkoina luo lisää elämyksellisiä liikuntakoke-
muksia lapsille. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Ei 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Mikä Mäntyvaara Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja, varajohtaja 
 
Vastausajankohta: 3.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KYPÄRÄMÄEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Erämiehenkatu 6, 40630 Jyväskylä 
     
Lapsimäärä: n. 115 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Rajattu pelikenttä 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttavia autonrengaskeinuja  
palloseinä 
kiipeilyteline isommille lapsille 
pieni seisottava karuselli 
2 kpl hiekkalaatikko 

Pallopelipaikat 
 

palloseinän edessä hiekkakenttä n. 4mx8m  

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Puuttuu, mutta ei mahdu 

Yleiset puitteet Parkkipaikat ahtaat 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Erittäin pieni piha 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Kahakadun pääty. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Jukka Janhonen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 30.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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LAHJAHARJUN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Tyyppäläntie 20 
     
Lapsimäärä: n. 100 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteessa on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Parempi materiaali hiekan sijaan pienten pihaan 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl liukumäki  
9 kpl keinu 
4 kpl keinumisväline 
riipuntaväline 
tasapainopuomeja 
kiipeilyväline 
leikkimökki 
muutama katollinen leikkipaikka   

Pallopelipaikat 
 

pienihiekka pallokenttä 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat pulkkamäki 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Välineet ovat tällä hetkellä kunnossa. 

Yleiset puitteet Puitteet ok. Päiväkodin vieressä koulun kenttä luistinratoineen ja pururata sekä 
skeittipuisto ja liikuntapuisto. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Koulun kenttä, pururata, skeittipuisto, 
liikuntapuisto. 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Kuoppala  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 1.10.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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LASTURIT PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Asmalammentie 4 
     
Lapsimäärä: 35 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on huono lähiliikuntapaikkanäkökulmasta. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Kaavoituksen vuoksi ei kehittämismahdollisuutta 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

päiväkodin käytössä on yleinen leikkipuisto, ei omaa pihaa.   
veturi-kiipeilyteline 
2 kpl kahden istuttava keinu 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet kohde pienen kauppakeskuksen yhteydessä, välittömässä moottoritien 
läheisyydessä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Kohteen sijainti liikenteen keskellä. kävelymatkaa lähiliikuntapaikkoihin n. 1 km 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Ei 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Erkki Pelkonen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 30.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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LIINALAMMIN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Aihkikuja 1, 41160 Tikkakoski 
    
Lapsimäärä: 29 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista kohteen kehittämistä 
lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Nykyisten välineiden huoltaminen ja kunnossapito 
2. Latu talveksi päiväkodin välittömään läheisyyteen 
3. Koulun kentän auraus mahdollisimman aikaisin aamulla 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

pieni liukumäki 
kahden istuttava keinu 
kiipeilyteline 

Pallopelipaikat 
 

pallopelipaikka 

Talviliikuntapaikat liukuri-/ pulkkamäki 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Rikkinäiset välineet on viety pois ja uusia ei ole tullut tilalle. 

Yleiset puitteet Syksyisin valaistus on riittämätön – pimeitä alueita paljon. 
Istutukset ovat huonolla hoidolla – mm. nokkosia ja kuivia töröttäviä oksia. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Pihan luonnontilainen metsikkö on hyvä luontaista liikuntaa ajatellen. Tälle lapsimäärälle piha on tarpeeksi 
suuri ja turvallinen. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Mutkaperän ja Polvitien leikkipuistot, 
pururata, Liinalammin koulun kenttä 0.7 km päässä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Tuula Koskinen  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 10.9.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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LINNAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Linnantie 1, 40800 Vaajakoski 
     
Lapsimäärä: n. 60 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista kohteen kehittämistä 
liikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

1. Pieni asfaltoitu alue olisi hyvä esim. ruudukon tekemiseen, hyppynarulla hyppimiseen jne. 
2. Tasapainoilua varten olisi mukava saada jotain telineitä 
3. Turvahiekka-alue on liian iso 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl keinu 
2 kpl kiipeilyteline 
2 kpl tunneli 
jousieläin 

Pallopelipaikat 
 

pallopelikenttä 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat pieni luistelualue 
liukurimäkiä pihassa 
viereisellä pellolla koneella ajettu latu 

Muut liikuntamahdollisuudet itse tehty pituushyppypaikka 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Liukumäki lumettoman ajan tarpeisiin, palloseinä jne. 

Yleiset puitteet Keinujen ympärillä oleva aita tarvitsisi portin. 
Pallokenttä talon takapihalla, valvonta hankalaa. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Puusto ja pensaikot, samoin mäkinen ruoholla oleva tila antavat paljon mahdollisuuksia leikille. 
Päiväkotimme on melko hyvien liikuntamahdollisuuksien äärellä. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Vaajakosken urheilukenttä, Tölskänpuisto, 
jääkiekkokaukalo talviaikaan.  

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Nämä paikat ovat hyvin varustettuja. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Mervi Luoma   Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 28.8.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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LUHTISEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Ritopohjantie 23     
 
Lapsimäärä: n.75 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Päiväkotimme toimii vuorohoitopäiväkotina. Piha voisi olla muiden kuin päiväkotilasten 
käytössä ainoastaan viikonloppuisin ja myöhään iltaisin. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

1. Talveksi hyvät ja turvalliset pulkkamäet ja pallokentän jäädytys 
2. Valaistus kuntoon 
3. Pienten keinut 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

isojen piha: 4 kpl lautakeinu, pyörivä tasapainoilurengas, iso kiipeilyte-
line (jossa mm. verkko, 2 kpl liukumäki, lautasilta), tasapainoiluun 
puupölkyt, jousieläin, keinulauta 
 
pienten piha: vauvakeinu, 3 kpl lautakeinu, 2 kpl jousieläin, pölkyt, 
kiipeilyteline (jossa mm. 2 kpl liukumäki), leikkimökki 

Pallopelipaikat 
 

isojen piha: pieni hiekkapintainen pallokenttä, jossa maalit ja 2 kpl 
koripallokori 

Talviliikuntapaikat molemmissa pihoissa on mahdollista tehdä pienet liukurimäet talveksi 

Muut liikuntamahdollisuudet molemmilla pihoilla on asfalttia, jolla on hyvä ajaa pyörillä ja potku-
laudoilla (isoilla asfaltista on tehty pieni rata)                                                                                   
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pienten pihaan on toivottu toista vauvakeinua. Leikkimökki on omalla aidatulla alueella, 
jossa on vaarallisesti isoja kiviä.  
Isojen pihan pallokenttään toivoisimme jään talveksi.  
Molemmissa pihoissa liukuri-/pulkkamäet ovat turvattomia törmäysvaaran vuoksi (puut, 
aita). 

Yleiset puitteet Pimeään aikaan valaistusta olisi syytä olla enemmän. Pimeitä katvealueita on. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Kiipeilytelineet ovat hyvät ja lapsille mieleen. Monipuolisesti välineistöä. 
 
Lapsimäärät ovat kasvaneet ja vaikka ulkoiluja porrastetaankin, välillä pihalla on tungosta. Esim. isojen 
pihan pallokenttä ei riitä jalkapallonpelailijoille ja muihin palloleikkeihin osallistujille. 
 
Olemme toivoneet porttia pienten ja isojen pihan aitaan (nyt toisesta pihasta toiseen pääsee kahden portin 
ja pienen välitilan kautta), jolloin pihojen yhteinen käyttö tehostuisi. Nyt esim. leikkimökkialue pienten pihalla 
on melko vähällä käytöllä. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Luhtisen leikkipuisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Luhtisen puistoa kunnostetaan ja uudistetaan 

parasta aikaa. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Kati Laaksonen  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
                  
Vastausajankohta: 5.9.2012 
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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MYLLYTUVAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Myllyjärventie 2B 
     
Lapsimäärä: n. 100 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Alueen lapsiperheille sopiva lähiliikuntakohde, mikäli parannuksia tehdään! 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Toimivammat leikkivälineet 
2. Pallokentän kunto 
3. Piha-alueiden muu viihtyvyys/kunto 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

Isojen piha: 2kpl kahden istuttava keinu, 3 kpl kiipeilyteline, tasapaino-
puomi, liukumäki 
 
Pienten piha: liukumäki, kiipeilyteline, 2 kpl vieterikeinu, kahden 
istuttava keinu 

Pallopelipaikat 
 

Isojen piha: palloseinä (jonka edessä pieni sorapäällysteinen kenttä n 
20x30m ?) 
 
Pienten piha: ei pelikenttiä, n. 500m päässä on lähialueen iso 
pallokenttä 

Talviliikuntapaikat lähialueelta (n. 500m) päästä löytyy pieni luistelukenttä (ei koppia),  
lähialueen (n.500m) pallokentälle on mahdollisuus saada talvella ladut 
päiväkotilapsille 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Päiväkodin pihan liikuntavälineet ovat yksipuolisia (liikaa kiipeilytelineitä, muttei juuri 
muuta, katos/katokselliset leikkipaikat puuttuvat). 
Toisen keinun ympäriltä puuttuu turva-aitaus, ja toisaalta pienten pihan keinujen turva-
aitaus vie paljon tilaa pienestä pihasta. 
Isojen pihan pallokenttä/välineistö on huonosti suunniteltu. "Pelikenttä" on vino 
(alamäessä) ja sen sorapäällys aiheuttaa ruhjevammoja ja kivien lentämistä (mailape-
lit). Kaikesta näkee että viisi vuotta sitten rakennetun päiväkodin piha-alueen 
toimivuuteen, leikkivälineistöön, viihtyvyyteen ei ole satsattu kuin välttämättömin. 

Yleiset puitteet Ks. edellinen vastaus 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Hyvällä suunnittelulla saadaan toimiva, muuntautumiskykyinen piha-alue päiväkodin lapsille ja lähialueen 
perheille! 
 
Vaikka taloustilanne on heikko, tulisi liikuntapaikkojen välineistöön ja kunnossapitoon satsata. Lihova ja 
laiskistuva väestö tarvitsee kaikkien jalkojen ulottuville motivoivia liikuntapaikkoja. Ja kehitetään järkeväs-
ti/tasapuolisesti ympäri kaupunkia! 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Myllylammen kenttä n. 500m päässä sekä 
pieni kenttä Myllyjärven nuorisotalon vieressä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Pallokentän lisäksi siellä ei muuta olekaan (ei 
yleisurheilupisteitä eikä muuta) Voisiko tämä kenttä 
olla talvella luistelukenttänä? Tosin pukukoppi 
puuttuu täältäkin, kuten pieneltä luistelukentältä 
Myllyjärven nuorisokodin vieressä, jossa talvella 
luistelemme (jossa aina erittäin huono jää). 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Heli Pyykki   Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 28.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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MÄKI-MATIN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Löylykatu 3–5 
     
Lapsimäärä: 115–120 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on hyvä lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin pihamme kehittämisen lähiliikun-
tapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

2. Kiipeilytelineitä lisää 
3. Nurmialue isommaksi 
4. Puita kiipeilyä varten 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

8 kpl keinu 
2 kpl liukumäki  
4 kpl jousieläin 
2 kpl tasapainopuomi 

Pallopelipaikat 
 

pelikenttä 15x12m 
koripalloteline ja pieni kenttä 

Talviliikuntapaikat 2 kpl mäenlaskupaikka  
ladut 
luistinradat lähipuistossa  

Muut liikuntamahdollisuudet hiekkakenttää käytämme peli-, pituushyppy- ja pihaleikkipaikkana 
2 kpl asfalttialueita pyöräilyyn, potkulautailuun, rekalla ajoon 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Liukumäki on vaikea, ylätasanne pieni 
Kiipeilyseinä, kiipeilymahdollisuudet 

Yleiset puitteet On aidattu piha. Piha on pieni, joten pienryhmissä vuorottelua käytetty hyväksi. 
Lamppujen asettelu mietityttää. Talvella pulkkailu vaatii erityistä valvontaa ja sopimuk-
sia. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Ylämäki, asfalttia ja hietikkoa pihalla. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Mäki-Matin perhepuisto, Vellamon puisto, 
Lintuparven puisto 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Paikkoja on kunnostettu lähiaikoina 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Eeva-Liisa Koistinen  Vastaajan työtehtävä: Lastenhoitaja 
 
Vastausajankohta: 21.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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NENÄINNIEMEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Naattiantie 15 
     
Lapsimäärä: 70 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Erittäin huono 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin pihamme kehittämisen lähiliikun-
tapaikaksi. Pihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän 
toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Isommille lapsille sopivampia ja monipuolisempia telineitä 
2. Nykyaikaisempia aina hengessä olevia välineitä: skeitti, parkour ym. välineitä 
3. Laatoitus pihalle ja hiekka pois 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl liukumäkiä, joista toinen liukumäki-kiipeilyteline 
roikkumisrekki (kaksiosainen) 
2 kpl kahden istuttavia keinuja 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat pihalla liukurimäki, läheinen luistelukenttä ja ladut 

Muut liikuntamahdollisuudet liikuntakenttä päiväkodin vieressä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pihan ulkovälineet liian yksipuoliset. Pihalla voisi olla enemmän telineitä, palloseinä, 
koripallokori. 

Yleiset puitteet Pihavalaistus on heikko. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Pihan koko ja profiili on hyvä ajatellen liikkumista, mutta välineissä on puutteita ajatellen eri-ikäisten 
liikkumista 
 
Nenäinniemen päiväkodin piha sopisi hyvin alueen lähiliikuntapaikaksi, mikäli sitä uudistettaisiin ja pihalle 
saataisiin järkeviä välineitä. Tällä hetkellä iltaisin on välillä sotkemista ym. ilkivaltaa pihalla. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Lähikenttä ja lähimetsä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Paula Valkama  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 30.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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NEULASKANKAAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Pihkatie 3      
 
Lapsimäärä: 82 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila - 

Talviliikuntapaikkojen nykytila - 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  - 

Yleisten puitteiden nykytila - 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi - 

Perustelut - 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl kahden istuttava keinu 

3 kpl liukumäki 

kiipeilyteline/liukumäki 

3 kpl jousieläin 

Pallopelipaikat 
 

pihassa 

Talviliikuntapaikat pihassa, aidan takana latu 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Pihaamme on tehty hyvä pihasuunnitelma – toteutus vain puuttuu, sitä odotamme!  

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Neulaspuisto ja metsä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Seija Hänninen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 6.9.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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NEVANKADUN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Nevakatu 1 
 
Lapsimäärä: 28 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Erittäin huono 

Kokonaisarvio Erittäin huono 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi - 

Perustelut - 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

- 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Päiväkodilla ei ole omaa pihaa. Ulkoilevat Taimiston pihassa. Vuoden päästä Nevakatu siirtyy uuteen 
Huhtasuon päiväkotiin. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

- 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Saija Riihinen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 5.9.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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NISULAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Eeronkatu 5 

     
Lapsimäärä: 68 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat kohteen kehittämisen lähiliikun-
tapaikaksi.  

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

1. Kiipeilyteline olisi hyvä! 
2. Kenttä peleihin ja leikkeihin ja esim. talvella luistinradaksi 
3. Luonnollisuutta maastoon eli pinnanmuodot ja kasvillisuus 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl liukumäki 
vauvakeinu 
4 kpl lautakeinu 
3 kpl jousieläin  
keinulauta 
2 kpl askelpöllisarja 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Olemassa olevat välineet ovat ok. Kaipaamme lisäksi erityisesti kiipeilyyn ja roikkumi-

seen tarvittavia välineitä. Myös pihan tasaisuus on huono juttu. Piha on jaettu osiin 

väliaidalla ja näin osa pikkupihoista liian pieniä. Aiheuttavat mm. vaaratilanteita 

juoksemisessa ja pihapeleissä. 

Yleiset puitteet Piha on hyvin aidattu ja valaistu. Kasvillisuutta on jossain määrin. Suuret puut ja muut 

istutukset lisäisivät pihan viihtyvyyttä, joskin vähentäisivät samalla myös turvallisuutta. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Pihalla näkee hyvin, eli pensaat eivät estä näkyvyyttä. Aidan takana on pieni metsikkö, joten se lisänä 
päiväkodin pihalle kiva. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Tuomiojärven ranta ja ns. Pikku Harju Amk:n 

rakennusten takana. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Päivi Moisio   Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 1.10.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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NOROLAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Harkkotie 2    

Lapsimäärä: 59 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Erittäin huono 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista kohteen kehittämistä 
lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Jo tehty pihasuunnitelma toteutukseen 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

pieni liukumäki 
2 kpl kahden istuttava keinu 

Pallopelipaikat 
 

pieni alue pelaamista varten esim. jalkapallo n. 10x5m 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Kiipeilyteline. 

Yleiset puitteet Paikoituspaikkoja liian vähän. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Luhtisen-, Ritoniityn-, Ritoniemen rannan 

puisto.  Palokan urheilukeskus. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Luhtisen puisto jo kunnostuksessa, hyvä asia. 

Jäädyttäkää edelleen Ritoniityn palvelutalon 

vieressä olevaa kenttää talvella. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Jukka Kotovaara  Vastaajan työtehtävä: Yhdyshenkilö 
 
Vastausajankohta: 9.10.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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ONNIMANNIN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Salmirannantie 5 
     
Lapsimäärä: 37 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Kohteen yleiset puitteet eivät mahdollista kohteen kehittämistä liikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pihan laajennus 
2. Liukumäki/ kiipeilyteline 
3. Hiekkalaatikko 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl keinu isoille 
vauvakeinu 
hiekkalaatikko 
2 kpl jousieläin 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat pieni pulkka-/ liukurimäki 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Välineitä on vähän, mutta piha on pieni eikä enempää mahdu. Pihan suurin ongelma 
on sen koko. 

Yleiset puitteet Valaistus on huono, piha on pitkälti hiekkapiha ja kooltaan hyvin pieni. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Vaikka piha on pieni, se ei ole tasainen. Mäet houkuttelevat harjoittelemaan motorisia taitoja. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Väistökoulun kenttä, lähimetsä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Maalit kentälle. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Sarkonen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 8.8.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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PAPPILANVUOREN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Koppelonpolku 2, 40270 Palokka 
     
Lapsimäärä: - 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Pihamme on ilkivallan yms. takia ongelmallinen lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

- 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

- 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Tuula Dahlblom  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 31.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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PIKKU KELJONKANKAAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Keljonkankaantie 52, 40530 Jyväskylä    

Lapsimäärä: 23 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohde tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voisi olla tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Päiväkodin pihaleikkivälineisiin lisää rahaa 
2. Monipuolisempia välineitä (kiinteitä) lasten käyttöön 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kiipeilyteline 
2 kpl keinu  
pienten lasten keinu 
liukumäki 
2 kpl keinuva mopo 

Pallopelipaikat 
 

narulla rajattu pelipaikka päiväkodin pihassa 

Talviliikuntapaikat itse rakennettu liukuri/pulkkamäki 
pihalatu 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Liikuntavälineisiin tulisi olla enemmän rahaa hommata, välineitä on määrällisesti liian 

vähän ja niitä tarvittaisiin lisää. Ideoita pihan parempaan hyödyntämiseen. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Päiväkodin piha on maastoltaan vaihteleva, mikä tarjoaa lapsille monipuolista taitojen harjoitusta. Ympäristö 
on enemmän puiston ja metsän omainen, eikä vaan tylsä laakea kenttä. Lapset viihtyvät pihassa. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Keljonkankaan pururata, puistot, leikkikentät. 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Puistoissa voisi olla mahdollisuus lainata liikunta-

leikkeihin välineitä. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Sanna-Leena Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 9.10.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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PIKKUTIKAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Koulukatu 8, 41160 Tikkakoski 
    
Lapsimäärä: 51 päiväkotilasta + 52 koululaista 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pikkutikan päiväkodin/koulun pihan aitaus kuntoon 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

8 kpl keinu 
2 kpl kiipeilyteline 
2 kpl hiekkalaatikko 
keinulauta 

Pallopelipaikat 
 

palloseinä 

Talviliikuntapaikat jäähalli 
uimahalli 
urheilukenttä 
luistelukenttä 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Urheilukenttä, pururata, jäähalli. 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Irmeli Ahola   Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 3.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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POHJANLAMMEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Pohjanlahdentie 11 
     
Lapsimäärä: 70 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Pihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. Päiväkodin aukioloajan ulkopuolella pihalla on nuorisoa ja perheitä, joten alue 
sopisi lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Isompien lasten piha/liikuntavälineitä pitäisi olla enemmän. Pienellä vaivalla pihasta saisi toimivam-
man. 

2. Ajanmukaiset piha-välineet: parkour/skeitti. 
3. Pihalla on alue ajanhengessä olevalle pelikentälle. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kahden istuttava keinu 
liukumäki, kiipeilyseinä, rekkitanko 
3 kpl jousikiikku 
2 kpl tasapainoilupuomi/pölkky 

Pallopelipaikat 
 

pieni kenttä 
palloseinä 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat pieni luistelukenttä (itse jäädytettävä) 
ladut lähistöllä 

Muut liikuntamahdollisuudet pulkka-/liukurimäki 
Kuokkalan graniitti käytössä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pihalla on kolme hiekkalaatikkoa, joista kahden tilalle voisi sijoittaa liikuntavälineitä. 
Pihalla on tilaa monipuolisille liikuntavälineille. 

Yleiset puitteet Piha on pimeä syksyllä ja talvella. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Alueelle on keskeisellä paikalla mutta sopivan etäällä kerrostaloista. Kohteeseen on joustava ja turvallinen 
kulku pääreitiltä. Alueella on paljon lapsiperheitä ja heille soisi ilmaisen liikunta-/leikkipaikan. 
 
Päiväkodissamme kiinnitämme erityistä huomioita lasten liikuntaan ja haluamme kehittää myös piha-
aluettamme siihen paremmin sopivaksi. Päiväkodin piha-aluetta haluaisimme kehittää eri-ikäisten ihmisten 
yhteiseksi liikuntapaikaksi. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Koulun kenttä, lähimetsä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Paula Valkama  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 30.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 

 
  

 

 
 
 
  



Päiväkotipiha kohdekortti 
 

113 
 

PÄIVÄKOTI KOTIPESÄ 
 
Osoite: Kolmospesänkatu 1, 40520 Jyväskylä 
     
Lapsimäärä: 24 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikunta-
paikaksi. Pihamme on ilkivallan yms. takia ongelmallinen lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Aidan turvallisuus kuntoon 
2. Pihanremontti valmiiksi (laatat ja hiekoitus) 
3. Kiipeilytelineen miettiminen pihaamme sopivaksi 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

hiekkalaatikko 
puolapuut 
keinumopo 

Pallopelipaikat 
 

laattapintainen pelialue (3x12m) 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pihamme on todella pieni (20x20m), siihen ei mahdu paljon kiinteitä välineitä. 

Yleiset puitteet Toivoisimme uutta hiekkaa pihallemme ja aidan korjaamista turvallisemmaksi (olemme 
itse naputelleet irronneita lautoja, mutta koko aita olisi aika jo kunnostaa). 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Piha on pieni ja siihen sopivan kiipeily, temppuilu ja liikuntamahdollisuuksien miettiminen on haastavaa ja 
vaatii tarkkaa osaamista (turvallisuus ja määräykset). 
 
Olisimme kiinnostuneita yhteistyöstä haasteellisen pihamme toimintojen monipuolistamisesta. Toivottavasti 
pääsemme tekemään yhteistyötä jatkossa.  

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Metsä, metsätasanne, Graniitti, Yrttisuonpuis-
to. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Metsätasanteella oli aikaisemmin alueen leikkipuis-
to ja siihen liittyen joitakin kiipeily-, kiikkumis- ja 
liukumäkitelineitä. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Maria Kuoksa Vastaajan työtehtävä: Vastaava lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 22.5.2012   
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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PÄIVÄKOTI LAMMASTARHA  
 
Osoite: Tellervonkatu 14–16 
     
Lapsimäärä: 49 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Keinuja lisää 
2. Koirankakat jos saisi jotenkin pois - tosi riesa 
3. Välillä puistoon tulee lapsia muista päiväkodeista - tuolloin turvallisuus ja viihtyvyys koetuksella – tila 

ahdas 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl keinu 
3 kpl jousieläin 
2 kpl liukumäki, kiipeilyverkko, kiipeilytanko 
3 kpl mökki 
hiekkalaatikko 

Pallopelipaikat 
 

pallokenttä, joka talvella luistinrata 

Talviliikuntapaikat luistinrata 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Lisää keinuja. Koiranomistajat käyttävät puistoa kielloista ja kieltotaulusta huolimatta - 
myös nuorten yölliset roskat ajoittain riesana. 

Yleiset puitteet Puisto uusittu - asiallinen! 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Ei 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Marketta Hienonen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 2.6.2012   
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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PÄIVÄRINTEEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Kansakoulukatu 2 
     
Lapsimäärä: 75 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pallopelialue 
2. Hiihtolatu talvella 
3. Pihan yleinen viihtyisyys, istutukset, hiekkapölyn vähentäminen 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl jousieläin 
liukumäki 
kiipeilyteline-liukumäki 
tasapainopuomi 
tasapainolevy 
3 kpl kiikku 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat luistelukenttä viereisen Puistokoulun pihassa 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Piha on liian pieni lapsimäärään nähden. Liukumäki sijaitsee vaarallisesti rinteen 
juurella ja on sijoitettu etelän suuntaisesti, jolloin liukumäki kuumenee auringossa 
polttavaksi. Rinnepiha on hiekkapintaisena paahteinen ja pölyinen. Jyrkkä rinne on 
toisaalta hyvä liikkumis- ja mäenlaskupaikka, mutta pihan pienuudesta johtuen 
vaarallinen turvallisuusriski. 

Yleiset puitteet Sähkökaapelit lisävalaistusta varten asennettiin syksyllä, mutta valotolppia ei ole vielä 
näkynyt. Piha on uusi, pieni ja kovassa käytössä, joten istutusten kunto on kitulias. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Piha on kaupungin keskustassa, joten käyttäjiä on paljon. Nuoret istutukset eivät kestä kovaa kulutusta, 
varsinkin, kun tilaa liikkua ja leikkiä on vähän. Lähiliikuntapaikaksi kehittäminen vaatisi yhteissuunnittelua 
viereisen Puistokoulun piha-alueen kanssa. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Puistokoulun piha ja kenttä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Palloseinä, talvella hiihtolatu. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Hanna Saatsi  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhaopettaja 
 
Vastausajankohta: 25.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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RENKITUVAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Koivukuja 8 
     
Lapsimäärä: 20 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Yleiset 
puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin pihamme kehittämisen lähiliikuntapaikak-
si. Pihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

leikkimökki (toimii varastona) 
vauvakeinu 
lautakeinu 
jousikiikku 
hiekkalaatikko 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet Valaistus riittämätön. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Keskeinen sijainti. Vaihteleva maasto. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Käymme muutaman kerran vuodessa 
hiihtämässä Keskuspuistossa 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Tiina Ruppa   Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 1.6.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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RISTIKIVEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Valkovuokontie 9 
     
Lapsimäärä: 67 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Pihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pelikenttä pitäisi olla 
2. Asfalttialueelle jokin järjestely, että liikenne toimisi, esim. aidattua asfalttia erikseen pyöräilijöille 
3. Kunnon mäenlaskupaikka 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kiipeilyteline 
4 kpl kahden istuttava keinu 
2 kpl jousieläin 
keinulauta 
tasapainopuomi 
liukumäki 

Pallopelipaikat 
 

palloseinä 

Talviliikuntapaikat pieni mäenlaskupaikka 

Muut liikuntamahdollisuudet pidempi asfaltti, jolla voi pyöräillä tai juosta 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Iso pelikenttä esim. sählylle, pallopeleille. 
 

Yleiset puitteet Asfalttialue vaikealla paikalla, tulee yhteentörmäyksiä. Mäenlaskupaikka pieni. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Kohde on lapsiperhealueella, joten olisi paljon liikkujia. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Hiihto- ja pururata, kenttä, puisto. 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Teijo Paananen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja¨ 
 
Vastausajankohta: 1.6.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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RISTONMAAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Ristonmaantie 1 
     
Lapsimäärä: n.60 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Erittäin huono 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Talvikunnossapito paremmaksi pihassa ja läheisellä jääradalla luistelun edellytysten onnistuminen, 
auraus ja penkki luistinten vaihdolle. 

2. Pienten lasten pelikenttä pihalle tai nurmikon tasoitus pelille mahdolliseksi. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kiipeilyväline  
2 kpl hiekkalaatikko (toisessa katos) 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat latu päiväkodin pihassa 
mäenlaskupaikka 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Talviliikuntakenttä puuttuu tai se on huonosti hoidettu. Pystyisikö uuden pienten lasten 
pelikentän tekemään päiväkodin pihaan? 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Lähialueen luistelupaikat poistuneet lähes kokonaan. Erittäin huonosti hoidettuja. Koulun luistelurata 
kovassa käytössä talvisin, ei voida päiväsaikaan käyttää. Lähialueella olemassa kaksi luistelukenttää, niissä 
ei mitään mahdollisuuksia vaihtaa luistimia jään reunalla. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Ei. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Merja Myller   Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 23.5.2012   
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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RITONIEMEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Pohjanniementie 9, 40250 Jyväskylä 
    
Lapsimäärä: - 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Pihamme on ilkivallan yms. takia ongelmallinen lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

- 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

- 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Tuula Dahlblom  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 31.5.2012   
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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RITONIITYN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Näsintie 1, 40250 JYVÄSKYLÄ 
     
Lapsimäärä: 37 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila  

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pienen pelikentän rakentaminen talon päätyyn aitaa siirtämällä ja maa-aineksen uusimisella (tilaa on 
- asia on selvitetty).  Matonpuisteluteline pois lasten leikkialueelta. Betoniharkoista rakennetun ai-
danpätkän korottaminen. 

2. Kiipeilyteline pihalle, joka olisi isommille riittävän haastava ja jossa olisi myös pienemmille lapsille 
mahdollisuus toimia (Pappilanvuoren päiväkodissa esimerkiksi sopiva malli) 

3. Pihan pölyisyyden vähentäminen ja mahdollisesti enemmän suojaa auringolta. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl yhden istuttava keinu (osa pienten keinuja) 
liukumäki 
rinteessä olevat rappuset 

Pallopelipaikat 
 

koripalloteline 

Talviliikuntapaikat pihan keskelle rakennettu mäki, joka toimii talvella mäenlaskupaikkana 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pihasta puuttuu pelialue, jossa voisi pelata jalkapalloa, sählyä, polttopalloa, lentopalloa, 
sulkapalloa, juoksupelejä jne. Päiväkodissa on sekä liikunnallisia esiopetusikäisiä 
lapsia että 1 -vuotiaita pieniä. Kaikki ovat yhteisellä pihalla, jolloin isompien pitää 
jatkuvasti varoa pieniä ja pienemmillä ei ole rauhaa ja tilaa keskittyä omiin puuhiinsa. 
Pihalla ei ole mitään kiipeilytelinettä. Lapset pyrkivät kiipeilemään ja roikkumaan 
terassilla olevassa matonpuistelutelineessä. Olemme pyytäneet poistamaan sen 
turvallisuusriskinä (ei täytä turvallisuuskriteerejä). Piha on ahdas ja kesällä hyvin 
pölyävä. Auringonsuojaa ei ole. Aita on osittain liian matala (vain 1 m) ja isommat 
lapset pääsevät vaivattomasti sen yli halutessaan. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Lähimetsä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Ei erityistä. Vieressä on myös leikkipuisto, mutta 
päiväkotiryhmän kanssa siellä ei voi säännöllisesti 
käydä: pieni leikkipuisto perhepäivähoitajien ja 
asuinalueen lapsiperheiden ahkerassa käytössä. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Tuula Dahlblom  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 13.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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SIVUTASKUN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Tuuloksentori 3, 40520 Jyväskylä    
 
Lapsimäärä: 56 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Kentän valaistuksen parantaminen. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kiipeilyteline (sis. kiipeilyverkko, liukumäki, kiipeilypuut jne.) 
keinu (1 pienten istuin, 2 suurempien lasten istuimia) 

Pallopelipaikat 
 

päiväkodin piha-alueella on urheilukenttä yhteiskäytössä toisen 
päiväkodin ja koulun kanssa. 

Talviliikuntapaikat urheilukenttä, joka jäädytetään talvisin 
kentän ja päiväkodin ympärillä kiertää latu 

Muut liikuntamahdollisuudet alueella on useita puistoja, joissa erilaisia aktiviteetteja 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet Valaistus voisi olla hiukan tehokkaampi. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Alue on rauhallinen, ja käyttäjät ovat lähialueen asukkaita. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Urheilukenttä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Kirsti Nousiainen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 3.9.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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TAIKALAMPUN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Isokatu 3 
     
Lapsimäärä: 110 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihan yhdyskuntarakenteellinen sijainti on hyvä lähiliikuntapaikkanäkökulmasta. Yleiset 
puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin pihamme kehittämisen lähiliikuntapaikak-
si. Pihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. Pihamme tarvitsee 
kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva ratkaisu. Tämä hyödyttäisi 
myös päiväkotilasten liikunnan lisäämistä. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Toivoisimme, että pihan ja leikkipuiston väliin jäävä "ryteikkö" voitaisiin osittain tasoittaa ja aidata 
pelialueeksi. Tämä olisi mielestämme täysin mahdollista. 

2. Leikkipaikkavälineitä voisi lisätä. 
3. Istutuksia ja varjon paikkoja voisi lisätä. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

liukumäki 
8 kpl keinu 
2 kpl keinumisväline 
kiipeilyteline 
2 kpl tasapainoiluväline  
2 kpl hiekkalaatikko 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet laatoituksella olevat ruutuhyppelypaikat 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pallopeleille ei ole tilaa ja juoksuleikit ovat myös rajoitettuja. Talviliikuntapaikat 
puuttuvat (olemme pyytäneet läheiselle leikkipuistoalueelle joka vuosi tekemään pienen 
ladun). Toinen kiipeilyteline ja liukumäki tarvittaisiin. 

Yleiset puitteet Yleiseen viihtyvyyteen vaikuttaisi istutusalueiden lisäys ja varjopaikka auringonpaisteel-
la. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Leikkipuisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin On kovin puutteellinen varustukseltaan, joten sitä 
voisi varustaa. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Päivi Koivisto  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 25.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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TAIMISTON PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Kangasvuorentie 22 
     
Lapsimäärä: 35 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Erittäin huono 

Kokonaisarvio Erittäin huono 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Talo puretaan noin vuoden kuluttua. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Piha suuremmaksi. 
2. Välineitä lisää, esim. hiekkalaatikko, kiipeilypaikka 
3. Pallokenttä 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl keinu 
liukumäki 
kiipeilyteline 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat ladut ja luistelualue n. 500m 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Tila on liikunnalle erittäin huono ja asfalttipiha on pieni. Muutos on tulossa noin vuoden 
kuluttua. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Metsä, ladut ja luistinrata lähellä. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Kirsi Kinnunen  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 6.6.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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TAPIOLAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Kalervonkatu 12 
     
Lapsimäärä: 110 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista pihamme kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl liukumäki 
4 kpl kiipeilyteline/verkko 
karuselli 
3 kpl vieterieläin 
4 kpl keinu 

Pallopelipaikat 
 

palloseinä 
pallokenttä 
maalit 

Talviliikuntapaikat pihalatu 
jäämäki 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet Luonnon ympäristö puuttuu, keskustan melu ja liikenteen riskit vaanivat 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin  

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Liisa Grönholm-Sihvola  Vastaajan työtehtävä: Erityislastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 25.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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TIKAN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Toritie 22, 40520 Jyväskylä   
 
Lapsimäärä: 80 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista kohteen kehittämistä 
lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Aidoilla rajatut keinualueet ja keinujen alla oleva turvalaatoitus 
2. Pyöräilijöille maalatut kaistat 
3. Ruutuhyppelyalueet maalatut 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2kpl kahden istuttava keinu 
liukumäki 
kiipeilyteline 
kiipeilymaja 

Pallopelipaikat 
 

hiekkapallopelikenttä 
palloseinä 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat pulkkamäki kinoksesta 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Tasapainopuomi, karuselli, kiinteät aitarajaukset esim. keinuun, ei kiinteätä porttia. 

Yleiset puitteet Liian paljon pensaita. 
Valo ei riitä syksyllä ja talvella. 
Paljon samaan aikaan lapsia. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Yrttisuon puisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Niina Ropponen  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 27.9.2012  
 
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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TIKKAKOSKEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Myllylammenkatu 10    
 
Lapsimäärä: 76 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila  

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat kohteen kehittämisen lähiliikun-
tapaikaksi. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Kaikki piha-alueet käyttöön, ja lapsia innostaviksi liikkumaan 
2. Kiinteitä liikuntavälineitä voisi olla esim. kiipeilytelineitä joka ikäisten käyttöön, tasapainopaikkoja, 

karuselli 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl kahden istuttava keinu 
2 kpl yhden istuttava keinu (vauva) 
2 kpl kiipeilyteline 
tasapainopuomi 
jousieläin 

Pallopelipaikat 
 

hiekkapintainen pallokenttä 
palloseinä, koripalloteline 

Talviliikuntapaikat päiväkodin omassa pihassa ei ole, mutta saamme viereiselle palloken-
tälle talvisin koneella tehdyn hiihtoladun 
samaisesta paikasta löytyy myös hyvä pulkkamäki 
päiväkodin pihaan saamme myös mäenlaskupaikan 
kävelymatkan päässä on jäähalli, jota käytämme 

Muut liikuntamahdollisuudet tilaa on käyttää polkupyöriä sekä potkulautoja 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Joitakin ulkoliikuntavälineitä voisi olla enemmän lasten määrään nähden. Ulkoilupihat 

ovat tarpeeksi suuret. 

Yleiset puitteet Autojen paikoitusalue voisi olla paremmin valaistu. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Piha on turvallinen, jos ajatellaan lapsia. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Eeva-Monica Isoluoma  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 

 

Vastausajankohta: 27.9.2012  

 
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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VAAJAKOSKEN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Harjutie 5. 40800 Vaajakoski 
     
Lapsimäärä: n.100 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Pihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. Liikennepuiston läheisyys lähiliikuntapaikkana. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Turvallisuusnäkökohdat: aitojen kunto ja korkeus, valaistus. 
2. Uusia leikkipaikkavälineitä: liukumäet kahdelle pihalle, kiipeilyseinä ja palloilumahdollisuuksien pa-

rantaminen (hiekkakenttä ja koripallokori). 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

6 kpl keinu 
2 kpl kiipeilyteline 
3 kpl jousihevonen 

Pallopelipaikat 
 

pallonheittoseinä, jossa kori  
hiekkakenttä 
maali 

Talviliikuntapaikat 2 kpl pulkkamäki 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Liukumäki, karuselli, toiveena myös hämähäkkikeinu, kiipeilyseinä 

Yleiset puitteet Valaistus on syksyn pimeillä riittämätön. Katos sateen ja auringon paahteen suojaksi. 
Yleisessä viihtyvyydessä on parannettavaa, esim. ränsistyneet istutukset. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Liikennepuiston läheisyys. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Lähimetsä ja liikennepuisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Liikennepuisto ajatuksen uudelleen käyttöönotto: 
polkuautoja/pyöriä/potkulautoja lasten käyttöön, 
vesileikkimahdollisuus. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Perilä   Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 23.5.2012   
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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VARIKON PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Karpalokuja 5 
     
Lapsimäärä: n.72 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Varikon päiväkoti puretaan vuoden kuluttua uuden Huhtasuon päiväkodin valmistuttua. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

liukumäki 
8 kpl keinu 
kiipeilyteline 
2 kpl leikkimökki 
jousieläimiä 
hiekkalaatikoita 
tasapainopölkyt 

Pallopelipaikat 
 

palloseinä 

Talviliikuntapaikat mäenlaskupaikka 

Muut liikuntamahdollisuudet alapihalla metsäalue, jossa esim. kiipeilykiviä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Kunnollinen sählyn ja jalkapallonpeluupaikka. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Luonnonläheisyys, vaihteleva maasto. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Mansikkapuiston kenttä, joka jäädytetään 
talvella luistinradaksi. Kangaslammen pururata 
kesällä kävelyretkiä ja talvella hiihtoa varten. 
Kangaslammen toimintapuisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Sari Siitonen   Vastaajan työtehtävä: Päiväkodin johtaja 
 
Vastausajankohta: 23.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Salveseenintie 9, 40420 Jyskä 
 
Lapsimäärä: 120 
 
 
1. Päiväkodin tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Päiväkodin tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin pihamme kehittämisen lähiliikun-
tapaikaksi. Pihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 
Pihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. Puisto vieressä, tiloja voisi yhdistää monipuolisemmin. 

 

 

2. Päiväkodin esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Nurmipäällysteinen pallokenttä 
2. Keinuja lisää 
3. Tasapainopuomeja 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kiipeilyteline 
2 kpl ponnu- /vieterikeinu 
12 kpl keinu 
5 kpl hiekkalaatikko 

Pallopelipaikat 
 

pallokenttä 
puistopallokenttä 
3 kpl palloseinä 

Talviliikuntapaikat luistelualue ja latu päiväkodin viereisessä puistossa 
 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Päiväkodin huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Aidattu pallokenttä, pölyävä piha ja liian vähän keinuja. 

Yleiset puitteet Talvella liian pimeä piha, liian vähän valopisteitä. 

 
 
5. Päiväkotipihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkoti hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Väinölän päiväkoti/ puisto. 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Aidattu pallokenttä, pölyävä piha ja liian vähän 
keinuja. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Eija Hänninen  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 22.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta
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4.2 Päiväkotikoulupihat – yhteenvetotaulukko ja kohdekortit 

Hyvä tilanne   
       

Tyydyttävä tilanne   

       
Heikko tilanne    

       
Erittäin huono tilanne    

       

         
Soveltuu lähiliikuntapaikaksi K 

   Ei sovellu lähiliikuntapaikaksi E 
       

Olemassa oleva lähiliikuntapaikka LP 
       

 

        

  

Liikuntaolosuhteiden nykytila / itsearvioinnit 

 

Kohteen nimi 
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Haapaniemen päiväkoti-koulu 40+65           LP   

Janakan koulu ja päiväkoti 170+55           K   

Muuratsalon koulu ja Aallokon pk 60+35           LP   

Pupuhuhdan koulu ja päiväkoti 100+125           K   

Säynätsalon päiväkotikoulu 70+100           LP   

Tammirinteen koulu ja päiväkoti 40+90           LP   

Tikkalan koulu ja päiväkoti 40+50           E   

Vesangan koulu ja päiväkoti 150+55           LP   
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HAAPANIEMEN PÄIVÄKOTI-KOULU 
 
Osoite: Ristonmäentie 4, 40800 Vaajakoski 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 40 (luokat 1–2) + 65 (pk) 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut Kohteessa on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Turvallinen liukumäki pienille. 
2. Keinuja yläpihalle ja muita turvallisia telineitä, esim. ”kieputin”. 
3. Hieman paremmin suunnitellut ladut talvella myös päiväkotilasten käyttöön, lumien auraus vaikuttaa 

niihin negatiivisesti nykyisellään.  

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl rengaskeinu 
vauvakeinu 
3 kpl jousihevonen 
kiipeilyteline 
liukumäki 

Pallopelipaikat 
 

palloseinä 
pieni hiekkapelialue 

Talviliikuntapaikat koulun pihassa oleva luistelukenttä ja pihalatu myös päiväkodin 
käytössä 
pieni pulkkamäki  

Muut liikuntamahdollisuudet pururata lähimetsässä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Jousihevoset huonosti kiinni, hiekkaa liian vähän.  
Keinuja myös yläpihalle, missä isommat lapset ulkoilevat. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Puhdas luonto lähellä! 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita päiväkotikoulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Lähimetsä, Keskuspuisto, Kallen puisto, 
koulun piha. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Varpu Sillanpää  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 29.8.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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JANAKAN KOULU JA PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Janakantie 6, 40800 
    
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 170 (luokat 1–4) + 55 (pk) 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Pihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Pihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. Piha tarvitsee kehittämistä. 
Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Lyhyen latupohjan rakentaminen koulun ympäristöön. 
2. Luontopolku koulun kodalta kaupungin maa-alueelle. Vaatii raivausta ja pohjan tasoittelua. 
3. (Marja Savolaisen vastaus: Pihan kokoa pitäisi suurentaa. Pihan rakenne materiaaleineen pitäisi 

uudistaa: hiekat valuvat, nurmi ei pysy paikallaan, pensaat eivät kasva kunnolla, pihan pinta epäta-
sainen.) 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

liukumäki 
kiipeilyteline 
tasapainoilupuomi 
tunneli 
2 kpl jousieläin 
2 kpl kahden istuttavia keinuja 

Pallopelipaikat 
 

pallokenttä (n.30x40m) 
2 kpl palloseinä 
pieni katukoripallokenttä (5x10m) 

Talviliikuntapaikat luisteluun pieni kenttä (15x30m) 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pahin puute on se, että lähihiihtopaikka puuttuu. Se on mahdollista rakentaa koulun 
ympäristöön kaupungin omistamalle maalle. 
(Marja Savolaisen vastaus: Hiihtolatu on tällä hetkellä järven jäällä, joten huono 
leutoina talvina. Luistelukentän koko on riittämätön.) 

Yleiset puitteet Polkupyörin säilytysalue on liian pieni. Autojen kääntöalue on vaarallinen.  
(Marja Savolaisen vastaus: Piha on kooltaan liian pieni 55 lapselle, juoksu- ja pelitilaa 
tarvittaisiin enemmän. Myös valaistus on heikko piha-alueella.) 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Kohde sijaitsee järven rannalla. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Tölskän leikkipuisto ja kenttä. Janakan koulun 
piha-alue. 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Kentän kunnossapito, valaistus ja jääalue talveksi. 
(Marja Savolaisen vastaus: Hiihtoladun perustami-
nen läheiseen metsään.) 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Ari Asikainen   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 8.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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MUURATSALON ALAKOULU JA AALLOKON PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Saaritie 2, 40900 Säynätsalo 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 60 (luokat 1–3), + 35 (pk) 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Päiväkotikoulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Keinuja lisää 
2.   Pöytäryhmä esim. piirtämistä /eväiden syömistä varten 
3.   Pienten lasten leikkivälineitä 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kahden keinun teline 
kiipeilyteline, jossa liukumäki (isommille lapsille) 
2 kpl pomppukiikku 
liukumäki, hiekkalaatikko 
katos /leikkipaikka, leikkimökki 

Pallopelipaikat 
 

jalkapallokenttä  
koripallokenttä (asfaltoitu) 
2 kpl palloseinä 

Talviliikuntapaikat luistelualue 
pieni hiihtolatu (n. 400 m) 
pyydettäessä mäenlaskupaikka (liukuri- ja pyllymäki) 

Muut liikuntamahdollisuudet olemme talkoilla/liikuntapalvelukeskuksen kanssa puuhaamassa 
beachvolley kenttää koulun/päiväkodin pihaan (takakentälle, joka on 
ollut melko käyttämätön) 
siinä voi myös koululaiset hypätä pituutta ja tietenkin pelailla 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Keinuja on lapsimäärään nähden liian vähän ja päiväkotiin tulee pieniä (alle 3-v) lapsia 
syksyllä, jolloin pienten keinut olisivat myös tarpeen. Eli ainakin yksi kahden keinun 
teline, joista toinen olisi pienten keinu, olisi tarpeen. Pienten lasten leikkitelineitä (esim. 
jousieläimiä tms.) olisi mukavaa saada. 

Yleiset puitteet Valaistus on ok. On juuri uusittu. Ilkivaltaa alueella on jonkin verran kesäisin, mutta 
toivomme sen nyt vähenevän, kun alueella on lentopallon pelaajia melkein joka ilta. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Alueella/pihalla on paljon eri-ikäisiä käyttäjiä, ja piha-alue toimii silti melko hyvin. Samalla alueella voi pelata 
jalkapalloa, katukoripalloa ja lentopalloa. Piha ei ole kokonaan aidattu, mikä on päiväkodin kannalta harmi, 
mutta toisaalta hyvä kun pääsee helposti eri pelikentille ja alueella muutkin voivat liikkua vapaasti. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Ei 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Monica Frilander  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 14.5.2012   
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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PUPUHUHDAN KOULU JA PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Pupuhuhdantie 17 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 125 (luokat 1–6) + 100 (pk) 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Jalkapallokaukalo 
2. Katukoripallokenttien merkintä ja lisää koreja 
3. Monipuolisempia kiipeilytelineitä 
4. (Saija Riihisen vastaus: Lisää välineitä pihaan kaikenikäisille käyttäjille) 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu 
3 kpl kiipeilytelinettä 
pieni liukumäki 
rekkiteline, jossa kolme rekkiä 

Pallopelipaikat 
 

palloseinä 
pieni hiekkakenttä 
katukoripalloalue, jossa neljä koria 

Talviliikuntapaikat luistelualue 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Korirenkaissa ei sukkia, ei yleisurheilumahdollisuutta, jalkapallomaalit huonokuntoiset, 
ei tasapainoiluvälineitä. 
(Saija Riihisen vastaus: Lisää leikkivälineitä. Piha on aukea, varjopaikkoja vähän. 
Pelipaikkoja enemmän.) 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Alueella on paljon lapsia, jotka voisivat hyödyntää aluetta. 
(Saija Riihisen vastaus: Alue tarvitsee lapsille ja nuorille järkevää tekemistä. Kaikkien välineiden tulee olla 
kestäviä ja tukevasti kiinni maassa. Myös ulkoseinässä oleva kello voisi olla toimiva. Sekin on yksi osa 
pihan viihtyisyyttä ja toimivuutta.) 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Huhtasuon kenttä. Pupuhuhdan perhepuisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Ismo Laitinen  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 29.5.2012     
 
Kyselyyn vastannut myös päiväkodinjohtaja Saija Riihinen 
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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SÄYNÄTSALON PÄIVÄKOTIKOULU 
 
Osoite: Sahurinpolku 2 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 70 (luokat 1–3) + 100 (pk) 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Piha-alueelle mahtuisi/sopisi rata-liikuntaleikkeihin; parkour-rata, kuorma-autojen työntämis-ajorata 
2. Turvallinen mäenlaskupaikka talvikäyttöön 
3. Leikinomainen koripalloteline alle kouluikäisille 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

iso kiipeilyteline (kiipeilyportaat, liukumäki, köysisilta ja liukuköysi) 
2 kpl kiipeilyteline liukumäen kera, 7 kpl keinu, 2 kpl jousieläin  
köysikiipeilyverkko, tasapainohyrrä, pyörivä kuppi-istuin, pölkkyrivi 

Pallopelipaikat 
 

pihassa asfaltoitua pelialuetta pienpelejä varten  
piha-alueen yhteydessä iso tekonurmikenttä, joka päivittäisessä 
käytössä läpi vuoden (talvella hiihto ja luistelu)  
asfalttipintainen koripallokenttä telineineen 

Talviliikuntapaikat tekonurmikentällä koneella ajetut, hyvät ladut sekä perinteiseen että 
luisteluhiihtoon, luistinrata, vähän mäenlaskupaikkoja 

Muut liikuntamahdollisuudet tekonurmikentän yhteydessä mondopintaiset suorituspaikat yleisurhei-
luun; juoksusuora ratoineen, pituushyppypaikka, korkeushyppypaikka, 
pieni pesäpallostadion 
3 kpl ulkokuntoiluteline  
alueen yhteydessä myös korttelipuisto kiipeilytelineineen; liukuköysi, 
liukumäki, narusilta tasapainoiluun, hämähäkkikeinu pienelle ryhmälle 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Turvallisen ja toimivan pulkkamäen puute. 

Yleiset puitteet Nykytilanne on kokonaisuutena erinomainen. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Saavutettavuus ja keskeinen sijainti erinomainen 
 
Kiitokset tärkeästä kyselyhankkeesta! Meidän päiväkotikoululla on poikkeuksellisen hyvät ulkoliikunta-
olosuhteet tekonurmikenttineen. Asiaa vielä vahvistaa päiväkodin ja koulun yhteys ja erinomainen 
mahdollisuus ja hyötysuhde yhteiskäytön myötä liikuntasalia unohtamatta. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Päiväkotikoulun piha-alueen osana iso 
tekonurmikenttä (esim. jalkapallo) ja kentän päässä 
korttelipuisto telineineen. Piha-alueemme välittö-
mässä läheisyydessä myös monipuoliseen, 
luontevaan liikuntaan innostava metsä-alue 
kallioineen ja isoine kivineen (kiipeily ym.) ja 
majanrakentelumahdollisuuksineen. Marjanpoimin-
taa unohtamatta. Uimarantaan on myös lyhyt matka 
(saarella kun toimimme). 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Raimo Hiekkavirta  Vastaajan työtehtävä: Lastentarhanopettaja 
 
Vastausajankohta: 21.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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TAMMIRINTEEN KOULU JA PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Jyskäntie 4 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 40 (luokat 1–2) + 90 (pk) 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. 2 kpl kiipeilytelineitä 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

5 kpl kahden istuttava keinu 
4 kpl kiipeilyteline 
2 kpl liukumäki 
4 kpl jousella oleva eläinkeinu 
2 kpl tasapainopuomi 

Pallopelipaikat 
 

pieni hiekkapintainen kenttä 
2 kpl koripallokori 
pieni hiekkapintainen alue jalkapallomaalilla päiväkodin pihassa 
läheisessä leikkipuistossa hiekkapintainen palloilukenttä 

Talviliikuntapaikat viereisellä leikkipuiston kentällä luistelurata 
kunnan ylläpitämä yleinen hiihtoura vieressä 
kilometrin päässä hiihtomaa-alue 

Muut liikuntamahdollisuudet valaistu pururata vieressä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pari kappaletta voisi olla lisää hieman pienemmille lapsille suunnattuja kiipeilytelineitä. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Päiväkotikoulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Tammirinteen yleinen leikkipuisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Erkki Pelkonen  Vastaajan työtehtävä: Päiväkodinjohtaja 
 
Vastausajankohta: 22.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 

  



Päiväkotikoulupiha kohdekortti 
 

161 
 

VESANGAN KOULU JA PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Rientolantie 40a, 41940 Vesanka    
 
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 150 (luokat 1–6) + 55 (pk) 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Skeittipaikka. Kaukalon pohja on päällystetty asfaltilla. Kyseinen pohja toimisi erittäin hyvin kesäisin 
skeittipaikan alustana. Skeittipaikka tulisi toteuttaa kestävillä (koneilla) siirrettävillä elementeillä. 

2. Kaukalo kuntoon (rakenteellisen kunnon parantaminen mutta myös ylläpidon tason kohottaminen). 
3. Frisbeegolfrata 
4. (Liisa Erolan vastaus: Pihalle lapsille liikuntavälineitä; kiipeilytelineitä, keinuja yms.) 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kolmitasoinen rekkitanko 
2 kpl kolmen istuttavia keinuja 
matala tasapainopuomi 
jousikeinu 
kiipeilyteline (narut) 

Pallopelipaikat 
 

pieni hiekkapohjainen koripallopelipaikka 
hiekkapohjainen suuri jalkapallokenttä (sis. kaksi maaliparia) 
palloseinä 

Talviliikuntapaikat jääkiekkokaukalo 
luistelualue 
lähistöllä latuja 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka, kuularinki 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Oppilaskunta on toivonut lisää palloseiniä, kaukalo on tällä hetkellä huonokuntoinen. 
Lasten ja nuorten suurin toive on skeittipaikka. Liukumäki -tyyppinen kiipeily- ja 
pihaleikkiväline puuttuu kokonaan. Koulun lähiympäristössä olisi upeat puitteet 
frisbeegolfradalle. 
 
(Liisa Erolan vastaus: Päiväkodin pihasta puuttuu paljon erilaisia toimintavälineitä: pihat 
ovat erittäin tylsät!) 

Yleiset puitteet Koulun ympäristön lähilatuverkostoa tulisi vielä kehittää, kaukalon kunto on huono. 
Kiinteitä istuinpenkkejä tulisi saada lisää. 
 
(Liisa Erolan vastaus: Valaistusta voisi olla lisää.) 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Keskeinen sijainti kylällä ja koulun läheisyydessä. 
(Liisa Erolan vastaus: Aidattu alue, luontoa ympärillä.) 
 
Vanhempaintoimikunnan voimin olemme viime lukuvuoden aikana kartoittaneet koulun oppilaiden (oppilas-
kunnan) toiveita ympäristön kehittämiseksi. Olemme pyrkineet toteuttamaan toiveita osittain talkoilla mutta 
myös hyvässä yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Hiihtolatuverkosto. Kunnan yleinen uimaran-

ta. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Joel Linna   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 30.8.2012    
 
Kyselyyn vastannut myös lastentarhanopettaja Liisa Erola 
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 

  



Päiväkotikoulupiha kohdekortti 
 

163 
 

TIKKALAN KOULU JA PÄIVÄKOTI 
 
Osoite: Saukkolahdentie 16, 41860 Tikkala 
    
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 40 (luokat 1–6) + 50 (pk) 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista piha-alueen kehittämistä lähiliikunta-
paikaksi. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Kiipeilyteline isoille 
2. Kiikut pienille 
3. Pallokenttä (Anna Rossin vastaus) 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kahdenistuttavia keinuja 
neljän hengen jousikeinu 
kiipeilyteline 
pukki 
tasapainoiluteline 

Pallopelipaikat 
 

pieni hiekkapintainen pallokenttä 
2 kpl jalkapallomaaleja 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat lähiliikuntapaikalla jääkiekkokaukalo 
hiihtolatu 1,5km pururadalla 
kaukalo ja pururata noin 500 metrin päässä 

Muut liikuntamahdollisuudet noin kilometrin päässä lähiliikuntapaikka, jossa luistinrata 
metsä vieressä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Kiipeilyteline ei ole koululaisille riittävän haasteellinen (enemmänkin päiväkotitasoa). 
(Anna Rossin vastaus: Tasainen hiekkapiha - ei mäkiä, ei kasvillisuutta minkä taakse 
voisi mennä piiloon tms.) 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

(Anna Rossin vastaus: Metsä on vieressä, samoin hiihtoladut 
 
Vajaa kolmevuotiaan päiväkodin piha on uusi, tasainen ja tylsä hiekkakenttä. Istutukset ovat vielä pieniä ja 
piha on melkein pelkkää hiekkaa. Onneksi talviliikunta sujuu helposti ja metsään pääsee milloin vain. Talon 
toisessa päässä koulun pihalla on muutamia välineitä myös, joita käytämme toisinaan.) 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Tikkalan kylän lähiliikuntapaikka 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Tiina Jylhä   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 31.5.2012     
 
Kyselyyn vastannut myös lastentarhanopettaja Anna Rossi 
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 



 

165 
 

4.1 Koulupihat – yhteenvetotaulukko ja kohdekortit 

Hyvä tilanne   
      

Tyydyttävä tilanne   

      Heikko tilanne    

      Erittäin huono tilanne    

      
        Soveltuu lähiliikuntapaikaksi K 

 

* Yksityinen koulu 

Ei sovellu lähiliikuntapaikaksi E 
      Olemassa oleva lähiliikuntapaikka LP 
      

 

  

Liikuntaolosuhteiden nykytila / itsearvioinnit 

 

Kohteen nimi 
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Alakoulupihat                 

Halssilan koulu 360           K   

Hurttian koulu 42           K   

Jokelan koulu 400           K   

Jyskän koulu 360           LP   

Jyväskylän normaalikoulu * 385           K   

Jyväskylän steinerkoulu * 250           LP   

Keljon koulu 170           LP   

Keljonkankaan koulu 406           K   

Keltinmäen koulu 370           K   

Keski-Palokan koulu 480           LP   

Kortepohjan koulu 310           K   

Kuohun koulu 44           K   

Kypärämäen koulu 300           E   

Liinalammen koulu 130           K   

Lohikosken koulu 240           E   

Luonetjärven koulu 352           E   

Nenäinniemen koulu 63           K   

Nyrölän koulu 34           LP   

Oravasaaren koulu 19           K   

Pohjanlammen koulu 430           K   

Puistokoulu 175           K   

Puuppolan koulu 237           K   

Saakosken koulu 35           K   

Saarenmaan koulu 52           K   
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Tikan koulu 365           LP   

Vaajakummun koulu 400           K   

Vespuolen koulu 22           K   

Yhtenäiskoulupihat                 

Jyväskylän kristillinen koulu 189           K   

Korpilahden koulu 400           LP   

Lehtisaaren koulu 350           K   

Palokan koulu 520           K   

Yläkoulupihat                 

Huhtaharjun koulu 350           K   

Jyväskylän normaalikoulu * 560           E   

Kilpisen koulu 484           K   

Kuokkalan koulu 480           K   

Tikkakosken koulu 350           K   

Vaajakosken koulu 506           K   

Viitaniemen koulu 510           K   

Erityiskoulupihat                 

Haukkarannan koulu 115           LP   

Jyväskylän näkövammaisten koulu 27           K   

Kukkulan koulu 25–35           E   

Päiväharjun koulu 12           E   
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HALSSILAN KOULU 
 
Osoite: Lokintie 9    
 
Koulutyyppi: Alakoulu    Lapsimäärä: 360 (luokat 1–6) + 23 (esiopetus) 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pienpelikenttiä lisää, pyöräparkit 
2. Pihalatu 
3. Telineet 
1. Hiihtoladun saaminen lähialueelle 
2. Luistelukentän parempi hoito (Koskelon kenttä) 
3. Valaistuksen parantaminen piha-alueella (Sylvi Laitisen vastaus) 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kiipeilyteline 
keinut 4* 2, kolme keinuryhmää 
2 kpl rekkitanko 

Pallopelipaikat 
 

4 kpl koripallokenttä +  
2 kpl pienpelikentät 
iso hiekkakenttä Vaajakoskentien varressa 

Talviliikuntapaikat luistelualue (hiekkakenttä) 
aloite tehty pihaladusta 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka alakentällä, kehno 

 
  



Koulupiha kohdekortti 
 

168 
 

 
4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pihalatu 
Telineitä 
Lisää pienpelipaikkoja 
Sisäpihan asvaltin maalaukset 
(Sylvi Laitisen vastaus: Hoidettu hiihtolatu puuttuu (n.1km päässä hyvät ladut, mutta 
suksien kantaminen sinne hankalaa), erittäin mäkinen alue, paljon rappusia, liukkaita 
mäkiä) 

Yleiset puitteet Pihavalaistus huono, polkupyörien paikoitus surkea ja turvaton, luistinten vaihtoon ei 
kunnollista tilaa 
(Sylvi Laitisen vastaus: Parkkipaikka-alue liian ahdas, paljon liikennettä, valaistus piha-
alueella puutteellinen (koko piha-aluetta ei ole turvallista käyttää pimeän aikaan)) 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Luonto lähellä, kivikkoinen piha 
 
(Sylvi Laitisen vastaus: Yhteistyö koulun kanssa hyvä, motivaatioita kehitellä parempaa ympäristöä, mutta 
säästötoimet estävät asioiden etenemiseen) 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Koskelon kenttä 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin (Sylvi Laitisen vastaus: Hiihtoladun saaminen 
kentän ympäri, luistelualueen parempi hoito, 
parempi katos luistimien vaihtoon sekä varasto 
liikuntavälineiden säilytykseen) 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Meri Lumela   Vastaajan työtehtävä: Rehtori/Hallintoryhmä 
 
Vastausajankohta: 22.5.2012     
 
Kyselyyn vastannut myös lastenhoitaja Sylvi Laitinen 
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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HAUKKARANNAN KOULU 
 
Osoite: Haukkalantie 56 
     
Koulutyyppi: Erityiskoulu   Lapsimäärä: 115 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Jotta saisimme säilyttää uuteen kouluun siirtyessä samaiset ulkoliikuntapuitteet (luontoliikunta, suun-
nistus, hiihto, retkeily ym.). Kaupungin keskustan alueella on nykyään huonommin puistoalueita. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl kahden istuttavia keinuja, 4 kpl liukumäkiä, 4 kpl kiipeilylaittei-
ta/seiniä, 6 kpl keinulautoja, 7 kpl rekkitankoja, 2 kpl 
tasapainopuomeja, pyörimisväline, 3 kpl hiekkalaatikoita 

Pallopelipaikat 
 

jääkiekkokaukalo 
tenniskenttä asfalttipinnoitteella 

Talviliikuntapaikat jääkiekkokaukalo 
50 metrin päässä julkinen/yleinen kunnostettu pururata/hiihtolatu 

Muut liikuntamahdollisuudet jääkiekkokaukalon ulkoreunan ympärillä juoksurata 
kuularinki 
6 korin frisbeegolf 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Koulumme alueen pieneneminen on muuttanut liikuntapaikkojen menetykseen siitä 
syystä, että koulun sisäilmahaittojen vuoksi alueelle on rakennettu parakkirakennuksia 
ja vanhat koulurakennukset ovat poissa käytöstä. Lisäksi on tulossa lisää parakkeja, 
mikä entisestään vähentää ulkoliikuntatiloja. Tämä asia korjaantuu, sillä yhdistymme 
2015 toisen valtion koulun kanssa yhdeksi ja samaksi kouluksi. Samalla muutamme 
tältä tontilta kokonaan pois uuteen paikkaan. 

Yleiset puitteet Nykyinen koulumme sijaitsee kauniisti luonnon ympäröimällä paikalla, jossa on myös 
järvi 100 metrin läheisyydessä. Valaistus on parantunut. Koulubussin ja taksien liikenne 
iltapäivisin on joskus liiankin vilkasta, mikä aiheuttaa monenmoista turvallisuusriskiä. 
Autokannan kasvun myötä on jouduttu nipistämään hieman ulkoliikuntatiloista, jotta 
kaikille töissä kävijöille on saatu autopaikka. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Monipuolinen liikuntamahdollisuus. Järvi joka antaa mahdollisuuden uintiin syksyllä ja keväällä koululiikun-
taan, myös talviliikunnassa olemme käyttäneet jäällä hiihtämistä. Metsä antaa mahdollisuuden 
suunnistukseen sekä piiloleikkeihin ja talvella murtomaahiihtoon. 
 
Nautimme vielä pari vuotta näistä koulumme ulkoliikuntatiloista, jotka muuton yhteydessä menetämme.  
Toivomme vain parasta. Nykyinen tilanne Suomessa on kuitenkin se, että päiväkoteihin, sairaaloihin, 
kouluihin, vanhustenhoitokoteihin ym. muut vammaispalvelulaitoksiin ei satsata koska se tulee yhteiskun-
nalle maksamaan liian paljon ja koska niistä ei tule suoraan yhteiskunnalle mitään tuloja, päinvastoin paljon 
menoja. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Tuomiojärvi ja Laajavuoren metsäalue 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Paikkoja huoltaa ja kunnostaa Jyväskylän kaupunki, 
en löydä mitään lisättävää tai kehitettävää 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Ari Vesterinen  Vastaajan työtehtävä: Liikunnan opetus 
 
Vastausajankohta: 24.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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HUHTAHARJUN KOULU 
Osoite: Kangasvuorentie 22 40340 JKL 
    
Koulutyyppi: Yläkoulu   Lapsimäärä: 350 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Kohteen yleiset puitteet (tila riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikka näkökulma 
voisi olla tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Yleisurheilupaikat, mm. pituushyppypaikat ja kuularinki.  
2. Koulun välituntiliikuntaa tukevia rakenteita: pingispöytä, koripallotelineitä, salibandykaukalo, keinuja, 

telineitä, skeittiramppi. 
3. Huhtasuon nurmikenttä pitäisi saada helpommin oppilaiden käyttöön. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

koulun yhteydessä toimii väistötilana päiväkoti (1.1.2012 - 31.7.2013), 
jonka leikkivälineet eivät ole koulun käytössä  
Kangaslammen puistossa 3 kpl kiipeilyteline, liukumäki, 4 kpl pyörimis-
teline, 6 kpl keinu 

Pallopelipaikat 
 

pieni hiekkapintainen pallokenttä, koripalloteline 
Huhtasuon kentällä 3 kpl iso pallokenttä, tenniskenttä 

Talviliikuntapaikat Huhtasuon kentällä jääkiekkokaukalo, luistelualue  
hiihtomaa 2 km päässä, hiihtomaastoja runsaasti 

Muut liikuntamahdollisuudet kuularinki ja pituushyppypaikka (huonossa kunnossa) 
koulun ympäristössä hyvä kuntopolkuverkosto 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Yleisurheiluun tarvittaisiin paremmat suorituspaikat. Välituntiliikuntamahdollisuuksia ei 
ole. 

Yleiset puitteet Koulun pihan ja ympäristön yleisilme ja viihtyvyys huono, lähinnä kiveä, hiekkakenttiä 
ja roskaa. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Kangaslammen liikuntapuisto 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Auli Vasara   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 1.6.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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HURTTIAN KOULU 

Osoite: Iloniementie 44, 41800 Korpilahti     
 
Koulutyyppi: Alakoulu    Lapsimäärä: 42 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Kenttää huollettaisiin talvella  
2. Kentän aita maahan saakka 
3. Valotolpat aidan ulkopuolelle  

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl keinuja 
kiipeily- /tasapainoteline 
rekkitanko 
"karuselli” 

Pallopelipaikat 
 

pieni hiekkapohjainen pallokenttä 

Talviliikuntapaikat pieni luistelualue 
latu 
pulkkamäki 

Muut liikuntamahdollisuudet - 

 
  



Koulupiha kohdekortti 
 

174 
 

 
4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Luistelualueen huolto/ jäädytys on ongelmallinen. Luisteluaika kentän jäädyttämisen 
puutteen vuoksi jää hyvänäkin talvena pariin viikkoon. Kenttä on aidattu ja aitojen 
sisäpuolella on valotolpat, mikä pienentää aluetta entuudestaan. Tolpat ovat todella 
vaaralliset pelatessa ja leikkiessä. Aidat eivät ylety maahan saakka, jolloin pallot 
vierivät aidan alitse aina pellolle ja ojaan saakka. 

Yleiset puitteet Valotolpat ovat vaaralliset 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Lähiliikuntapaikkojen huoltoon tulisi mielestäni satsata entistä enemmän 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Ei 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Matti Lehtimäki  Vastaajan työtehtävä: Luokanopettaja 
 
Vastausajankohta: 3.6.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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JOKELAN KOULU 
 
Osoite: Rovastinpolku 3, 40270 Palokka 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: n. 400 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikka tyyppistä käyttöä. 
Koulupiha tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Leikkivälineiden ja piha-alueen kehittäminen lapsia liikuttavaksi ja perheliikuntaan sopivaksi. (pallo-
seinä yläpihalle, alapihan tilan hyödyntäminen tehokkaammin: uusi leikkialue?) 

2. Huollon nopeuttaminen: rikkoutuneet pihavälineet täytyy korjata välittömästi  
3. Harja-auton käyminen useammin/kiipeilytelineiden turva-alustan vaihtaminen hiekattomaan vaihtoeh-

toon 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

6 kpl keinua, keinulauta, 2 kpl jousieläimet, 2 kpl kiipeilyteline, 
liukumäki, 2 kpl tankokaruselli, 3 kpl roikkumistangot 

Pallopelipaikat 
 

Pieni hiekkakenttä ja palloseinä 
2 kpl asfaltoitu piha-alue pelikäyttöön 
2 kpl koripalloteline 

Talviliikuntapaikat Hiihtomaa ja pulkkamäki 
Hiihtolatu jäällä 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pihan routiminen aiheuttaa epätasaisuuksia pelialueelle.  
Palloseinän ja sen ympäristön jääminen vähälle käytölle.  
Asfaltoitujen pelialueiden pinnalle kulkeutuva hiekka aiheuttaa liukastumisia. 

Yleiset puitteet Saattoliikenne kulkee lähellä hiihtopaikkaa. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Sijainti Palokan urheilukeskuksen välittömässä läheisyydessä 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Palokan urheilupuisto 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Palokan urheilupuiston alue on iltaisin seurakäytös-
sä. Koulun alue voisi toimia perheiden 
liikuntakäytössä. Palokan liikuntasuunnitelma on 
tekeillä. Tärkeinä huomioitavina asioina suunnitel-
massa on pallo- ja jääkenttien riittävyys suurelle 
oppilasmäärälle. Yleisurheilukentän käyttö jää 
oppilaiden vapaa-ajan käytössä vähälle jatkuvan 
"Kenttä suljettu"- kyltin takia. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Toni Kinnunen  Vastaajan työtehtävä: Luokanopettaja 
 
Vastausajankohta: 28.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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JYSKÄN KOULU 

 
Osoite: Vaajakoskentie 111   

Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 360 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Hiekkakentän päälle päällystetty pölyämätön pelialusta 
2. Tekonurmen päälle talvella hiihtohalsteri 
3. Lisää telineitä piha-alueelle 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

5 kpl kahden istuttava keinu 
liukumäki (rakennamme itse talvella) 
puomi 
2 kpl kiipeilyteline 

Pallopelipaikat 
 

hiekkakenttäalue, tekonurmi ja pienpelikaukalo  
2 kpl palloseinä 

Talviliikuntapaikat jääkiekkokaukalo, vapaa jääalue 
jäämäki 
suora yhteys Päijänteen hiihtoladuille 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka, kuularinki ja korkeushyppypaikka  
(tuodaan erikseen yleisurheilujaksolle) 
4 kpl salkopallotelineitä 
pihashakki 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Monipuolisia kiipeilytelineitä. 
Turvallinen liukumäen pohja talveksi. 
Koripallotelineet. 
Päällystetty pelialue pienpeleille hiekkakentän päälle. 

Yleiset puitteet Läheiseltä tekonurmelta puuttuu huoltorakennus! 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Tekonurmi ja pienpelikaukalo ja liikkuvat lapset. 
 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Jyskän tekonurmi. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Talvella tekonurmelle käyttöä - hiihtohalsteri tai jää! 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Markku Ahila   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 27.9.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN KOULU 

 
Osoite: Honkaharjuntie 6    
 
Koulutyyppi: Yhtenäiskoulu   Lapsimäärä: 189  
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Lisää keinuja, kiipeilytelineitä yms. 
2. mäenlaskupaikka, hyvät mäet olisi jo valmiina, kunhan ne raivattaisiin turvallisiksi laskea  
3. paremmat palloilumahdollisuudet, esim. jalkapallomaali, koripallokori, heittoseinä, tms. 

 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl yhden istuttava keinu 
kiipeilyteline 
hiekkalaatikon reunat (toimii tasapainoilupuomina) 

Pallopelipaikat 
 

todella pieni (n. 10x15m) hiekkakenttä 
palloseinä 
(Kilpisen koulun monitoimiareena/-kaukalo (jalkapallo, sähly, koripallo, 

ym.) käytettävissä JOS Kilpisellä ei omaa käyttöä kentälle) 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet (välituntialueella käytettävissä yksi Kilpisen koulun frisbeegolfkori) 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Tarvittaisiin ainakin lisää keinuja ja kiipeilytelineitä, paremmat palloilukentät ja maalit, 

talveksi mäenlaskupaikka. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Kilpisen koulun liikuntapaikat (em. monitoimiareena, ulkokoripallokenttä. ulkopingispöydät, frisbeegolfkorit, 
ym.) välittömässä läheisyydessä, mutta heidän oman runsaan käytön takia meidän koulumme pääsee niistä 
harvemmin hyötymään. Lähiliikuntapaikkanäkökulmasta kohteeseen olisi hyvä lisätä ainakin alakoululaisille 
suunnattuja keinuja, kiipeilytelineitä, pulkkamäki, yms. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Kilpisen koulun ulkoliikuntapaikat (jos 

vapaana), Purokadun puisto 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Petteri Muotka  Vastaajan työtehtävä: Luokan ja liikunnanopettaja 
 
Vastausajankohta: 18.10.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 

 

  



Koulupiha kohdekortti 
 

181 
 

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 
 
Osoite: Pitkäkatu 8 Jyväskylä 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 385 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Ympäristön siivous ja jatkuva puhtaanapito sekä kampuskentän huolto 
2. Kampuskentän valaistus sekä kivituhka-alueen pölyämisen esto 
3. Kampuskentän katsomon uudistus siten, että hiekka ja sora eivät kulkeudu juoksuradoille 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

8 kpl pihakeinu, 3 kpl rekkitanko, 2 kpl kiipeilyteline (toisessa myös 
liukumäki), tasapainopuomi 

Pallopelipaikat 
 

kampuksen urheilukenttä (kivituhkakenttä sekä päällysteiset juoksura-
dat ja 20mx 15m päätysegmentti) 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat kampuskentällä talvisin jääkenttä liikunnanopetuskäytössä, välituntisin 
tossupallopelipaikkana 

Muut liikuntamahdollisuudet kampuskentällä pituushyppypaikka sekä juoksuradat (300m ympäri 
kentän,110m juoksusuora) 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Karuselli poistettiin koulun pihalta turvallisuussyistä sekä välituntivalvonnan helpottami-
seksi. Viime keväänä asennetut toinen kiipeilyteline, kaksi keinua ja kolme rekkitankoa 
paransi välituntipihan käyttömahdollisuuksia huomattavasti. Korkeushyppypaikka 
puuttuu (liikunnanopetuksen ongelma), valvomattomalla alueella hyppypaikka ei pysy 
kunnossa, tuholaiset iskevät nopeasti. Näin kävi noin 20 vuotta sitten kentän kunnos-
tuksen yhteydessä, kun hyppypaikka asennettiin. 

Yleiset puitteet Kampuskentän ympäristön siivous on ollut työurani ajan (32v) heikolla tasolla. Viime 
vuosina tilanne on entisestään heikentynyt. Roskaa riittää, ulkosiivous on nimellistä ja 
ammattitaidotonta. Ruusunmarjapensaat houkuttelevat syyspuolella oppilaita heittele-
mään pensaiden marjoja ympäristöön, sama tilanne koristeomenapuiden suhteen. 
Kentän valaistus on surkea. Talvella jääkentän iltakäyttö on pimeyden takia vähäistä. 
Sama ongelma on luistelunopetuksessa aamutunneilla klo 8-9.30. Kivituhkakenttä 
pölisee kuivilla ilmoilla häiritsevän paljon, tuottaa ongelmaa allergikoille ja esim. useita 
liikuntatunteja peränjälkeen kentällä pitäville opettajille. Kampuskentän katsomosta ja 
kivituhkakentältä kulkeutuu helposti soraa juoksuradoille. Sen putsaus satunnaista ja 
tehdään yleensä vasta, kun monta kertaa pyydetään 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Suhteellisen rauhallinen alue, ei isompia liikennehaittoja. Viehättävä yliopistohistoriallinen ympäristö. 
Kesäkäyttöön kampuskenttä on jo nyt hyvä mutta talvikäyttöä varten (mikäli siinä tulee olemaan jää) 
kentälle olisi saatava valaistus. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Köyhälampi-Hippos (tosin käyttö ei ole 
säännöllistä) 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Unto Luukkonen  Vastaajan työtehtävä: Liikunnanopettaja 
 
Vastausajankohta: 22.8.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 
 
Osoite: Yliopistonkatu 1, 40100 Jyväskylä 
    
Koulutyyppi: Yläkoulu   Lapsimäärä: 560 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista piha-alueen kehittämistä lähiliikunta-
paikaksi. Koulupihamme on ilkivallan yms. takia ongelmallinen lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Ainakin toinen koripalloteline. 
2. Beachvolley-kenttä 
3. Laukaisuseiniä pihaan 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

- 

Pallopelipaikat 
 

pieni hiekkainen pallokenttä 
koripalloteline 
 

Talviliikuntapaikat - 
 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Tarvittaisiin lisää oppilaita aktivoivia välineitä ja telineitä, lisää koripallotelineitä, beach-
volley -kenttä, skeittailuun tramppeja ja reilejä, ulkoilupenkkejä. 

Yleiset puitteet Parkkipaikkoja tarvittaisiin lisää, jotta hiekkakenttä olisi vapaa autoista. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Harju, Hippoksen liikuntapuisto, Vehkalampi; 
Viitaniemi 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Läheisyyteen tarvittaisiin lisää vapaata hiekkate-
konurmitilaa. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Jouni Mutikainen Vastaajan työtehtävä: Liikunnanopettaja, Opinto-ohjaaja 
 
Vastausajankohta: 8.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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JYVÄSKYLÄN NÄKÖVAMMAISTEN KOULU 
 
Osoite: Keljonkatu 44 
     
Koulutyyppi: Erityiskoulu 
 
Lapsimäärä: 27 (kolmen vuoden päästä jopa 130, kun Haukkarannan koulu ja Näkövammaisten koulu 
yhdistyvät) 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Erittäin huono 

Kokonaisarvio Erittäin huono 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Ladut ja leikkipaikat voivat sopimuksen mukaan olla myös lähialueen käytössä iltaisin.  

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Valorinteen kentälle olemme nyt maksaneet latua. Kun uuden koulun suunnittelua tehdään, olisi 
meidän ja lähiympäristön käyttäjien kannalta perusteltua jos talviaikana latu voisi kulkea meidän 
tontilta, kiertää Valorinteen kentän ja palata meidän koulualueelle. Tällöin alueellisesti syntyisi pi-
dempi latu, jolla olisi monipuolisempaa käyttöä. Yhteistyötä ladun teon kustannuksiin olisi 
luonnollisesti myös hyvä olla. 

2. Alueellisesti täältä puuttuu luonnonjää (esim. Valorinteen kenttä), jonka kaupunki jäädyttäisi lähialu-
een liikuntapaikaksi ja päivisin koulujen käyttöön. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

liukumäki ja siihen liittyvä rakennelma, rengaskeinut, keinulauta 

Pallopelipaikat 
 

asfaltoitu piha 

Talviliikuntapaikat viimeiset 2-3 vuotta koulumme on määrätyt viikot talvesta maksanut 
ladun tekemisen Valorinteen kentälle  

Muut liikuntamahdollisuudet 4 kpl frisbeegolfkoria, jotka siirretään aina viikonlopuksi sisätiloihin 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Tämän hetken liikuntapaikkatilanne äärimmäisen huono koulualueella ja käytämme 
paljon koulualueen ulkopuolella olevia kenttiä ja paikkoja. Liikumme kouluautoilla 
kaupungin muille liikuntapaikoille. 

Yleiset puitteet Tällä hetkellä tilanne on kaikilla osa-alueilla huono. Uuden koulurakennuksen suunnit-
telun ja rakentamisen yhteydessä muotoutuu ulkoliikuntapaikat uudelleen. Toiveissa 
on, että rahoitus riittää laadukkaiden ja hyvien ulkoliikunta-alueiden rakentamiseen 
alueelle. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Kohteessa mietitään tarkkaan paikkojen soveltuvuus myös erityisliikkujille. Tämä on vahvuus. Kyseessä on 
alue, jossa osa oppilaista yöpyy koululla ma–pe. Siihen, kuinka yksityisenä alueen leikkipaikkoja tarvitsee 
pitää, vaikuttaa luonnollisesti mahdollisen ilkivallan määrä. Tavoitteena kuitenkin on, että olemme kiinteä 
osa ympäröivää yhteiskuntaa ja että avoimuutta ja yhteiskäyttöä olisi kumminkin päin. 
 
Alue tulee uusiutumaan seuraavan viiden vuoden sisällä, jolloin toivottavasti myös leikkipaikkavälineet 
uusiutuvat. Tavoitteena on saada myös omat kentät. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Valorinteen kenttä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Valorinteen kentällä voisi olla talvisin lähiliikunta-
paikkana jäädytetty jää, jonka ympärillä kulkisi latu. 
Käyttäjiä varmasti olisi alueella. Tällöin kentän 
laidalle tarvittaisiin myös pukukopit. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Satu Niemelä  Vastaajan työtehtävä: Liikunnanopettaja 
 
Vastausajankohta: 27.8.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU 

 
Osoite: Keskikatu 17    

Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 250 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Vellamon puiston säännöllinen auraus + kentän jäädytys/kunnossapito 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kahden istuttava keinu 
liukumäki 
kiipeilyvälineitä 

Pallopelipaikat 
 

palloseinä 
hiekkapintainen piha/kenttä 

Talviliikuntapaikat luistelemme talvisin Vellamon puistossa sekä mahdollisesti hiihdämme 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pieni piha koululla 
Vellamon puiston kentänhoito talvisin 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Vellamon puiston yleisilme on hyvä, ja sitä parannettu viime vuosien aikana. Lähinnä talvisin kunnossapi-
dossa on toivomisen varaa. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Vellamon puisto. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Talvisin jään kunnossapito. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Niko-Mikko Nieminen  Vastaajan työtehtävä: Liikunnanopettaja 
 
Vastausajankohta: 3.10.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KELJON KOULU 
 
Osoite: Korkeakoskentie 25, 40500 Jyväskylä 
     
Koulutyyppi: Alakoulu    Lapsimäärä: 170 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Parkkialueesta ja linja-auton kääntymispaikasta olevat suunnitelmat pitäisi saada toteutettua, mo-
lemmat lisäisivät turvallisuutta koulun piha-alueen tuntumassa huomattavasti 

2. Yläpihalle on myös olemassa suunnitelma istutuksista, penkeistä yms., jonka toteuttaminen lisäisi 
pihan viihtyisyyttä 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl liukumäkiä  
3 kpl kiipeilytelineitä 
4 kpl keinuja 
2kpl karuselleja  

Pallopelipaikat 
 

hiekkapintainen pelikenttä, jossa jalkapallomaalit 2 kpl 
palloseinä 
2 kpl koripallotelineitä 

Talviliikuntapaikat luistinrata, jonka ympärillä kiertää latu 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka 
kuulantyöntörinki 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet Kiinteät penkit luistimien vaihtamiseen talviaikaan, parkkialue ahdas, syntyy helposti 
vaaratilanteita, linja-autojen kääntöpaikka puuttuu edelleen (suunnitelma on olemassa, 
rahoitus puuttuu) 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Hyvät ja toimivat leikkivälineet. Talvisin kentän kunnossapito on toiminut hyvin. Kesäisin koulun kenttä 
palvelee lasten ja nuorten seuratoimintaa. 
 
Olemassa olevien suunnitelmien toteuttaminen pitäisi saada tehtyä vihdoinkin! 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Ei 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Marita Takatalo  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 4.6.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KELJONKANKAAN KOULU 

Osoite: Aapistie 2, 40530 Jyväskylä 
    
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 406 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän 
toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pihasuunnitelman toteutus pikaisesti; pallopelipaikat. 
2. Keljonkankaan liikuntapuiston kehittäminen nimensä mukaiseksi. Kehittämissuunnitelma tehty! Yleis-

urheilupaikat ja hiihtomaa kaukalon ympärille.  
3. Skeitti- ja dirttipyöräpaikat liikuntapuistoon! 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl keinu, 2 kpl monitoimiteline (mm. kiipeilyverkko), 2 kpl rekkitanko 

Pallopelipaikat 
 

hiekkapintainen pelikenttä, 2 kpl jalkapallomaali, asfalttipohjainen 
koripallokenttä (15x10m), palloiluseinä  

Talviliikuntapaikat lumipallon heittoseinä 
lumia on ajettu kasoihin, ja niistä on tehty liukumäkiä tai leikitty 
kukkulan kuningasta 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka (vähäisessä käytössä), kuularinki (ei käytössä), 
kiipeilyteline, rekkitankorypäs 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pihan peruskorjaus - maamassojen vaihto - pinnoite + salaojitus ja sadevesikaivot 
(pihasuunnitelma tehty 3/2012). 
Palloilualueiden pikainen rakentaminen; monitoimikenttä - hiekkatekonurmi; frisbee-
golf, jalkapallokenttä. 
Hämähäkki-kiipeilyteline.  
Pyöräparkki - uudelleen sijoittaminen koulun pihalla - lisää tilaa telineille. Tasapainoilu-
puomit, pituushyppypaikka sekä kuularinki 
2 kpl kiinteitä pöytätennispöytiä - pinkki tytöille ja sininen pojille 
Maaston muotoilu siten, että se mahdollistaa liukumäen! 
Turvallisuudessa ei ole puutteita. 

Yleiset puitteet Koulun pihaan ei saa ajaa klo 7.00 - 16.00 välillä! 
Pihavalaistus uusiksi. 
Istutusalueet vähäisiksi - kun hoitoa ei ole! 
Henkilökunta tarvitsee lisää parkkipaikkoja - kasvava koulu. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Kohde on keskeisellä paikalla ja sinne on helppo tulla. Turvallinen paikka lapsille! Liittämällä lähellä olevan 
liikuntapuiston toiminta - esim. kehittämällä sitä - saataisiin mielettömän hyvä lähiliikuntapaikka, joka 
palvelisi sekä isoa, uutta päiväkotia että koulua. 
 
Koulun piha on suurimmaksi osaksi asfalttialuetta ja hiekkapihaa. Ei toimi pallopelialueena, koska oppilaita 
on liian paljon välitunnilla pihalla! Turvallisuusriski! 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Keljonkankaan liikuntapuisto. 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Liikuntapaikkamestari Jukka Mansikkaviita on 
tehnyt yhteistyössä koulun kanssa liikuntapuistoon 
kehittämissuunnitelman, joka pitäisi vain toteuttaa! 
 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Kari Fagerholm  Vastaajan työtehtävä: Aluerehtori 
 
Vastausajankohta: 29.8.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KELTINMÄEN KOULU 
 
Osoite: Keltinmäentie 11 
     
Koulutyyppi: Alakoulu    Lapsimäärä: 370 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Alapihan pelikenttä, esim. ministadion 
2. Keinut 
3. Palloseinät / maalit 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kahden istuttava keinu 
3 kpl kiipeilytelinettä 
2 kpl tasapainovälineitä 
riipuntaväline 
2 kpl keinumisvälinettä 

Pallopelipaikat 
 

ministadion 
pihapelipaikka 
palloseinä 

Talviliikuntapaikat Kotalammen liikuntapuiston jääkiekkokaukalo ja luistelualue Kotalam-
men kuntorata/hiihtolatu 
koulun piha-alueella ei varsinaisia talviliikuntapaikkoja. 

Muut liikuntamahdollisuudet Kotalammen liikuntapuiston kenttä  
tenniskentät ja leikkipuisto 
Kotalammen kuntorata 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Keinuja, alapihan pelikenttä (esim. ministadion) 

Yleiset puitteet Polkupyörien paikoituspaikat melko pienet ja toinen sijaitsee viistorinteessä. Pyörät 
ovat myös välituntialueella. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Koulun ja Kotalammen liikuntapuiston läheisyys, maakuntaura 
 
Lähiliikuntapaikkoihin kannattaa satsata! 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Kotalammen liikuntapuisto 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Yleisurheilupaikkojen (pituushyppy, kuularinki) 
kunnostaminen. Talvella jäänhoidon tason 
nostaminen. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Antti Berg   Vastaajan työtehtävä: Liikunnanopettaja 
 
Vastausajankohta: 30.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 

 
 
  



Koulupiha kohdekortti 
 

195 
 

KESKI-PALOKAN KOULU 
 
Osoite: Saarijärventie 56 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 480 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Tarvitsemme tasapinoilulaitteita 
2. Oppilaat toivovat karusellia 
3. Asfaltin maalaukset (tervapata, hyppyruudut yms.) 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttavia keinuja 
2 kpl kiipeilyvälineitä 
2 kpl riipuntavälineitä 

Pallopelipaikat 
 

iso pallokenttä 
3 kpl katukoripalloalueita (3 kpl koreja) 
ulkokaukalo (sora, kesällä rakennetaan hiekkatekonurmi) 
2 kpl ulkopingispöytiä 
2 kpl palloseiniä (puretaan kesällä) 

Talviliikuntapaikat jääkiekkokaukalo 
luistelualue 
pihalatu, pulkkamäki/laskettelumäki yms. 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka 
skeittipaikka (vain asfaltti) 
kuntopolku 
tulee 5-korinen frisbeegolfrata tänä keväänä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Kaukalo on vanha ja ränsistynyt, mutta uusitaan kesällä 2012. Palloseinät huonossa 
kunnossa, mutta puretaan kesällä 2012. Jalkapallomaalit huonossa kunnossa, mutta 
uusitaan kesällä 2012. Meiltä puuttuvat tasapainoilulaitteet ja karusellit. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Koulumme piha on siis saanut rahoituksen lähiliikuntapaikaksi. Rakennustyöt jatkuvat kesällä 2012 
 
Hieno projekti! Jyväskylän koulujen pihat ja lähiliikuntapaikat ovat olleet luvattoman huonotasoisia ja -
kuntoisia. Lähiliikuntapaikat ja koulujen pihat ovat alakoululaisille tärkeitä liikuntapaikkoja! 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Metsä ja kuntopolku. 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Kuntopolun kunnostus (uusi puru) ja levennys, niin 
että latukone mahtuu talvella. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Jon Salminen Vastaajan työtehtävä: Luokanopettaja, liikunnanopettaja 
 
Vastausajankohta: 14.5.2012    
    
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KILPISEN KOULU 
 
Osoite: Honkaharjuntie 6 
     
Koulutyyppi: Yläkoulu   Lapsimäärä: 484 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Erittäin huono 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Koripallokentän pinnan kunnostus 
2. Lisää koreja 
3. Lisää peliareenoita, esim. panna 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

- 

Pallopelipaikat 
 

koripallokenttä 
monitoimiareena 
2 kpl ulkopingispöytä 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet pururata 800 m 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Puuttuu liikuntamahdollisuuksia laidasta laitaan, kunnossapito heikkoa 

Yleiset puitteet Liikennejärjestelyt ala-arvoiset 
Koripallokentältä ja monitoimiareenalta puuttuvat valaistukset 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Iso tontti, paljon mahdollisuuksia 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Valorinteen kenttä 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Kentän kunnostus heikkoa (lanaus liian harvoin, 
talvella ei jäädytetä) 
 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Sami Kalaja   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 8.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU 
 
Osoite: Kokkotie 3–5 
     
Koulutyyppi: Yhtenäiskoulu   Lapsimäärä: 400 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä.  
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Tenniskenttäalue rakennettava uudelleen, isompi oikea kaukalo ja toinen jääalue 
2. Lisää leikkitelineitä, ja ministadion alakoulun pihalle 
3. Liikuntapaikkojen kunnossapitoon (jäädytys ym.) käytettävä aikaa, ne on hoidettava, ammattiylpeyttä 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

Alakoulu: 4 kpl keinua, kiipeilyteline 
Yläkoulu: 2 kpl keinua (tekonurmen vieressä "kuntolaitteita" joilla ei 
oikeasti voi kuntoilla, kiipeilytelineinä enemmänkin, hukkaan heitettyä 
rahaa) 

Pallopelipaikat 
 

Alakoulu: pieni hiekkapallokenttä jalkapallomaaleilla (käytännössä 
pienet tulevat yläkoulun puolelle 1-6 koululaiset, ypr-oppilaat ja iltis), 
pieni palloseinä, kori ja "kieputin" 
Yläkoulu: tekonurmikenttä, tenniskenttä 

Talviliikuntapaikat pieni kaukalo 

Muut liikuntamahdollisuudet pururata ja ladut 600-700m 
uimaranta 600-700m 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Tenniskentän ja luistelupaikan tilat suunniteltu ja rakennettu pieleen, tekonurmen 
vieressä "kuntosalilaitteet" jotain halpoja kiinalaisia joilla ei oikeasti käyttöä kuntosali-
laitteina. 

Yleiset puitteet Yksi ainut pikkukaukalo, siis liian pieni, ei lainkaan toista jääaluetta, jäädytys aloitetaan 
myöhään ja lopetetaan aikaisin ja jää on puhki kesken parhaan käyttökauden (mallia 
voi käydä ottamassa vaikka Muuramesta, jossa luistelukausi 3-4 viikkoa pidempi joka 
vuosi). Aurausta ei viikonloppuisin (tosin ehkä kerran viime talvena mikä on 100 % 
enemmän kuin aikaisempina talvina).  
Ladut kaipaisivat hoitoa isommalla koneella kuin moottorikelkalla, lisäksi valaistu latu 
on pelkkää ylä-alamäkeä, sopii kilpahiihtäjälle, ei koululaisille eikä opetukselle ole 
tasaista tai leveämpää tilaa. Latua ihan pienemmille ei meinaa millään saada tekonur-
men ympärille, ei hoitoa jos saadaan yksi latu kerran tehtyä.  
Iltakäytössä yksi liian pieni kaukalo ei riitä, luistelijoille ilman kiekkoa ei ole paikkaa, 
pienimmät lapset eivät uskalla kaukaloon. 
Tekonurmi on ainut kenttä alueella ja alueen omien seurojen toiminnan lisäksi kaiken 
maailman kaupungin seurat varailevat harjoitusvuoroja ja pelejä. Lapsille ei ole paikkaa 
potkia palloa tai harrastaa ilman kuulumista urheiluseuraa. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Keskeinen paikka, päivä- ja iltakäyttöä 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Kenttien hoitoon käytetään aivan liian vähän aikaa, 
kenttämestarin työtä on muutettava enemmän 
käytännön toimiin, vähemmän paperitöitä. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Juhana Autio   Vastaajan työtehtävä: Opettaja 
 
Vastausajankohta: 24.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KORTEPOHJAN KOULU 
 
Osoite: Kartanonkuja 4-6, 40740 Jyväskylä 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 310 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Turvalliset, nykyaikaiset kiipeily-/tasapainoilutelineet 
2. Isolle hiekkakentälle maaleja/palloseiniä 
3. Liikenne pois kentältä 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kahden istuttavat keinut, 4 kpl multipondo-keinu, 2 kpl kiipeilyteli-
ne, 2 lyhyttä puomia 

Pallopelipaikat 
 

2 kpl koripallokori, palloseinä, iso hiekkakenttä, siirrettävät isot 
jalkapallomaalit 

Talviliikuntapaikat kaukalo, luistelualue 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Kiipeilytelineet huonossa kunnossa, puomit todella lyhyet ja pienet, maaleja vähän 
suhteessa isoon kenttään, pituushyppypaikkaa ei kunnosteta kaupungin toimesta 

Yleiset puitteet Tavaraliikenne koululle käy osittain isolla kentällä, lumen sijoittaminen talvella täyttää 
luistelualuetta & tekee vaarallisia kasoja 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Reilusti tilaa, mutta ei järkeviä virikkeitä 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Laajavuori, hiihtokeskus 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Sari Uimonen  Vastaajan työtehtävä: Luokanopettaja 
 
Vastausajankohta: 23.5.2012  
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KUKKULAN KOULU 
 
Osoite: Kukkumäentie 27 A 
     
Koulutyyppi: Erityiskoulu    Lapsimäärä: 25–35 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on huono lähiliikuntapaikkanäkökulmasta. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Luistinrata lähelle 
2. Valorinteenkentän varausjärjestelmään mahdollisuus varata 1/2 tai 1/3 kenttää, sillä kenttää käyttävät 

myös Kilpisen koulun liikuntaryhmät  

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kiipeilyteline 
2 kpl lautakeinu 
linnunpesäkeinu 

Pallopelipaikat 
 

monitoimiareena tulossa koulun pihalle. 
liikuntatunnit Valorinteen kentällä 

Talviliikuntapaikat Valorinteen kentällä hiihtolatu/hiihtoleikkipaikka 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Luistelukenttä, pituushyppypaikka 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Valorinteen kenttä 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Luistinrata, pituushyppypaikka, kuularinki 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Riikka Miettinen  Vastaajan työtehtävä: Erityisluokanopettaja 
 
Vastausajankohta: 25.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KUOHUN KOULU 

 
Osoite: Kuohunkoskentie 31    
 
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 44 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Kohteessa on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. Kohde 
tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voisi olla tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Koululaisille lisää leikkipaikkavälineitä koulun pihaan.  
2. Koulun piha-alueelle mukavampi pinnoite. 
3. Koulua ympäröivän risukon siistiminen, samalla oppilaiden leikkialue laajenee. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu, päiväkodin pihassa on lisää leikkipaikka-
välineitä (koululaisten käytössä vain pienen ajan päivää)  

Pallopelipaikat 
 

iso jalkapallo-/pesäpallokenttä, palloseinä koripallokorilla, beach volley 
-kenttä (kaikki koulun vierestä kulkevan tien toisella puolen) 

Talviliikuntapaikat jääkiekkokaukalo n. 200 m:n päässä 
pururata (n. 800 m), missä talvella voi hiihtää 
hiihtolatuja tehty myös jalkapallokentälle ja jäälle  

Muut liikuntamahdollisuudet jalkapallokenttää kiertää pururata (n. 800 m) 
koulun metsäisessä ympäristössä on lasten mukava leikkiä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Koululaisilla ja Jälkkärikerholla on laivan liian vähän leikkipaikkavälineitä käytössään. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Vahvuutena metsäympäristö, missä oppilaat voivat touhuta. Myös jalkapallokenttä ja pururata ovat 
välituntisin kovassa käytössä. 
 
Pihassa on ollut hyvä pulkkamäki, jota on jouduttu muuttamaan kesän aikana pienemmäksi koulun 
muutostöiden vuoksi. Koulun piha on ankeahko ja päällyste karkeaa sepeliä (toiveena on, että vuoden 
päästä pihaa paranneltaisiin). 
 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Metsä, jalkapallokenttä, pururata. 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Osa metsästä on pahasti pusikoitunut joten 

siistiminen olisi paikallaan. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Olli Riihimäki   Vastaajan työtehtävä: Koulunjohtaja 

Vastausajankohta: 3.9.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KUOKKALAN KOULU 
 
Osoite: Liitukuja 4 
     
Koulutyyppi: Yläkoulu   Lapsimäärä: 480 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Erittäin huono 

Kokonaisarvio Erittäin huono 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi 
olla tähän toimiva ratkaisu. Alueelta puuttuu toimiva lähiliikuntapaikka 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Hiekkapäällysteen asfaltointi ja koripallotelineiden laittaminen.  
2. Hiekkakentän laajentaminen ja kunnostaminen sekä palloiluseinän teko 
3. Liikuntaan kannustavien ja mahdollistavien välineiden hankkiminen ja piha-alueen muokkaaminen 

liikkumisen mahdollistamiseksi 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

- 

Pallopelipaikat 
 

pieni hiekkapintainen kenttä 
 

Talviliikuntapaikat - 
 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Mahdollisuudet välituntiliikuntaan ja liikuntatunneilla toteutettavaan liikunnanopetuk-
seen ovat lähes olemattomat. Pieni hiekkakenttä ei vastaa lähellekään koulumme 
tarvetta. Koripallotelineet on rikottu vuosia sitten eikä niitä ole ollut koskaan mahdolli-
suus käyttää, koska pelialusta (hiekka) ei mahdollista sitä. Koko piha on yhtä suurta 
ongelmaa 

Yleiset puitteet Pihassa ei ole mitään liikuntaa tukevia puitteita. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Alueella on runsaasti nuoria, joilla on tekemisen puute. Se purkautuu usein negatiivisena käyttäytymisenä, 
joka tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Halvempi ratkaisu olisi laittaa liikuntapuitteet kuntoon ja suunnata 
energiaa liikuntaan. Alueella toimii suuri yläkoulu ja sen oppilaat tarvitsevat myös välituntiliikunnan 
mahdollisuuksia 
 
Kuokkalan alue tarvitsee välttämättä ja kiireesti asiallisen ja toimivan lähiliikuntapaikan. Se tulee myös 
yhteiskunnalle edullisemmaksi niin taloudellisessa kuin terveydellisessä mielessä.  
Nykyinen tilanne on säälittävän ja surkean välillä. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Ei 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Seppo Pulkkinen  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 21.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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KYPÄRÄMÄEN KOULU 
 
Osoite: Erämiehenkatu 11, 40630 Jyväskylä 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 300 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista piha-alueen kehittämistä lähiliikunta-
paikkanäkökulmasta. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Lisää välituntiliikuntaan kannustavia välineitä, esim. koripallokori, ulkopingispöytä, frisbeegolfkori  

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kahden keinuttava keinu 
3 kpl rekkitankoa 
karuselli isompi 
karuselli (poissa) 
tasapainoteline 
hiekkalaatikko 
lumipallojen heittomaali 

Pallopelipaikat 
 

jalkapallokaukalo 
2 kpl pientä jalkapallokenttää 

Talviliikuntapaikat pihalatu, jota ei ole kunnostettu viime vuosina 
lumipallon heittotaulu 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet Valaistus leikkialueella on puutteellinen ja pimeinä talviaamuina valot ovat riittämättö-
mät. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Kahakadun liikuntapuisto 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Hiekkatekonurmi/kumirouhepinta olisi hyvä sekä 
koulun, että muiden käyttäjien osalta. Kun kenttä 
läpäisisi paremmin vettä, niin sen käyttö myöhem-
min syksyllä ja aiemmin keväällä olisi parempaa. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Timo Knuuttila  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 4.6.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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LEHTISAAREN KOULU 
 
Osoite: Koulutie 12, 40900 Säynätsalo 
    
Koulutyyppi: Yhtenäiskoulu   Lapsimäärä: 350 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. Lähellä on myös rantaa/vesistöä 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Yhtenäiskoulun pihan välineitä, kaikille yhteisiä välineitä ja erilaisia katoksia 
2. Pihan pohjan kunnostus (asfaltin routavauriot) 
3. Oppilaat menevät ulos joka välitunti (jotta sisäilma pysyy parempana), joten pihan tulisi olla nuoria 

"houkutteleva" 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl yksinistuttavia keinuja, kiipeilyteline, jossa verkko 
2 kpl pyörimisväline 

Pallopelipaikat 
 

2 kpl siirrettävät koripallotelineet keskellä asfalttipihaa, 
autotien toisella puolella iso hiekkakenttä, jossa voi pelata mm. 
jalkapalloa/pesäpallo, kenttä toimii liikuntapaikkana liikuntatunneilla 
(turvallisuusriski, koska tien ylitys) 

Talviliikuntapaikat jääkiekkokaukalo ja luistinalue autotien toisella puolella (kesällä 
hiekkakenttä) 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Määrällisesti liian vähän. 
Samalla pihalla on 4-9-luokkalaisia oppilaita; ei tarvita "karsinoita" mutta puute on 
kaikille sopivista välineistä ja nuoria aktivoivia välineitä/asioita 

Yleiset puitteet Suuret routavauriot piha-asfaltissa hankaloittavat toimintoja. 
Autotien ylitys piha-alueen ja hiekkakentän välillä. 
Polkupyörien paikoitus puutteellinen, mopoparkki on kauempana autotien toisella 
puolella (ilkivallan mahdollisuus). 
Pihan poikki toisinaan ajavia kuljetusautoja (ruokahuolto) 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Pihassa on lauta-aidalla eristetty pienten lasten piha, jossa leikkimökki (rakennuksessa ollut entinen 
ryhmäperhepäivähoito). Koulun vieressä sijaitsee ns. Kuntotalo (kaupungin liikuntapalvelut), jota koulu 
käyttää yhtenä liikuntatilana. Vieressä/lähellä on ns. rantapuisto, jossa mm. grillikatos. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Ks. edellinen 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Kunnossapito 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Tarja Seppälä-Pänkäläinen  Vastaajan työtehtävä: Hallinnollinen rehtori 
 
Vastausajankohta: 23.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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LIINALAMMIN KOULU 
 
Osoite: Liinalamminkatu 13 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 130 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Uuden päiväkotikoulun suunnittelun myötä asiat kirkastuvat 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl keinu 
kiipeilyteline 
tasapainopuomi 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä 
iso pallokenttä 
ulkosählykenttä (asfaltoitu) 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat 940 metrin pituinen hiihtoura Kumpulammen-Likolammen ympäristössä 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka 
kuularinki 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Meille rakennetaan uusi päiväkotikoulu, jonka yhteydessä suunnitellaan myös 
liikuntapaikat. Osa nykyisistä saattaa jäädä käyttöön, osa jää pois käytöstä.  Suunni-
telma on vielä keskeneräinen. 

Yleiset puitteet Yläpiha on hyvin valaistu, mutta se jää pois koulun käytöstä, kun uusi rakennus 
valmistuu. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Uuden koulun suunnittelussa nämä asiat otetaan esille. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Ei 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Nämä selvitetään ryhmässä, joka osallistuu uuden 
päiväkotikoulun suunnitteluun. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Veikko Matilainen  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 8.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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LOHIKOSKEN KOULU 
 
Osoite: Haavikkotie 4 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 240 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Viereistä liikuntapuistoa kehitetään; se palvelee samalla koulua 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Asfalttiin lisää hyppyruutuja yms. kuvia 
2. Pienet välituntimaalit koulun pihalle 
3. Viereistä liikuntapuistoa kehitetään; se palvelee samalla koulua 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

8 kpl yhdenistuttavaa keinua 
2 kpl köysinen kiipeilyteline 
seisomakaruselli 
2kpl potkuseinä palloja varten 
maalatut hyppyruudukot asfaltilla  
roikkumiskaruselli 

Pallopelipaikat 
 

iso hiekkapintainen pelikenttä 
2 kpl isoa jalkapallomaalia 
4 kpl koripalloteline 

Talviliikuntapaikat koululla ei omaa, vaan käytämme urheilupuistoa 

Muut liikuntamahdollisuudet koululla ei omaa, vaan käytämme urheilupuistoa 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pienet maalit välituntikäyttöön. Käytämme liikuntapuiston koppia, joka on läpihomees-
sa. Uusi saatava tilalle. 

Yleiset puitteet Rauhallinen alue, ei läpiajoa. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Koulu ja liikuntapuisto tukevat toisiaan. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Lohikosken liikuntapuisto ja Palokkajärven 
ladut 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Kari Asikainen  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 8.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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LUONETJÄRVEN KOULU 
 
Osoite: Koulukatu 6, 41160 TIKKAKOSKI 
    
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 352 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on huono lähiliikuntapaikkanäkökulmasta. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista piha-alueen kehittämistä lähiliikunta-
paikaksi. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Enemmän virikkeitä 
2. Pelipaikkojen lisääminen 
3. Liikenteen ohjaus 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

5 kpl kolmen istuttavia keinuja 
2 kpl liukumäki 
2 kpl tasapainopuomi 
2 kpl keinulauta  
3 kpl rekkitanko 
2 kpl hiekkalaatikko 

Pallopelipaikat 
 

hiekkapintainen pieni pallokenttä 
asfalttipintainen koripallokenttä 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Välineitä on liian vähän ja isommille oppilaille välineitä (haasteellisimpia välineitä) ei ole 
lainkaan. Urheilupaikkoja puuttuu runsaasti, tontin koko rajoittaa jonkin verran. 

Yleiset puitteet Valaistus heikko, kameravalvontaa ei ole, autoliikenne ja läheisen rivitalon asukkaat 
häiriintyvät helposti 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Tikkakosken liikuntakeskus 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Pasi Lehtola   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 25.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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NENÄINNIEMEN KOULU 

Osoite: Naattiantie 15 40520 Jyväskylä    

Koulutyyppi: Alakoulu    Lapsimäärä: 63 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Uusia, kehittäviä ja ajanmukaisia leikkitelineitä. 
2. Kunnollinen pituushyppypaikka 
3. Jalkapallomaalit 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttavia keinuja  
kiipeilyteline 
verkot 
2 kpl rekki 

Pallopelipaikat 
 

koulun sali 
piha-alue 
hiekkakenttä 

Talviliikuntapaikat luistelukenttä 
metsälatu (latureittiä pitäisi harventaa ja pitää kunnossa) 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Tarvittaisiin monipuolisempia ja uudempia liikuntatelineitä. Talo on kohta 20 vuotta 
vanha eikä pihaan ole tehty mitään uusia hankintoja telineiden suhteen. Kiinteät 
jalkapallomaalit. Pituushyppypaikka puuttuu. 

Yleiset puitteet Pihan valaistus on pimeään vuodenaikaan heikko. Luontoympäristö on kaunis ja 
viihtyisä. Liikennejärjestely on tällä hetkellä hankala ja turvallisuusnäkökohdatkin 
huomioon ottaen puutteellinen. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Löytyy tilaa ja luontoympäristöä. Paikka tuttu. 
 
Koululla on ensi vuonna 2013 juhlavuosi (20v). Tässä tuli sopivasti lahjalistaa pihalle:). 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Hiekkakenttä, joka toimii talvella luistinratana. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Vaatii tasoitusta ja kunnostusta (pohjatyöt). 
Ylläpidetään kuntoa esim. talvella tarpeeksi pitkä 
kunnossapito jäälle ja penkit jään laidalle. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Marja-Leena Hirsilä  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 25.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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NYRÖLÄN KOULU 
 
Osoite: Jatkolantie 11, 41140 Kuikka 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 34 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Kunhan kunnossapito hoituu ja laitteiden turvallisuus tarkistetaan säännöllisesti, asiat kunnossa 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kahden istuttava keinu 
kiipeilyteline 
leikkimökki 
kota leikkeihin 

Pallopelipaikat 
 

iso pallokenttä 
palloseinä, jossa koripalloteline 
lentopallokenttä 

Talviliikuntapaikat luistelualue 
pihalatu 

Muut liikuntamahdollisuudet 3 kpl ulkokuntoilulaite 
kuntopolku 
juoksusuora 
pituushyppypaikka 
kuulantyöntöpaikka 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Koulun kannalta erittäin toimiva ja monipuolinen piha. Kylän nuoret saattaisivat kaivata 
esim. skeittipaikkaa. 

Yleiset puitteet Ei sanottavaa ongelmaa. Piha-alue on niin suuri, että pienen koulun oppilaat löytävät 
aina vaihtoehtoja. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Monipuolinen ja vaihteleva piha. Tilaa ja mahdollisuuksia luonnolliseen leikkiin, mm. majojen rakentami-
seen. 
 
Aina ei tarvitse rakentaa uusimman muodin mukaan, vaan lapset keksivät itse hyviä leikkejä, kunhan 
maasto on vaihteleva ja houkutteleva. Sopivasti mäkeä, tasaista, pensaita, puita, hiekkaa, kiviä, ojia jne. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Nyrölän luontopolku 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Polkua kunnostetaan jo tällä hetkellä paikallisen 
Leader-ryhmän rahalla. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Ilpo Kuusela   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 29.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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ORAVASAAREN KOULU 
 
Osoite: Oravasaarentie 752, 41630 Oravasaari 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 19 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Sisäliikuntatila 
2. Pallokentän kunnostus 
3. Parikeinu 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl rekkitanko 
4 kpl keinulauta 
liukumäki (ei EU-direktiivien mukainen) 
tuulentupa 

Pallopelipaikat 
 

jääkiekkokaukalo 
jalkapallokenttä pieni 

Talviliikuntapaikat jääkiekkokaukalo 
hiihtomäki-pulkkamäki 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Sisäliikuntatila on suuri miinus, lisäksi pallokentällä suuria puita haittoina juurineen, 
parikeinu 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Kaukalo 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Tarmo Laitinen  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 8.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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PALOKAN KOULU 

Osoite: Koivutie 5, 40270 Palokka 
    
Koulutyyppi: Yhtenäiskoulu   Lapsimäärä: 520 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Erittäin huono 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Koulun pihasuunnitelma tehty; toteutetaan vasta kesällä 2013. Sisältää asianmukaiset, oppilaiden 
ikätasot huomioivat toiminnalliset välituntialueet. 

2. Palokan alueen lähiliikuntapaikkasuunnitelma tehty, toteutus mahdollisesti tulevina vuosina. On tehty 
yhteistyönä eri tahojen kanssa Palokan koululta Jokelan koululle sijoittuva lähiliikuntapaikkasuunni-
telma. 

3. Lisää luonnonjäätä alueelle talvisin 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

- 

Pallopelipaikat 
 

urheilukenttä  
tekonurmi 

Talviliikuntapaikat tekojääkaukalo 

Muut liikuntamahdollisuudet kuularinki, korkeushyppypaikka, pituushyppypaikka 
juoksuradat urheilukentällä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Palokan koulu on kokonaan väistötiloissa. Piha-alue koostuu rakennusten välisistä 
sorapäällysteisistä kulkuväylistä. 

Yleiset puitteet Vrt. edellinen vastaus. Koululla ei ole toimivia välituntialueita 
 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Koulun lähialueella sijaitsevat jo tekojää, tekonurmi ja urheilukenttä.  Tilaa on suunnitella monimuotoinen 
koulujen, seuratoiminnan ja alueen asukkaiden käyttöön monipuolisia aktiviteetteja sisältävä kokonaisuus. 
 
Vastaukset on tehty nykytilanteen pohjalta. Palokan koulusta muotoutuu 2013 yhtenäiskoulu  
vuosikuolille 1-9. Nykyinen koulu on vuosiluokille 7-9. Koulu on ollut kokonaan väistötiloissa vuodesta 2009 
lähtien. Uusi koulu otetaan käyttöön elokuussa 2012. Piha-alueelle jää väistötiloja vielä vuoden ajaksi, joten  
piha-alue saadaan vain osittain koulun käyttöön. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Ei 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Tuija Hakkarainen  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 29.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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POHJANLAMMEN KOULU 
 
Osoite: Pohjanlahdentie 7 40500 JKL 
    
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 430 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 
Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. Pohjanlammen lähiliikuntapaikkasuunnitelma on jo olemassa, toivottavasti toteutuu 
pikaisessa aikataulussa. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Talviliikuntapaikat: Kunnollinen latu ja luistelualue, jonka vieressä olisi paikka, jossa voisi vaihtaa 
esim. luistimet jalkaan Pihalatu 

2. Koulun kentän kunnostaminen.  
3. Koulun piha-alueen leikkipaikkojen lisääminen ja nykyaikaistaminen. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kiipeilytelineitä, 2 kpl keinumisvälineitä, 2 kpl riipuntavälineitä 
2 kpl tasapainoiluvälineitä 

Pallopelipaikat 
 

hiekkapintainen pieni pallokenttä, 3 kpl palloseiniä, 4 kpl koripalloteli-
neitä, Mini-monitoimiareena 

Talviliikuntapaikat luistelualue, pihalatu (400m) 

Muut liikuntamahdollisuudet 2kpl kuularinkejä, pituushyppypaikka 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Suurin ongelma talviliikuntapaikoissa. Koulun hiekkakenttä on surkeassa kunnossa. 
Kenttä on epätasainen, vino ja sen pintaan nousee jatkuvasti vaarallisen suuria kiviä. 
Em. syistä johtuen kentän jäädytys talvisin ei meinaa onnistua edes tyydyttävällä 
tavalla. YU-suorituspaikkoja ei juurikaan ole koko Kuokkalassa. Ulkoa puuttuu 
kokonaan tila/paikka, jossa voisi vaihtaa esim. luistimet jalkaan. Liikuntavälinevarasto 
(lämmin) auttamattoman pieni. Koulun oma pihakenttä ja muut lähikentät ovat 
liikuntatunneilla yhteiskäytössä Kuokkalan koulun kanssa. Toisinaan kentät eivät tahdo 
riittää, kun pahimmillaan jopa kuusi liikuntaryhmää pitää samanaikaisesti liikuntatunte-
jaan. Pienimmille oppilaille tarkoitettuja keinuja yms. on aivan liian vähän. Pihalla ei 
esim. ole yhtään liukumäkeä. 
 
Toteutuessaan Pohjanlammen lähiympäristösuunnitelma, jonka laatimisessa koulun 
edustajat ovat olleet mukana vuonna 2011, tuo parannusta näihinkin asioihin. 

Yleiset puitteet Koulun pihavalaistus on todella heikko. Suuri ongelma on iltapäivä- ja iltakäyttö. 
Erityisesti syksyllä ja keväällä, liikennemerkeistä ja kielloista huolimatta, koulun piha 
houkuttelee suojaisuudellaan nuorisoa koulun pihalle mopoineen ja autoineen. Tämä 
vastaavasti aiheuttaa sen, että koulun omat oppilaat eivät uskalla koulupäivän jälkeen 
tulla oman koulun piha-alueelle leikkimään ja pelailemaan. Koulumme käyttää 
sisäliikuntakaudella Graniitin liikuntatiloja, mikä sinällään on hyvä asia. Viime vuosina 
Graniittikin on joutunut yhä enemmän myymään vuoroja ns. ulos., jolloin joskus on 
enenevissä määrin sattunut päällekkäisyyksiä koulun liikuntatuntien ja esim. ulkopuolis-
ten sulkapallovuoron varanneiden kanssa. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Vielä kerran, isolla panostuksella tehty Pohjanlammen lähiliikuntapaikkasuunnitelma on hyvä pohja alueen 
kokonaiskehittämiselle. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Ns. Koivulan alakenttä, Yrttisuon luistelurata 
ja kaukalo, Päijänne hiihto- ja luistelumahdollisuuk-
sineen. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Tuomas Kahila Vastaajan työtehtävä: Luokanopettaja/Apulaisrehtori 
 
Vastausajankohta: 24.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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PUISTOKOULU 
 
Osoite: Puistokatu 7-9   
  
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 175 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohde 
tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva ratkaisu.  

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pihan suunnittelu ja toteutus koulun remontin yhteydessä 
2. Leikkivälineitä lisää, esim. keinut 
3. Talviliikuntaa keskustassa ajatellen tekojäärata olisi koko alueelle upea juttu! 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

tasapainopuomi                                                                                       

2 kpl rekkitanko                                                                                 

kiipeilyteline 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä 
katukoripalloalue, jossa yksi koriteline 

Talviliikuntapaikat luistelualue 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Leikkivälineitä on vähän. 

Yleiset puitteet Koulun alueella ei ole autojen paikoitusta, joka on tietysti oppilaiden ja liikkumistilan 
vuoksi hyvä asia. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Tellervonpuisto, Puistotori. 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Liisa Parviainen  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 22.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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PUUPPOLAN KOULU 

Osoite: Puuppolankoskentie 93 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 237 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Erittäin huono 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voisi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pitäisi tehdä pihasuunnitelma yhdessä lasten kanssa lukuvuonna 2012–13 ja kartoittaa, mitä leikkivä-
lineitä/ toimintoja pihaan pitäisi keinujen lisäksi saada. 

2. Koulun läheisyyteen pikkulatu koulun alapuolella olevalle pellolle ja liittymä latuverkostoon Korttajär-
ven puolelta. Sitä varten Autiojoen yli ja pari ison ojan yli pitäisi rakentaa pieni hiihtosilta. 

3. Yhteistyössä maanomistajien kanssa pieni luontopolku/reitti, johon saisi vietyä suunnistusrastit 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kahden istuttava keinu 
leikkiteline jossa kiipeilyosien lisäksi liukumäki ja 2 kpl rekkiä 
tasapainopuomi ja pölkyistä tehty tasapainoteline 
päiväkoti muuttaa kesällä ja sinne pihalle voi jäädä karuselli, mutta ei 
juuri muuta 

Pallopelipaikat 
 

hiekkapintainen pallokenttä 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat kenttä jäädytetään talvisin 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Koululla on aivan liian vähän keinuja. Suunnistusmahdollisuudet ovat heikot. Ladut 
ovat kaukana, joutuu kävelemään 500 m päästäkseen ladulle. Pihalla on liian vähän 
istutuksia, joita voisi käyttää piiloleikissä piilopaikkoina. Pihalle pitäisi tehdä uusi 
suunnitelma, koska päiväkodin piha tulee koulun käyttöön ja oppilasmäärä on 100 
oppilasta isompi kuin talon valmistuessa. Jääkiekon peluu on talvella hankalaa, koska 
ei ole kaukaloa. 

Yleiset puitteet Pyörille on liian vähän tilaa, kun oppilaita on n. 240 ja määrä kasvaa koko ajan. 
Puuppolankoskentien ja Makkarajoentien risteysalue on vaarallinen ja siinä on 
tapahtunut monta läheltä piti -tilannetta. Oppilaat kulkevat henkilökunnan parkkipaikan 
läpi koulun pihaan. Piha on ankea ja huonosti toimiva. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Koulu on keskeisellä paikalla ja palvelee sekä Nelostien itä- että länsipuolta. Koululla on hyvä kenttä. 
 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Ei 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Ulla Törmälä   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 21.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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PÄIVÄHARJUN KOULU 
 
Osoite: Hakatie 4 
     
Koulutyyppi: Erityiskoulu   Lapsimäärä: 12 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Koulupihamme on ilkivallan yms. takia ongelmallinen lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Meille on tulossa Huhtasuolle uusi koulu ja erityispihat sinne vuonna 2013 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

neljän istuttava keinu 
kiipeilyteline 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä 

Talviliikuntapaikat pulkkamäki 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Olemme evakossa. Pihaa ei ole koskaan suunniteltu vammaisille lapsille. 

Yleiset puitteet Pihat on aidattu kohteen liikennejärjestelyjen vuoksi. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Ei 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Alpo Suomi   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 30.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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SAAKOSKEN KOULU 
 
Osoite: Saalahdentie 420, Saakoski 
    
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 35 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Hyvä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu.  

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

riipuntaväline 
3 kpl keinua 
keinulauta 
kiipeilyteline 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä 
pieni lentopallokenttä 
palloseinä 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat pieni luistelualue pallokentän päässä 

Muut liikuntamahdollisuudet pienellä urheilukentällä on pituus- ja korkeushyppypaikka 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Ulkoliikuntapaikka on nyt hyvässä kunnossa ja on välineitä. Sisäliikuntatilaa meillä ei 
ole. 

Yleiset puitteet - 
 
 
 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Koulun urheilu- ja pallokenttä. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Anja Oksanen  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 31.5.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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SAARENMAAN KOULU 
 
Osoite: Kokkomäentie 2, 40270 Palokka     
 
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 52 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Koulupihamme tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän 
toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Rikkinäisten kiipeilytelineiden tilalle uudet ja mielellään ainakin pari uutta telinettä tms. entisten lisäksi 
2. Kentän valaistus kuntoon  
3. Luistinradan ja latujen kunnosta huolehdittava läpi talven 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kiipeilyteline                                                                                              
2 kpl keinu, 2 kpl rekkitanko                                                     tasapai-
noilupuomi (osittain huonossa kunnossa) 

Pallopelipaikat 
 

pieni hiekkakenttä 

Talviliikuntapaikat luistelualue 
pulkkamäkiä 
pihalatuja 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka 
kuntopolku 
pieni uimaranta 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Kiipeilytelineiden kunto niin heikko, että alkavat olla turvallisuusriski. 
Leikkivälineitä ei ole tarpeeksi. 
Luistinradan ja latujen ylläpito ei toimi niin hyvin kuin pitäisi. 

Yleiset puitteet Koululle ei tule lainkaan kevyen liikenteen väyliä ja autotie on lapsille liian vaarallinen 
omin päin kuljettavaksi; toisin sanoen he pääsevät koulun liikuntapaikoille vain 
vanhempiensa kyyditseminä. 
Kentän valaistus ei ole kunnossa. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Koulumme ympärillä on metsää, pururata ja ranta. Maasto on vaihtelevaa ja liikkumiseen inspiroivaa. 
 
Kaupungin reuna-alueilla on paljon lapsia, jotka ovat intohimoisia liikkujia, mutta jotka heikkojen joukkolii-
kenneyhteyksien ja pitkien välimatkojen vuoksi harvemmin pääsevät harrastamaan liikuntaa seuroihin tms. 
Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että näiden lasten (ja muidenkin alueen asukkaiden) lähiliikuntapai-
koista huolehditaan ja niitä kehitetään. Kun lähiliikuntapaikka on koulun piha, on se jatkuvassa välitunti- ja 
liikuntatuntikäytössä; iltaisin ja viikonloppuisin pihaa voivat käyttää kaikki alueella asuvat. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Ei. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Päivi Tanttula  Vastaajan työtehtävä: Luokanopettaja 
 
Vastausajankohta: 6.9.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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TIKAN KOULU 

Osoite: Toritie 22 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 365 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Palvelee jo nykyisellään lähiliikuntapaikkana 

Perustelut - 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pihatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen pihaan asti  
2. Jalkapallokentän pinta pöllyävää soraa/kivituhkaa, materiaalin vaihtaminen auttaisi asiaa 
3. Leikkialueen hiekka kantautuu kengissä sisälle 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kahden istuttavia keinuja 
kiipeily- ja liukuteline 
roikkumisteline 
notkulauta 

Pallopelipaikat 
 

jalkapallokenttä 
koripallokenttä 

Talviliikuntapaikat luistelukenttä 

Muut liikuntamahdollisuudet pituushyppypaikka 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet Pihatie on vaarallinen: samalla tiellä liikkuvat päiväkotien ja koulun vanhemmat ja 
henkilökunnat autoineen sekä lapset pyörineen/ kävellen. Kevyen liikenteen väylä 
päättyy kesken. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Koulun pihan sijainti yleisiin kulkuväyliin nähden hyvä. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Yrttisuon puisto 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Yrttisuon kenttiä käyttävät alueen koulut (3) sekä 
päiväkodit. Kenttiä voisi olla enemmänkin. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Pirkko Kilpikoski  Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 4.6.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 

 

  



Koulupiha kohdekortti 
 

241 
 

TIKKAKOSKEN KOULU 
 
Osoite: Koulukatu 10, 41160 Tikkakoski 
     
Koulutyyppi: Yläkoulu   Lapsimäärä: n. 350 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohde soveltuisi alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi ja sen kehittäminen tästä näkökulmasta 
tulisi ottaa pohdittavaksi. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Palloilun pihapelipaikka 
2. Frisbeegolfkoreja koulun läheisyyteen 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl rekkitanko 

Pallopelipaikat 
 

koripalloteline asfalttialueen reunalla 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 

 
  



Koulupiha kohdekortti 
 

242 
 

 
4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Jokin pallopelipaikka - vaikka aidattu minijalkapallokenttä/ ulkokaukalo salibandylle olisi 
hyvä. Nyt välitunnin liikunta/pelimahdollisuudet olemattomat. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Koulun alue on aktiivisessa käytössä Tikkakosken kyläläisillä. Iltakäyttöä ja kesäajan käyttöä löytyisi myös 
varmasti. Luontoliikuntapaikkana frisbeegolfrata olisi helposti toteutettavissa koulun lähimaastoonkin 
(ainakin osa koreista). 
 
Ulkoliikunta-alueet ovat koulun välituntialueen ulkopuolella, joten välituntiliikunta näillä paikoilla ei onnistu. 
Siksi olisi hienoa saada pihaan tuo edellä mainittu pelikenttä. Rekkitangot, jotka löytyvät pihasta, ovat täysin 
käyttämättömiä, ja tuon piha-alueen muuttaminen pelikentäksi olisi mielestäni mahdollista. 
Oppilailta kysyttäessä välituntiliikuntaan on innokkuutta, mutta sopivaa paikkaa tähän ei ole. Välituntiliikun-
takulttuuri saisi tästä uuden nosteen koulussamme. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä, yleisurheilukenttä, hiekkakenttä, maastohiih-
toladut 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Mikko Penttinen  Vastaajan työtehtävä: Liikunnanopettaja 
 
Vastausajankohta: 24.8.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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VAAJAKOSKEN KOULU 
 

Osoite: Savonmäentie 4 

Koulutyyppi: Yläkoulu   Lapsimäärä: 506 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Kohteessamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. Koulupihamme 
tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

1. Täysimittainen keinonurmikenttä, joka on ympärivuotisessa käytössä (kesällä kesäpallopelit, talvella 
luistelu ja jääpelit). Alla jäädytysputket! 

2. Urheilukentän käyttö välituntialueena 
3. Skeittiramppi koulun alueelle sekä kiinteä frisbeegolfrata Savonmäkeen 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl keinu 
riipuntaväline 
kiipeilyteline 

Pallopelipaikat 
 

palloiluhäkki n. 10x20m 

Talviliikuntapaikat Vaajakosken urheilukentän liikuntapaikat koulun oppituntien aikana 

Savonmäen ulkoilualueet pururatoineen oppituntien aikana 

Muut liikuntamahdollisuudet Vaajakosken urheilukenttä, Vaajalinnan hiekkakenttä sekä Jyskän 
tekonurmi oppituntien aikana 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Iso jääkenttä puuttuu sekä urheilukentän käyttömahdollisuus välituntialueena. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Kohteessa perusasiat ovat kunnossa. Liikuntahalli, urheilukenttä, koulun liikuntasali ja uimahalli ovat 
kokonaisuudessaan kompaktin toimiva paketti, joka kuitenkin vaatii kehittämistä edelleen. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Vaajakosken, Jyskän ja Vaajalinnan kentät, 

pururata. 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Vaajalinnan kentälle jäädytysputkisto ja kolmannen 

sukupolven tekonurmi. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Jouni Aapajärvi  Vastaajan työtehtävä: Apulaisrehtori 
 
Vastausajankohta: 24.10.2012    
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 

 

  



Koulupiha kohdekortti 
 

245 
 

VAAJAKUMMUN KOULU 
 
Osoite: Harjutie 2, 40800 Vaajakoski 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 400 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl liukumäki 
4 kpl kahden keinua 
3 kpl keinumisväline 
3 kpl kiipeilyteline 
2 kpl tasapainopuomi  
4 kpl pyörimislaite 

Pallopelipaikat 
 

pieni hiekkakenttä, jossa 2 kpl koripallotelinettä 
iso hiekkakenttä, jossa 2 kpl palloseinää ja 2 kpl maalia 

Talviliikuntapaikat luistelualue 
hiihtolatu lähtee koulun pihan välittömästä läheisyydestä 

Muut liikuntamahdollisuudet kuntopolku lähtee koulun pihalta 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Toivoisimme: 
Pari jalkapallomaalia 
Toimiva pukukoppi kentän laitaan, jossa voisi vaihtaa esim. luistimia 
Parkourvälineitä 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

- 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Vaajakosken urheilukenttä 
 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Antti Rautiainen  Vastaajan työtehtävä: Luokanopettaja 
 
Vastausajankohta: 20.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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VESPUOLEN KOULU 

Osoite: Raidanlahdentie 740 
     
Koulutyyppi: Alakoulu   Lapsimäärä: 22 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Syrjäkylän lähiliikuntapaikkoja ei metsiä ja peltoja lukuun ottamatta juurikaan ole. Koulun 
kenttä ja uimaranta olisivat hienoa lähiliikuntapaikkapalvelua alueen asukkaille. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Pallokenttä kuntoon ja pieni aitaus 
2. Uimaranta kuntoon laitureineen 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl keinuja 
kiipeilyväline 
2 kpl hiekkaleikkipaikka 
useampia jousieläimiä 

Pallopelipaikat 
 

alakenttä: huonolla hoidolla, risukkoinen 

Talviliikuntapaikat kaukalo (vanhempien puuhaama ja hoitama, myös jään jäädytys on 
ollut vanhempien talkootyön varassa) 

Muut liikuntamahdollisuudet lähimetsä, pellot 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Pallokentän puute on ongelma. Nykyinen on todella huonolla hoidolla ja epämääräinen. 
Uimaopetus onnistuisi koulun omassa rannassa, jos ranta kunnostettaisiin uimakelpoi-
seksi. 

Yleiset puitteet Valaistus on epämääräinen jopa koulun pihan liikuntapaikoilla, mutta vanhempien 
talkoovoimin siihenkin saatiin pieni parannus. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Luonto on mahtava: lähimetsä, peltoaukeat antavat hienoja leikin ja liikkumisen mahdollisuuksia kaikenikäi-
sille. 
 
Siirryn 1.8. Keljon koulun rehtoriksi, joten Vespuolen koulun liikuntapaikkoja koskevat asiat tulisi ohjata 
jälkeeni valittavalle henkilölle, jota ei vielä ole valittu. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Metsä ja pellot 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin - 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Sirpa Orell   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 31.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta
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VIITANIEMEN KOULU 

Osoite: Viitaniementie 20 
     
Koulutyyppi: Yläkoulu   Lapsimäärä: 510 
 
 
1. Koulun tekemä kokonaisarvio pihan nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Koulun tekemä arviointi 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Piha-alueen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Koulupihamme yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. 
Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin piha-alueen kehittämisen 
lähiliikuntapaikaksi. Koulupihallamme on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 

 

 

2. Koulun esittämät ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Hiekkakentän kunnostaminen palloilukäyttöön sopivaksi 
2. Välituntiliikuntaan sopivien laitteiden lisääminen (ulkopingispöydät, maastopyörärata, parkour-alue) 
3. Nurmialueelle mahdollisuus äänentoistoon (ulkojumpparyhmille) 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kahden istuttava keinu 

Pallopelipaikat 
 

koripallokenttä 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet skeittipaikka 
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4. Ongelmat ja puutteet 

Osa-alue Koulun huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Koulun hiekkakenttää ei voi käyttää palloiluun, koska se routii ja sen pintaan nousee 
kiviä. 

Yleiset puitteet Ei olennaisia puutteita. 

 
 
5. Koulupihan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

Koulun pihan vierestä kulkee kevytliikenneväylä, josta aiotaan tehdä koko Tuomiojärven ympäri kiertävä 
ulkoilureitti. Tämä mahdollistaisi liikuntatempaukset, joiden lähtöpisteenä koulun piha toimisi. Vieressä on 
lasten liikennepuisto. Vesiliikunnan (melonta, kalastus) mahdollisuudet. Hyvät talviliikuntamahdollisuudet 
(ladut) järven jäällä. 
 
Koulun hiekkapihan nykyinen tila on myös maisemallisesti surkea, kun koko muu ympäristö on ryhdikkääs-
sä kunnossa. 

 
 
6. Pihan vieressä olevat ulkoliikuntamahdollisuudet 

Onko pihan vieressä ulkoliikuntamahdollisuuksia, 
joita koulu hyödyntää säännöllisesti? 

Kyllä. Lasten liikennepuisto 

Kehittämisehdotukset mainittuihin paikkoihin Nykyisellään liikennepuisto ei palvele koulumme 
oppilaita eli yläkouluikäisiä. Ehdotan, että heille 
rakennettaisiin maastopyöräilyrata. 

 

7. Taustatiedot vastausprosessista 

Vastaajan nimi: Olli Lehtonen   Vastaajan työtehtävä: Rehtori 
 
Vastausajankohta: 24.5.2012     
 
 
8. Valokuvia piha-alueesta 
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4.3 Muut kohteet – yhteenvetotaulukko ja kohdekortit 

Hyvä tilanne   

Tyydyttävä tilanne   

Heikko tilanne    

Erittäin huono tilanne    
 
Soveltuu lähiliikuntapaikaksi K 

Ei sovellu lähiliikuntapaikaksi E 

Olemassa oleva lähiliikuntapaikka LP 
 

  

Liikuntaolosuhteiden nykytila / itsearvioinnit 

Kohteen nimi 
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Emännäntien toimintapuisto           K   

Ilveksen toimintapuisto           K   

Kangaslammen toimintapuisto           K   

Kaunisharjun korttelileikkipuisto           K   

Kivilammen korttelileikkipuisto           K   

Korpilahden keskuspuisto           K   

Kotalammen toimintapuisto           K   

Kuikan koulu           E   

Leppälahden kauppa           E   

Lohikosken toimintapuisto           K   

Mannilan toimintapuisto           K   

Muuratsalon toimintapuisto           E   

Mäki-Matin perhepuisto           E   

Neulaskankaan toimintapuisto           K   

Ollilan rantapuisto           K   

Pohjanlammen toimintapuisto           K   

Puistotorin toimintapuisto           E   

Pupuhuhdan toimintapuisto           E   

Putkilahden koulu           E   

Ristikiven toimintapuisto           K   

Sarvivuoren toimintapuisto           E   

Suuruspään toimintapuisto           K   

Tuomiojärven uimaranta               

Yrttisuon toimintapuisto           K   
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EMÄNNÄNTIEN TOIMINTAPUISTO 

 
Osoite: Emännäntie 18a 
 

1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Tyydyttävä Hyvä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Kohde tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Kuntoiluvälineitä voisi lisätä, mahdollisesti myös ikäihmisten kuntoiluun sopivia 
2. Toimintapuisto ja kenttä voisi olla enemmän kokonaisuus 
3. Harjoittelulatu pikkulapsille ja alakoululaisille. Läheisen Laajavuoren runsas latutarjonta ei palvele 

pienimpiä. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

neljän istuttava keinu 
2 kpl kahden istuttava keinu 
4 kpl keinumisväline 
3 kpl kiipeilyväline (sisältävät 3 liukumäkeä) 
iso esteetön kiipeilyväline (sis.yhden liukumäen) 
esteetön liukumäki 
hiekkaleikkialue  
2 kpl leikkimökki, pergola, varasto 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä, 2 kpl jalkapallomaali, kuularinki (toimintapuistosta noin 170 
m kentälle) 

Talviliikuntapaikat jäädytetty kenttä (toimintapuistosta noin 170 m kentälle) 

Muut liikuntamahdollisuudet 4 kpl ulkokuntolaite 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Puistosta löytyy esteettömiä kiipeilyvälineitä ja liukumäki. Vuonna 2008 peruskorjattu leikkialue, jossa on 
monipuolinen välineistö ja runsaasti penkkejä ja pöytiä. Kentän vieressä on pysäköintialue (noin 170 m). 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 17.10.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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ILVEKSEN TOIMINTAPUISTO 
 
Osoite: Ilveskuja 31 
     
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteessa on 
jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Uusi lyhyempi yhdyskäytävä uudelle asuntoalueelle 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu 
4 kpl keinumisväline 
kiipeilyväline 
liukumäki 
hiekkalaatikko 
pergola 

Pallopelipaikat 
 

iso kenttä ja huoltorakennus (Liikuntapalvelut) 
tenniskenttä kaukalossa (Liikuntapalvelut) 
kuntoradat 4,4 km, 6,4 km ja 9 km (Liikuntapalvelut) 

Talviliikuntapaikat iso jäädytettävä kenttä (Liikuntapalvelut) 
jääkiekkokaukalo (Liikuntapalvelut) 
valaistuja latuja 4,4 km, 6,5 km ja 9 km (Liikuntapalvelut) 

Muut liikuntamahdollisuudet 2 kpl ulkokuntoiluryhmä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet Mopoilijoista on aiheutunut sotkemista ja vaaraa erityisesti ulkokuntoiluryhmien ympäril-
lä. 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Toimintapuisto on peruskunnostettu 2009. Se on aidattu, vaikkakin on hyvin pienimuotoinen. Ulkokuntoilu-
ryhmät ovat aidan ulkopuolella, mikä on hyvä.  
Monipuoliset ulkoliikuntamahdollisuudet sekä kesällä että talvella. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 24.9.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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KANGASLAMMEN TOIMINTAPUISTO 

 
Osoite: Taimistontie 6A 
     
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Hyvä 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Kohteessa on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. Kohde tarvitsee 
kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Puistossa olisi tilaa monitoimikentälle ja panna-areenoille 
2. Pysäköinnin kehittäminen 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

neljän istuttava keinu, kuuden istuttava keinu, ryhmäkeinu, 10 kpl keinuväline, 

3 kpl kiipeilyväline (sis. 3 kpl liukumäki), 3 kpl iso kiipeilyverkko, hiekkalaatik-

ko, iso kumirouhemäki 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä, beach volley kenttä, laajat nurmialueet 

Talviliikuntapaikat osittain valaistu latu Kangaslammen ympäri 1,6 km (Liikuntapalvelut) 

Muut liikuntamahdollisuudet 2 kpl ulkokuntolaite, frisbeegolfkori, parkourteline ja runsaasti parkour 
graniittipaasia, kuntorata Kangaslammen ympäri 1,6 km (Liikuntapalvelut) 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Puistossa olisi tilaa esimerkiksi peliareenalle. 

Yleiset puitteet Pysäköintitilat puuttuvat. 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Puiston viihtyisyyttä lisäävät reuna-alueiden kookas puusto ja laajat nurmialueet. 
Toimintapuiston perusteellinen kunnostus valmistui 2009. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 18.9.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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KAUNISHARJUN KORTTELILEIKKIPUISTO 
 
Osoite: Kaunisharjuntie 18 
     
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Kohde tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Leikkialueen ja kentän kunnostus 
2. Ulkokuntoilulaitteille kuntoreitti ja esimerkiksi parkour tai pari panna-areenaa 
3. Pieni latu, 1,5–3 km 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu 
3 kpl keinumisväline 
2 kpl kiipeilyväline (sis. liukumäki) 

Pallopelipaikat 
 

pallokenttä 
2 kpl jalkapallomaali 
lentopallokenttä 

Talviliikuntapaikat luistelualue 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Leikkipaikka vaatii välineistön uusimista ja pientä monipuolistamista. 

Yleiset puitteet Valaistusta pitäisi lisätä. 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 12.10.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 

 
  

 

  



Liikunta- ja leikkipaikat kohdekortti 

 

261 
 

KIVILAMMEN KORTTELILEIKKIPUISTO 
 
Osoite: Luhtalantie 8 
 
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Tyydyttävä Erittäin huono 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohde 
tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Leikkialueen ja kentän kunnostus 
2. Ulkokuntolaitteille vaikka kuntoreitti metsikköön kentän päätyyn 
3. Pieni pysäköintialue 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu  
2 kpl keinumisväline 
kiipeilyväline (sis. liukumäen) 
liukumäki 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä, 2 kpl jalkapallomaali 

Talviliikuntapaikat luistelualue 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Leikkialue on pieni ja vaatimaton. 

Yleiset puitteet Kentän kunnostus ja ulkokuntolaitteille vaikka kuntoreitti metsikköön kentän päähän. 

Pieni pysäköintialue on tarpeen. 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Kivilammen ainut keskeinen puistoalue. 
Vaatii kokonaisvaltaista kehittämistä. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 24.9.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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KORPILAHDEN KESKUSPUISTO 
 

Osoite: Korpilahdentie 16 

     
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Tyydyttävä Erittäin huono 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Kohde tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voisi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Leikkipuiston uusiminen  
2. Alueen kokonaisvaltainen kehittäminen lähiliikuntapaikaksi ja/tai toimintapuistoksi. Myös talvinen 

liikunta huomioitava.  
3. Pysäköintialue 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu 
keinumisväline 
2 kpl kiipeilyväline (sis.liukumäen) 
hiekkalaatikko 

Pallopelipaikat 
 

pieni nurmikenttä 
2 kpl jalkapallomaali 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Leikkivarusteita on vähän, ja ne ovat huonossa kunnossa. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Laaja vehreä puistoalue antaa hyvät puitteet alueen kehittämiselle. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 17.10.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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KOTALAMMEN TOIMINTAPUISTO 

 
Osoite: Nääpikäntie 5     
 
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Tyydyttävä Tyydyttävä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Kohteessa on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. Kohde tarvitsee 
kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Skeitti-/ parkouralue, panna-areenoita, pieni monitoimikenttä 
2. Pysäköinnin kehittäminen 
3. Huoltorakennuksessa olevien kerhotilojen saaminen jälleen lasten ja nuorison käyttöön toisi alueelle 

lisäarvoa 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

4 kpl kahden istuttava keinu, 6 kpl keinumisväline, 3 kpl kiipeilyväline (sis. 3 

kpl liukumäki), 2 kpl pikkulasten kiipeilyverkko, 2 kpl iso hiekkaleikkialue, 

pieni leikkimökki, 3 kpl intiaanikoti, pieni näyttämö, katsomo 

Pallopelipaikat 
 

pieni kenttäalue, palloseinä, asfalttialue, koripalloteline, 
iso pallokenttä (jalkapallo, Liikuntapalveluiden), 2 kpl tenniskenttä (Liikunta-
palveluiden), huoltorakennus, jossa liikuntapalvelun pukukopit 
(Liikunta/Tilapalvelu?) 

Talviliikuntapaikat iso jäädytetty kenttä (Liikuntapalveluiden), jääkiekkokaukalo (Liikuntapalve-
luiden), pieni valaistu hiihtolatu 1,2 km Kotalammen ja kenttien ympäri 
(Liikuntapalvelut) 

Muut liikuntamahdollisuudet kuntorata Kotalammen ja kenttien ympäri (Liikuntapalvelut) 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Puistossa olisi tilaa monitoimikentälle, panna-areenoille ja pienelle skeitti/ parkouralueel-
le. 

Yleiset puitteet Leikkipuistossa on ollut paljon ilkivaltaa. 
Toisaalta hyväkuntoinen iso kenttä, mutta pienkentät puuttuvat. 
Tilaa alueen edelleen kehittämiseen. 
Hyvät kevyen liikenteen yhteydet, mutta pysäköintialue puuttuu. 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Lähellä on alakoulu ja päiväkoti, toinen päiväkoti on tulossa lähivuosina. 
Koululaiset, päiväkotilapset ja perhepäivähoitajat käyttävät vilkkaasti leikkipuistoa ja liikunta-alueita. 
Pinta-alaltaan Jyväskylän suurin liikuntapuisto. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 18.9.2012     
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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LOHIKOSKEN TOIMINTAPUISTO 
 
Osoite: Turotie 3 
 
     
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Tyydyttävä Tyydyttävä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Kohteessa on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. Kohde tarvitsee 
kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Leikkialueen laajentaminen 
2. Panna-areenoita voisi olla useampia  

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kahden istuttava keinu, iso keinumisväline (Mobilus) 
pieni karuselli 
3 kpl keinumisväline 
2 kpl kiipeilyväline (sisältävät liukumäet) 
iso kiipeilyverkko 
hiekkalaatikko 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä (Liikuntapalvelut) 
osittain valaistu kuntorata 1,3 km (Liikuntapalvelut) 
Panna-areena 

Talviliikuntapaikat luistelualue (Liikuntapalvelut) 
jääkiekkokaukalo (Liikuntapalvelut) 

Muut liikuntamahdollisuudet skeittipaikka, 8 kpl skeittipaikkaväline 
4 kpl Sportti-kuntoryhmä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet Pieni aidattu leikkialue, jossa runsaasti käyttäjiä. 
Skeittialue ja kuntoiluvälineet ja iso kiipeilyverkko kauempana omana kokonaisuutena. 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Keskellä Lohikosken kaupunginosaa.  
Rehevä puistoalue ympärillä. 
Alakoulu aivan vieressä ja päiväkoti lähellä. 
Hyvät kevyen liikenteen yhteydet. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 24.9.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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MANNILAN TOIMINTAPUISTO 
 
Osoite: Tiilitie 2 
  
  
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Kohde tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Ulkokuntolaitteita voisi lisätä 
2. Luistimien vaihtoon penkkikatos 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu 
3 kpl keinuväline  
kiipeilyväline 
iso kiipeilyverkko 
pieni liukumäki 
pieni leikkimökki 
hiekkalaatikko  

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä  
2 kpl jalkapallomaali  
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat luistelualue 

Muut liikuntamahdollisuudet 3 kpl ulkokuntolaite, 5 kpl skeittipaikkaväline 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Ulkokuntolaitteet ovat vaatimattomia, niitä voisi lisätä. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Runsaat ja rehevät toimintapuistoa kehystävät istutukset. 
Soutuvenevalkama vieressä. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 24.9.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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MUURATSALON TOIMINTAPUISTO 

 
Osoite: Vuorenlahdenkatu 28     
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Tyydyttävä Erittäin huono 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on huono liikuntapaikkanäkökulmasta. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Leikkialueen kunnostus ja mahdollinen laajennus tai painopisteen muuttaminen enemmän nuorisolle 
ja kuntoiluun sopivaksi. 

2. Käytetäänkö tenniskenttää? Olisiko enemmän käyttöä sählykenttänä ja pikkulasten luistelupaikkana. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kahden istuttava keinu 
3 kpl keinumisväline 
kiipeilyväline (sis. liukumäen) 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä 
tenniskenttä 
koripalloteline 
2 kpl jalkapallomaaleja 

Talviliikuntapaikat jäädytetty kenttä 

Muut liikuntamahdollisuudet petankki kenttä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Leikkivälineitä on hyvin vähän, ja ne ovat jo aika huonokuntoisia. Tenniskentällä ei ole 
verkkoa. 
 
Nykyinen toimintapuisto sopisi mahdollisesti kehitettäväksi enemmän nuorisolle ja 
aikuisille. Koulu/päiväkodin ympäristö sopisi päiväkoti- ja alakouluikäisille. Saattaisi 
jatkossa olla korttelileikkipuisto tasoa, jos toimintapuistotasoinen olisi esim. Muuratsalon 
koulu (1-3. luokat)/Aallokon päiväkodin yhteydessä. Tai sitten molemmat korttelileikki-
puistotasoisia. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Pieni pysäköintialue on. Vieressä on ollut kioski/kahvilarakennus. Tiedossani ei ole, onko vielä siinä käytössä. 
 
Pitäisi tutkia, olisiko Säynätsalon, Lehtisaaren ja Muuratsalon alueella mahdollista kehittää lähiliikuntapaik-
ka/toimintapuisto kokonaisuutta Lehtisaaren koulua ja Rantamintun korttelileikkipuistoa vastapäätä olevalle 
Kuntotalon ja kenttien alueelle. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 17.10.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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MÄKI-MATIN PERHEPUISTO 
 
Osoite: Oikokatu 7 
     
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Hyvä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista ko. alueen kehittämistä lähiliikuntapai-
kaksi. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

linnunpesäkeinu 
kahden istuttava keinu, kolmen istuttava keinu 
2 kpl keinumisväline 
2 kpl iso kiipeilyväline (sis. liukumäen) 
köysirata 
iso vesileikkialue 
2 kpl iso leikkimökki, 2 kpl pieni leikkimökki, 9 kpl intiaanikoti 
katettu näyttämö, katsomo, ulkogrilli, puistotalo 

Pallopelipaikat 
 

hiekkapintainen pieni pallokenttä 
palloseinä 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat luistelualue 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Erittäin monipuolinen leikki- / kulttuurialue ja kohtaamispaikka kaikenikäisille. Puistotalon tuoma ohjattu 
toiminta on korvaamaton. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 7.6.2012     
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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NEULASKANKAAN TOIMINTAPUISTO 

 
Osoite: Keljonkankaantie 66   
 
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Tyydyttävä Hyvä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

3 kpl kolmen istuttava keinu 
pesäkeinu, ryhmäkeinu, lakaisukeinu 
keinumisväline 
2 kpl kiipeilyväline (sisältää 1 kpl liukumäki) 
maastoliukumäkiteline 
kiipeilykuutio 
3 kpl hiekkalaatikko 
pieni leikkikatos 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä 
palloseinä 

Talviliikuntapaikat luistelualue 

Muut liikuntamahdollisuudet 4 kpl ulkokuntolaite (suunnitelmassa, toteutusvuosi ?) 
pieni tekonurmikenttä (suunnitelmassa, toteutusvuosi ?) 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Aiempina vuosina alueella oli runsaasti ilkivaltaa, mm. varasto/luistelukatos poltettiin. 

Myös kaljaporukat ovat viihtyneet puistossa. Mielenkiintoista nähdä, miten puiston 

kunnostus vaikuttaa ilkivaltaan. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 24.9.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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OLLILAN RANTAPUISTO 
 
Osoite: Matinmäentie 36 
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta¨ 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Tyydyttävä Erittäin huono 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Kohde tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Leikkialueen kunnostus  
2. Palloilualueiden kehittäminen ja kuntoilualueiden kehittäminen 
3. Talviliikunnan kehittäminen, esim. pieni hiihtolatu puistoon ja latuyhteys Alvajärven jääladulle ja 

Heikkilästä tulevalta ladulta puistoon. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu 
2 kpl keinumisväline 
kiipeilyväline (sisältää liukumäen) 

Pallopelipaikat 
 

hyvin pieni nurmikenttä 

Talviliikuntapaikat puiston sivuitse kulkee latu Heikkilästä Alvajärven jääladulle 

 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Leikkivälineitä on vähän ja ne ovat huonokuntoisia. 
Palloilualueet ja kuntoiluvälineet puuttuvat. 

Yleiset puitteet Alue kaipaa kunnon virallisen pysäköintipaikan, myös viereinen uimaranta tarvitsee sitä. 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Laaja puistomainen alue, joka takaa hyvät mahdollisuudet alueen kehittämiselle. 
Uimaranta on samassa yhteydessä. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 17.10.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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POHJANLAMMEN TOIMINTAPUISTO 
 
Osoite: Pohjanlahdentie 
   
   
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Erittäin huono 

Kokonaisarvio Erittäin huono 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Rakentamisen ajoittaminen useille vuosille, rahoituksen varaaminen ja rakennussuunnitelmien teet-
täminen, tekonurmikenttä, juoksurata ja pituushyppypaikka, pallokenttä/ skeitti ja koripallo 

2. Hiihtomaa: ladut ja mäenlaskupaikat 
3. Nurmialueet ja frisbeegolf, tenniskentät 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

Lähiympäristösuunnitelma valmistui 13.1.2012. 
Tarkoituksena rakentaa monipuolinen toimintapuisto 2010-luvun loppupuolel-
la. 

Pallopelipaikat 
 

Lähiympäristösuunnitelma valmistui 13.1.2012. 
Tarkoituksena rakentaa iso tekonurmipintainen kenttä (60 m x 100 m) ja pieni 
kivituhkapintainen pallokenttä sekä 4 kpl täysmittaisia tenniskenttiä. 

Talviliikuntapaikat Lähiympäristösuunnitelma valmistui 13.1.2012. 
Suunnitelmassa pieni (45 m x 70 m) jäädytettävä kenttä. 
Hiihtomaa: ladut ja mäenlaskupaikat. 

Muut liikuntamahdollisuudet Lähiympäristösuunnitelma valmistui 13.1.2012. 
Suunnitelmissa juoksurata ja pituushyppypaikka, monipuoliset ulkokuntoilu-
laitteet, frisbeegolfrata (9 koria), skeitti- ja katukoripalloalue sekä kuntorata. 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Toimintapuiston ja lähiliikuntapaikan osalta on olemassa vasta lähiympäristösuunnitelma. 
Vieressä lähivuosina laajeneva Kuokkalan yhtenäiskoulu, Kuokkalan Graniitin sisäliikuntatilat, päiväkoti ja 
mahdollisesti rakentuva harjoitusjäähalli ja pysäköintitalo. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonimi 
 
Vastausajankohta: 18.9.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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PUISTOTORIN TOIMINTAPUISTO 
 
Osoite: Puistotori 1 
     
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Erittäin huono 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista kohteen kehittämistä 
lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Uusi puistotalo ja ohjatun toiminnan saaminen taas puistoon olisi tärkeää. 
Puistotalo Jyväskylän Tilapalvelun hallinnassa. 

 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

nelipaikkainen keinu, kaksipaikkainen keinu, 3 kpl keinumisväline 
kiipeilyverkko 
pieni liukumäki 
hiekkalaatikko  
pieni leikkimökki 
iso puujuna ja vaunu 
pergola ja pöytä-/penkkiryhmiä 
puistotalo (tosin vain vessat osan päivää käytössä) 

Pallopelipaikat 
 

- 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet massatenniskenttä (peliaikaa Mannerheimin Lastensuojeluliitolta) 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Jyväskylän vanhin leikkipuisto. Leikkialue hyvin aidattu ja vilkkaassa käytössä. 
Katujen puristuksessa, silti ympärillä vehreää puistoa ja pieni vesiaihe kesäisin. 
Suosittu massatenniskenttä. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 27.8.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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PUPUHUHDAN TOIMINTAPUISTO 
 
Osoite: Vemmelsääri 1 
     
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista paikan kehittämistä lähiliikuntapaikak-
si. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Ulkoliikuntalaitteiden sijainnista tiedote portille. 
2. Metsänpohjan ennallistamista. 
3. Rakennusten kunto tulee selvittää Jyväskylän Tilapalvelun toimesta. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kolmen istuttava keinu 
8 kpl keinumisväline 
pieni kiipeilyväline (sis. liukumäen), iso Sporttileikki-kiipeily (sis.rekkitankoja) 
hiekkalaatikko 
pieni leikkimökki 
katsomo 
ulkogrilli 
puistotalo 

Pallopelipaikat 
 

hiekkapintainen pieni pallokenttä 
pieni asfalttialue koripalloa varten 
palloseinä 
2 kpl koripalloteline 

Talviliikuntapaikat luistelualue 

Muut liikuntamahdollisuudet 5 kpl ulkokuntoilulaite 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Ulkoliikuntalaitteet on sijoitettu eri puolille puistoa. Sijainnista tulisi olla tiedote jo heti 
portilla. Myös niiden talvihoito on hankalaa. 

Yleiset puitteet Metsänpohja kulunut tai puuttuu kokonaan. Puistorakennuksen kunto? Käyttämätön 
huoltorakennus kentän laidalla. 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Monipuolinen leikkipaikka, jonka sisällä Sporttileikki. Pallokentän vieressä ja polun varrella ulkokuntoiluväli-
neitä. Puistotalossa ohjattua toimintaa. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 11.6.2012     
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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RISTIKIVEN TOIMINTAPUISTO 

 
Osoite: Ruoholaukka 12    
 
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Hyvä 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Tyydyttävä Hyvä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu 
pesäkeinu 
6 kpl keinumisväline 
2 kpl kiipeilyväline (sis. liukumäki) 
köysirata 
hiekkaleikkialue 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä 
2 kpl jalkapallomaali 
kuntoradat 2,2 km, 3,4 km ja 4,4 km (Liikuntapalvelut) 

Talviliikuntapaikat luistelualue 
valaistut ladut 2,2 km, 3,4 km ja 4,4 km (Liikuntapalvelut) 

Muut liikuntamahdollisuudet 3 kpl Sportti-kuntoryhmä 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 24.9.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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SARVIVUOREN TOIMINTAPUISTO 
 

Osoite: Sääkslahdentie 11   

 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Erittäin huono 

Pallopelipaikkojen nykytila Heikko 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Erittäin huono 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Erittäin huono 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Erittäin huono 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Ei sovellu 

Perustelut Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista kohteen kehittämistä 
lähiliikuntapaikaksi. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl kahden istuttava keinu 
2 kpl keinumisväline 
kiipeilyväline (sis.liukumäen) 
hiekkalaatikko 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä 
jalkapallomaali 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 

 
  



Liikunta- ja leikkipaikat kohdekortti 

 

288 
 

 
4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet Pysäköintialue on puistoalueen eteläpäässä 170 m päässä 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Toimintapuisto kunnostetaan 2013. Tulossa 2 kpl kahden istuttava keinu, pesäkeinu, 3 kpl keinumisväline, iso 
kiipeilyväline (sis.liukumäen), hiekkalaatikko, pergola, 2 kpl jalkapallomaali. Pallokenttää pienennetään ja 
lisäksi tehdään parkouralue. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 17.10.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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SUURUSPÄÄN TOIMINTAPUISTO 
 
Osoite: Suuruspääntie 14 
     
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Heikko 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Heikko 

Yleisten puitteiden nykytila Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Kohde tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 
ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Leikkialueen turva-alueet kuntoon ja koko leikkialueen kunnostaminen. 

2. Kuntoilualueen kehittäminen.  

3. Talvitoimintojen kehittäminen, pieni hiihtolatu ja talviliukumäki. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

2 kpl keinu, ryhmäkeinu, 2 kpl keinumisväline  
kiipeilyväline (sis. liukumäen) 
pieni leikkimökki, ulkogrilli 

Pallopelipaikat 
 

pieni pallokenttä 
2 kpl palloseinä 
koripalloteline 

Talviliikuntapaikat luistelualue 

Muut liikuntamahdollisuudet 4 kpl ulkokuntoilulaite 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Leikkialueen turva-alueet liian pieniä. 
Kuntoilualue pieni ja vaatimattomat kuntoilulaitteet. 

Yleiset puitteet - 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Rantaraitti, Jyväsjärveä kiertävä kevytväylä kulkee puiston sivusta ja puiston välittömässä läheisyydessä. 
Löytyy lammaslaidun, viljelypalstat, maisemapelto, omenatarha ja Korpelan talon perinneympäristö. 
Kompakti alue, runsaasti käyttäjiä, eikä ilkivaltaa. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 27.8.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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TUOMIOJÄRVEN UIMARANTA 
 
Osoite: Hongikontie 
 
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila - 

Pallopelipaikkojen nykytila Hyvä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila - 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  - 

Yleisten puitteiden nykytila Hyvä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohde tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voisi olla tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

- 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

- 

Pallopelipaikat 
 

6 kpl beach volley -kenttä 

Talviliikuntapaikat - 

Muut liikuntamahdollisuudet - 
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4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet - 

Yleiset puitteet Alueen läpi kulkee vilkasliikenteinen kevyenliikenteenväylä. Väylän molemmilla puolilla 

on beach volley -kenttiä ja osa aivan väylän vieressä. Tästä saattaa aiheutua tiettyjä 

turvallisuusriskejä. 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

- 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Reijo Nieminen  Vastaajan työtehtävä: Liikuntapaikkahoitaja 
 
Vastausajankohta: 21.9.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta 
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YRTTISUON TOIMINTAPUISTO 
 
Osoite: Kekkolantie 18 
     
 
1. Kokonaisarvio nykytilasta 

 

Arvioitu osa-alue Arvio 

Leikkipaikkavälineistön nykytila Tyydyttävä 

Pallopelipaikkojen nykytila Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikkojen nykytila Heikko 

Muiden liikuntapaikkojen nykytila  Tyydyttävä 

Yleisten puitteiden nykytila Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

 
 

Soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi Soveltuu 

Perustelut Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on liikuntapaikkanäkökulmasta hyvä. Kohteen 
yleiset puutteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavat hyvin kohteen kehittämisen lähiliikunta-
paikaksi. Kohteessa on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä. Kohde tarvitsee 
kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva ratkaisu. 

 

 

2. Esitetyt ”kolme tärkeintä kehittämistoivetta” 

 

1. Leikkialueen aitaaminen (TIPA). Pieni luistinrata ja pieni hiihtolatu. 
2. Kuntoilualueen laajennus ja lisää monipuolisia ulkokuntoiluvälineitä. Tämä toisi alueelle lisää aikuisia, 

joka voisi vähentää ilkivaltaa. 
3. Ympäröivien luonnontilaisten alueiden hoitotason kohottaminen. Pieni koira-aitaus, mihin koiran voisi 

jättää leikkipuistossa käynnin ja kuntoilun ajaksi. 

 
 
3. Liikuntamahdollisuuksien nykytilanne osa-alueittain tarkasteltuna 

 

Osa-alue Mitä liikuntamahdollisuuksia on? 

Leikkipaikkavälineistö 
 

kolmen istuttava keinu, iso keinumisväline (Mobilus), 4 kpl keinumisväline 
2 kpl kiipeilyvälineitä (sisältävät liukumäen) 
iso hiekkaleikkialue 
3 kpl pieni leikkimökki, 
pieni huvimaja, ulkogrilli, puistotalo 

Pallopelipaikat 
 

hiekkapintainen pieni pallokenttä 
pieni asfalttialue koripalloa varten 
palloseinä 
kaksoiskoripalloteline 
iso tekonurmikenttä (Liikuntapalveluiden, pesäpallo) 

Talviliikuntapaikat jäädytetty kenttä (Liikuntapalveluiden) 

Muut liikuntamahdollisuudet 7 kpl ulkokuntolaite, skeittipaikka, 12 kpl skeittipaikkaväline 

 
 



Liikunta- ja leikkipaikat kohdekortti 

 

294 
 

 
4. Ongelmat ja puutteet 

 

Osa-alue Huomiot / kehittämistoiveet 

Liikuntaolosuhteet Ulkokuntovälineet vaatimattomia, niitä voisi olla lisää ja ne voisivat olla monipuolisempia. 
Perhepäivähoitajat toivovat aitaa leikkialueen ympärille (Jyväskylän Tilapalvelun 
vastuulla). 

Yleiset puitteet Pysäköintitilaa tarvitaan lisää pelien ja isompien tapahtumien aikaan. 
Invapysäköinnille paikkoja lähellä leikkipaikkaa ja kuntoilualuetta. 

 
 
5. Paikan erityspiirteet ja vahvuudet & ”sana on vapaa” 

 

Keskeinen alue asuinalueella ja hyvät kevyenliikenteen yhteydet. 
Ohjattu puistotoiminta tuo lisäarvoa. 
Runsaasti istutuksia. 
 
Ilkivalta on ongelma alueella, erityisesti grilli/nuotiopaikalla ja isossa huvimajassa, joka on nyt poistettu 
kokonaan. 

 
 
6. Taustatiedot vastausprosessista 

 
Vastaajan nimi: Anne Pitkänen  Vastaajan työtehtävä: Suunnitteluhortonomi 
 
Vastausajankohta: 27.8.2012    
 
 
7. Valokuvia piha-alueesta
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4.4 Kartoituksessa käytetty kyselylomake 

 

Lähiliikuntakohteiden nykytilan kartoitus ja arviointi – Jyväskylän kaupunki 

Lue jokainen kysymys huolellisesti läpi ennen vastaamista! (Huom. ennen kyselyn täyttämis-

tä on hyvä tutustua koko lomakkeeseen!) 

Vastaaminen tapahtuu valitsemalla vastausvaihto hiiren vasemmalla painikkeella tai kirjoit-

tamalla tekstikenttään. 

Kohteen kokonaisarviointiin liittyvät kysymykset 12 ja 17 ovat pakollisia vastattavia 

Kyselyn voi tarvittaessa keskeyttää kyselyn lopussa olevalla "keskeytä" painikkeella, jolloin 

vastaukset tallentuvat ja kyselyyn voi palata myöhemmin uudestaan. 

Valmis lomake lähetetään lopussa olevalla "Lähetä" painikkeella 

Määritelmiä kyselyn käsitteistä: "koulupihalla" ja "päiväkotipihalla" kyselyssä tarkoitetaan pi-

ha-aluetta, joka on koulun / päiväkodin hallinnassa. Lähiliikuntapaikolla tarkoitetaan kaikkien 

alueen asukkaiden vapaaseen käyttöön tarkoitettuja ja helposti saavutetta-

via liikuntapaikkoja, jotka palvelevat laajasti erilaisia käyttäjäryhmiä. Valtion nykyisessä 

liikuntapaikkastrategiassa kannustetaan kuntia aktiiviseen lähiliikuntapaikkojen toteuttami-

seen! 

 

Yhteystiedot 

1. Vastaajan tiedot 

Vastaajan etunimi 

Vastaajan sukunimi 

Vastaajan työtehtävä 

Vastaajan sähköposti 

Vastaajan puhelinnumero 
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Kohdetiedot 

2. Kohdetyyppi 

Päiväkotipiha / Alakoulupiha / Yläkoulupiha / Yhtenäiskoulunpiha / Lukiopiha / Lii-

kuntapaikka / Leikkipaikka / -puisto / Puisto / Joku muu 

3. Kohteen nimi (päiväkodin / koulun nimi, puiston nimi tms.) 

4. Kohteen katuosoite 

5. Lapsi / Oppilasmäärä kohteessa (koskee vain päiväkoti- ja koulupihakohteita) 

 

Liikuntamahdollisuuksien nykytilan kartoitus ja arviointi 

6. Leikkipaikkavälineet 

Luettele mitä leikkipaikkavälineitä kohteesta löytyy ja kuinka monta minkäkin tyyp-

pistä välinettä. (Vastausesimerkki: 3 kpl kahden istuttavia keinuja, 2 kpl 

kiipeilytelineitä ja 3 kpl tasapainopuomeja jne.) 

Leikkipaikkavälineillä tässä kysymyksessä tarkoitetaan mm. liukumäkiä, keinuja, 

keinumisvälineitä (esim. jousieläimet, keinulaudat yms.), riipuntavälineitä (rekkitan-

got yms.), kiipeilyvälineitä (kiipeilytelineet, -verkot ja -seinät), tasapainoiluvälineitä 

(tasapainopuomit ja -levyt yms), karuselleja ja muita pyörimisvälineitä sekä muita 

em. tyyppisiä kiinteästi asennettuja välineitä. 

7. Pallopelipaikat 

Luettele mitä pallopelipaikkoja kohteesta löytyy ja kuinka monta minkäkin tyyppistä 

pallopelipaikkaa. (Vastausesimerkki: 1 kpl hiekkapintainen pieni pallokenttä, 1 kpl 

palloseiniä, 2 kpl koripallotelinettä jne.) 

Pallopelipaikoilla tässä kysymyksessä tarkoitetaan mm. erilaisia pieniä pihapeli-

paikkoja (esim. päiväkotipihan pelipaikka), palloseiniä, pieniä pallokenttiä (<90m x 

45m), isoja pallokenttiä (>90m x 45 m), ns. monitoimiareenoita, salibandyn/sählyn 

ulkokaukaloita, koripallokenttiä/ katukoripalloalueita/ koripallotelineitä, beach volley/ 

lentopallokenttiä, tenniskenttiä, ulkopingispöytiä yms. 
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8. Talviliikuntapaikat 

Luettele mitä talviajan liikunta- ja leikkipaikkoja kohteesta löytyy ja kuinka mon-

ta minkäkin tyyppistä liikuntapaikkaa. (Vastausesimerkki: 1 kpl jääkiekkokaukalo, 1 

kpl luistelualue ja 1 kpl pihalatu jne.) 

Talviliikuntapaikoilla tässä kysymyksessä tarkoitetaan mm. jääkiekkokaukaloita, 

luistelualueita, pihalatuja / latuja, hiihtomaita, pulkkamäkiä/ mäenlaskupaikkoja yms. 

9. Muut liikuntapaikat 

Luettele mitä muita kuin edellä kysyttyjä liikuntamahdollisuuksia kohteesta löytyy ja 

kuinka monta minkäkin tyyppistä liikuntapaikkaa. (Vastausesimerkki: 1 kpl pi-

tuushyppypaikka, 3 kpl skeittipaikkavälineitä, 3 kpl ulkokuntolaitteita jne.) 

Muilla liikuntapaikoilla tässä kysymyksessä tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia yleis-

urheilun suorituspaikkoja (pituushyppypaikka, kuularinki, juoksusuora tms.), 

ulkokuntoilulaitteita, frisbeegolfkoreja / -rataa, parkourvälineitä, skeittipaikkavälineitä 

/ skeittipaikkaa, kuntopolkuja, pyöräcrossiratoja, rullaluisteluratoja tms. 

10. Puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

Mitä puutteita tai ongelmia on huomioiden kohteen nykyinen käyttötarkoitus.  Kirjat-

kaa mahdollisia huomioitanne tähän. Näkökulmina esimerkiksi, puuttuuko joitakin  

nykykäytön kannalta oleellisia liikunta/ leikkipaikkatoimintoja, onko joitakin toiminto-

ja / välineitä määrällisesti liian vähän, onko joidenkin paikkojen / välineiden 

kunnossa, toimivuudessa tai turvallisuudessa ongelmia? 

11. Liikuntaa tukevien yleisten puitteiden nykytilanne. Mitä puutteita tai ongelmia liittyy koh-

teen valaistukseen, viihtyisyyteen, liikennejärjestelyihin tms.? 

Näkökulmina esimerkiksi, onko kohteen leikki- ja liikuntapaikkojen valaistuksessa, 

kohteen yleisessä viihtyisyydessä (esim. oleskelupaikat, istutusalueet, luontoympä-

ristö) tai liikennejärjestelyissä (esim. kulkureitit, polkupyörien / autojen 

paikoituspaikat) ongelmia tai puutteita, joilla on merkitystä kohteen toimivuuteen, 

turvallisuuteen, saavutettavuuteen tms. 
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12. Arvioikaa edellä käsiteltyjen osa-alueiden nykytilaa kokonaisuudessaan huomioi-

den kohteen nykyinen käyttötarkoitus. (Huom. pakollinen kysymys vastattavaksi!) 

Leikkipaikkavälineet: 

Nykytilanne erittäin huono  /  Nykytilanne heikko  /  Nykytilanne tyydyttävä  /  Nykyti-

lanne hyvä 

Pallopelipaikat: 

Nykytilanne erittäin huono  /  Nykytilanne heikko  /  Nykytilanne tyydyttävä  /  Nykyti-

lanne hyvä 

Talviliikuntapaikat: 

Nykytilanne erittäin huono  /  Nykytilanne heikko  /  Nykytilanne tyydyttävä  /  Nykyti-

lanne hyvä 

Muut liikuntapaikat: 

Nykytilanne erittäin huono  /  Nykytilanne heikko  /  Nykytilanne tyydyttävä  /  Nykyti-

lanne hyvä 

Liikuntaa tukevat yleiset puitteet: 

Nykytilanne erittäin huono  /  Nykytilanne heikko  /  Nykytilanne tyydyttävä  /  Nykyti-

lanne hyvä 

 

Kohteen kehittäminen 

13. Tärkeimmät toiveet kohteen kehittämiseksi. Mikäli edellä tehdyissä arvioissanne nostitte 

esiin ongelmia tai puutteita kohteeseen liittyen, esittäkää seuraavassa kolme tärkeintä 

kehittämistoivettanne (mitä konkreettisempia, sen parempi!) 

1. Kehittämistoive 

2. Kehittämistoive 

3. Kehittämistoive 
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14. Kohteen soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi. Valitkaa näkemyksenne mukaan 

sopivin ao. vastausvaihtoehdoista (lähiliikuntapaikan määritelmä löytyy vastaamisohjeis-

ta). 

Kohde ei sovellu alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi. On riittävää, että se palvelee ny-

kyisessä käyttötarkoituksessaan. 

Kohde soveltuisi alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi ja sen kehittäminen tästä näkö-

kulmasta tulisi ottaa pohdittavaksi 

Kohde toimii jo nykyisin virallisena lähiliikuntapaikkana. 

15. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen, että ”kohde ei sovellu lähiliikuntapaikaksi”, pe-

rustelkaa näkemystänne. Voitte valita alla olevista vaihtoehdoista useampia. 

Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on huono lähiliikuntapaikkanäkökulmasta 

Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) eivät mahdollista kohteen kehittämistä 

lähiliikuntapaikaksi 

Kohde on ilkivallan yms. takia ongelmallinen lähiliikuntapaikaksi 

Jonkin muu syy; mikä? 

16. Mikäli vastasitte kysymykseen 13 siten, että ”kohde soveltuisi alueelliseksi lähiliikunta-

paikaksi”, perustelkaa näkemystänne. Voitte valita alla olevista vaihtoehdoista useampia. 

Kohteen yhdyskuntarakenteellinen sijainti on lähiliikuntapaikkanäkökulmasta hyvä 

Kohteen yleiset puitteet (tilan riittävyys yms.) mahdollistavan hyvin kohteen kehit-

tämisen lähiliikuntapaikaksi 

Kohteessa on jo nyt paljon lähiliikuntapaikkatyyppistä käyttöä 

Kohde tarvitsee kehittämistä. Lähiliikuntapaikkanäkökulma voi olla tähän toimiva 

ratkais 

Jonkin muu syy; mikä? 
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Kokonaisarviointi kohteesta 

17. Tehkää kokonaisarvio kohteen liikunta- ja leikkimahdollisuuksista edellä käsiteltyjen osa-

alueiden sekä niihin kirjaamienne näkemysten pohjalta. (Huom. pakollinen kysymys vas-

tattavaksi!) 

Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan hyvä. Kohteen liikunta- ja leikkimahdolli-

suudet palvelevat hyvin nykyistä käyttötarkoitusta. 

Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan tyydyttävä. Kohteen liikunta- ja leikkimah-

dollisuudet palvelevat riittävällä tavalla nykyistä käyttötarkoitusta. 

Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan heikko. Kohteen liikunta- ja leikkimahdolli-

suuksia on vähintäänkin joiltakin osin kehitettävä / kunnostettava, jotta se palvelisi 

riittävällä tavalla nykyistä käyttötarkoitustaan. 

Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan erittäin huono. Kohteen liikunta- ja leikki-

mahdollisuuksia on kokonaisvaltaisesti kehitettävä / kunnostettava, jotta se palvelisi 

riittävällä tavalla nykyistä käyttötarkoitustaan. 

18. Kohteen erityispiirteet / -vahvuudet. Mikäli kohteeseen liittyy mielestänne jokin / joitakin 

erityispiirteitä tai -vahvuuksia, kuvailkaa niitä lyhyesti. 

19. Sana on vapaa. Alla olevaan vastaustilaan on mahdollista täydentää joitakin aiempia 

vastauksianne tai nostaa esiin sellaisia mahdollisia näkökulmia tai huomioita, joita ei ole 

aiemmissa kyselyn osissa käsitelty. 

 


