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1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 

1.1 Yleistä 

Malminkartanon ja Kannelmäen lähiliikunta-

olosuhteiden nykytilan kartoituksen ja kehittä-

misehdotusten tavoitteena on tuottaa nykytila-

analyysin pohjaava kokonaisnäky ko. alueen 

lähiliikuntaolosuhteiden kehittämiselle, erityises-

ti ns. lähiliikuntapaikkojen osalta. Työssä tarkas-

teltu alue on esitetty ao. kuvassa 1. Konsulttina 

työssä on toiminut Valon (Valtakunnallinen lii-

kunta- ja urheiluorganisaatio ry) yhteydessä toi-

miva Suomen Kunto- ja Virkistys Oy. Työn to-

teuttamisesta Valossa ovat vastanneet kehitys-

päällikkö Jan Norra ja suunnittelija Veera Ehrlén. 

Lisäksi työssä on asiantuntijana käytetty Valon 

kuntayhteistyöstä vastaavaa erityisasiantuntija 

Reijo Ruokosta.  

Työn toteutumista on Helsingin kaupungin osalta 

ohjannut poikkihallinnollinen työryhmä, johon 

on kuulunut ao. henkilöt: 

 Antti Salaterä, liikuntavirasto 

 Hanna Lehtiniemi, liikuntavirasto 

 Tytti Soini, liikuntavirasto 

 Tarja Saarinen, sosiaali- ja terveysvirasto 

 Pirkko Excell, sosiaali- ja terveysvirasto 

 Jere Saarikko, HKR 

 Mauno Kemppi, opetusvirasto 

 Carola Harju, varhaiskasvatusvirasto 

 Katri Kairimo, nuorisoasiainkeskus 

 Siv Nordström, kaupunkisuunnitteluvirasto 

Työn kartoitusvaihe on toteutettu syksyn 2013 

aikana ja kehittämisehdotusten laadinta alku-

vuonna 2014.  

 

Kuva 1. Työssä tarkasteltava alue kartalla 
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1.2 Työn lähtökohtia 

Työ on osa Helsingin kaupungin lähiliikunta-

olosuhteiden kehittämistyötä, jota toteutetaan 

vuonna 2012 luodun poikkihallinnollisen toimin-

tamallin mukaisesti (Helsingin kaupungin terveys-

keskuksen monisteita 2012:3). Luodun toiminta-

mallin lähtökohtana on löytää erilaisilla tervey-

den edistämisen indikaattoreilla sellaiset Helsin-

gin peruspiirit, joissa lähiliikuntaolosuhteiden 

kehittämistyö olisi kiireellisintä ja tuottaa niihin 

tarveanalyysipohjaisesti tarvittavia kehittämis-

toimenpiteitä. Tässä työssä tarkasteltava Mal-

minkartanon ja Kannelmäen alue nousi Helsingin 

sosiaali- ja terveysviraston tuottamassa analyysis-

sa Helsingin läntisistä alueista sellaiseksi, joissa 

eniten olisi kehittämistoimenpiteille tarpeita ja 

joka niistä eniten hyötyisi. Tästä syystä ko. alue 

valikoitua tässä esiteltävän prosessin kohdealu-

eeksi. 

Tehdyssä työssä keskeisiä käsitteitä ovat ”lähilii-

kuntapaikat” sekä ”lähiliikuntaolosuhteet”. Ky-

seisten käsitteiden määrittelyt ja keskinäinen 

suhde on kuvattu ao. laatikossa.  

 

Kuva 2. Esimerkki lähiliikuntapaikasta (Lauttasaaren lähiliikuntapaikka) 

Lähiliikuntapaikoilla tarkoitetaan laajoille 

käyttäjäryhmille soveltuvia, monipuolisia, 

liikkumaan innostavia ja viihtyisiä liikun-

tapaikkoja, jotka sijaitsevat asuinalueilla 

käyttäjiensä helposti saavutettavissa pai-

koissa sekä ovat vapaasti eli ilman vuoro-

perusteisuutta ja maksutta kaikkien käytet-

tävissä. 

Lähiliikuntaolosuhteisiin lukeutuvat lähi-

liikuntapaikkojen lisäksi muut ihmisten 

vapaassa käytössä olevat arjen liikunta- ja 

leikkipaikat.  
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1.3 Työn tavoitteet ja toteutustapa 

Työn päätavoitteena on: 

1. Tuottaa yleiskuva Malminkartanon ja Kannel-

mäen lähiliikuntaolosuhteiden nykytilasta 

2. Tuottaa tehdyn nykytilakartoituksen pohjalta 

kehittämisehdotuksia Malminkartanon ja 

Kannelmäen lähiliikuntaolosuhteiden kehit-

tämiseksi 

Alueen lähiliikuntaolosuhteiden nykytilan selvit-

tämisessä käytettiin apuna Valon tuottamaa säh-

köistä kyselytyökalua, jota on hyödynnetty usei-

den kuntien lähiliikuntapaikkakartoituksissa. Ky-

selyssä lähtökohtana on tuottaa arvioitavista 

kohteista keskeisten käyttäjäryhmien tai kohtees-

ta vastuussa olevien tahojen kautta perustiedot 

kohteissa olemassa olevista liikuntamahdollisuuk-

sista sekä arviot niiden toimivuudesta ja kehittä-

mistarpeista huomioiden kohteiden nykyinen 

pääkäyttötarkoitus. Kyselyillä kartoitettaviksi 

kohteiksi Malminkartanon ja Kannelmäen alueel-

la pyrittiin valitsemaan kaikki alueella olevat lähi-

liikunnan kannalta keskeiset kohteet, joihin on 

löydettävissä vastaajaksi soveltuva paikallistason 

toimija. Tällaisia kohteita ovat alueen kunnalliset 

päiväkoti- ja koulupihat, leikkipuistot, isommat 

korttelileikkipaikat sekä liikunta- ja ulkoilualueet, 

jotka ovat lähiliikuntakäytössä (eivät edellytä 

vuorovarausta tms.). Lisäksi kyselyt kohdistettiin 

alueen nuoriso- ja palvelutaloihin liittyen niiden 

käytössä oleviin piha-alueisiin.  

Kyselyt osoitettiin koulujen osalta rehtoreille, 

päiväkotien, nuoriso- ja palvelutalojen osalta  

yksiköiden johtajille sekä liikunta- ja puisto-

kohteiden osalta niiden aluevastaaville. Vastaa-

jilta toivottiin mahdollisuuksien mukaan osallis-

tavaa työtapaa kohdearvioiden tuottamisessa.  

Kyselyihin saatiin vastaus lähes kaikista kohteista. 

Arvioimatta jääneet eivät olleet työssä tuotetun 

alueen nykytilan kuvauksen kannalta ratkaisevia. 

Yhteensä arvioituja kohteita on 32 kpl. Raportin 

liitteeksi on ”kohdekortti” muotoisesti koottu 

kaikki kyselyyn saadut vastaukset kohteittain.  

Kartoitusvaiheessa saatua Malminkartanon ja 

Kannelmäen lähiliikuntaolosuhteiden yleiskuvaa 

on verifioitu ja täydennetty konsultin ja työn oh-

jaamisesta vastanneen työryhmän yhteistyönä. 

Konsultin toimesta on myös osa kartoitetuista 

kohteista valokuvattu. Työn lopputuloksena esi-

tettyjen toimenpide-ehdotusten laatimisessa on 

hyödynnetty Valon laajaa asiantuntijaosaamista 

sekä työryhmän tuottamia näkemyksiä ja näkö-

kulmia. Keskeisimpänä tavoitteena on ollut löytää 

kohdealueelta mahdollisten lähiliikunta-

paikkahankkeiden kannalta optimaalisimmat 

sijoituskohteet, joita voidaan Helsingin kaupungin 

eri hallintokuntien yhteistyönä viedä eteenpäin 

hanketasoisesti. Hankkeiden toteuttamisessa 

tärkeä rooli on Helsingin kaupungin Lähiörahas-

tolla, jonka kautta tässä työssä esitetyille hank-

keille voidaan hakea rahoitusta sekä suunnittelu- 

että toteutusvaiheeseen.    
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1.4 Työssä käytettyjä tausta-aineistoja

Työssä on hyödynnetty tausta-aineistoina Helsin-

gin kaupungin kartta-aineistoja sekä kohdealuetta 

koskevia kehittämissuunnitelmia, kaavoitustietoja 

ja erilaisten osallistamisohjelmien raportteja. Alla 

esiteltynä lyhyesti joitakin käytetyistä tausta-

aineistoista.  

Mainio Malminkartano -demokratiapilotti 

Käynnissä olevan pilottihankkeen tavoitteena on 

vahvistaa asukasosallistumisen rakenteita kehit-

tämällä alueen fyysistä ja virtuaalista demokratia-

tilaa. Hanketta toteuttaa Malminkartanon Asu-

kasyhdistys ry. Hankkeeseen liittyen alueen asuk-

kailta on kysytty kokemuksia liittyen alueen siis-

teyteen, turvallisuuteen sekä Malminkartanon 

huipun kehittämiseen. Tehdyssä asukaskyselyssä 

saatiin joitakin alueen liikuntaolosuhteiden kehit-

tämisiin liittyviä toiveita, esim. tekonurmikenttien 

ja ulkokuntoilulaitteiden saamiseksi alueelle ja 

talviliikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien paranta-

miseksi Malminkartanon huipun alueella. 

Walkers Hubu -bussiprojekti 

Vuosina 2011–2013 käynnissä olleen hankkeen 

tavoitteena oli jakaa alueen toimijoille tietoa 

nuorista sekä nuorten näkemyksistä liittyen alu-

een turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Raha-

automaattiyhdistyksen rahoittaman projektin 

toteutti Aseman Lapset ry. Hankkeeseen liittyen 

alueella järjestettiin mm. turvallisuuskävely, jossa 

nuoret saivat kertoa alueen turvallisista ja turvat-

tomista paikoista. Paikoista erityisesti Kannelmä-

en Sitratori ja Vanhaistenpuisto nousivat esille 

turvattomina paikkoina. Alueen liikunta-

olosuhteiden kehittämiseen liittyen nuorilta tuli 

ideoita mm. Kannelmäen liikuntapuiston kentän 

kehittämiseksi sekä kuntosalin saamiseksi nuori-

sotalojen yhteyteen.   

Mätäjoen hoito- ja kehittämissuunnitelma-

luonnos 

Vuonna 2011 valmistuneessa suunnitelmaluon-

noksessa esitetään ehdotuksia Mätäjoen varren 

kehittämiseksi. Suunnitelman on toteuttanut 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Mätäjoen 

varren kehittämiseksi suunnitelmassa ehdotetaan 

mm. lähiliikuntaolosuhteiden kehittämiseen liit-

tyen joen ympäristön siltojen, alikulkujen, leväh-

dyspaikkojen ja opasteiden parantamista.  

 

Kuva 3. Näkymä Mätäjoen varteen 
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Malminkartanonhuipun hoito- ja kehittämis-

suunnitelma 

Vuonna 2010 valmistuneessa suunnitelmassa 

esitetään ehdotuksia Malminkartanon täyttö-

mäen kehittämiseksi. Suunnitelman on tuottanut 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Malmin-

kartanonhuipun kehittämiseksi suunnitelmassa 

ehdotetaan liikuntaolosuhteiden näkökulmasta 

mm. uusia kävely- ja ulkoilureittejä sekä lumilau-

tailun ja maastopyöräilyn olosuhteiden paranta-

mista huipun yhteydessä sekä jalkapallon ja luis-

telun olosuhteiden parantamista kenttäalueen 

yhteydessä.  

Piianpuiston ja Pihkapuiston kunnostamis-

suunnitelmat  

Helsingin kaupungin Rakennusviraston hallin-

noimiin Piianpuiston ja Pihkapuiston leikki-

puistoihin on tehty kunnostamissuunnitelmat 

vuoden 2013 aikana. Piianpuiston osalta suunni-

tellut kunnostamistoimenpiteet ovat varsin mit-

tavia ja sisältävät varsin laajasti alueen pintojen 

sekä leikkipaikkavälineistön uusimista. Pihkapuis-

ton osalta toimenpiteet ovat pienimuotoisempaa 

välineiden uusimista. Pääosa toimenpiteistä on 

käynnistetty loppusyksystä 2013.  

 

Kuva 4. Näkymä Malminkartanon huipulle ja kentälle 
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2 Malminkartanon ja Kannelmäen lähiliikuntaolosuhteiden nykytila 

2.1 Nykyinen liikuntapaikkaverkosto 

Malminkartanon ja Kannelmäen alueelta löytyy 

nykyisellään seuraavat Helsingin kaupungin lii-

kuntapaikkaverkostoon kuuluvat kohteet:  

 Jäähalleja 1 kpl (Konala) 

 Luistelukenttiä 6 kpl, (Kannelmäen lii-
kuntapuisto, Malminkartanonkenttä, 
Pihkapuisto, Piianpuisto, Trumpetti, 
Vanhaistenpuisto) 

 Tenniskenttiä 1 kpl (Kannelmäen liikun-
tapuisto) 

 Ulkoilualueita / Hiihtolatuja 2 kpl (Mal-
minkartanonhuippu, Mätäjoen varsi) 

 Ulkokuntoilupaikkoja 2 kpl (Malminkar-
tanon huippu, Trumpetti) 

 Urheilukenttiä 1 kpl (Malminkartanon-
kenttä) 

 Skeittipaikkoja 2 kpl (Kartanonhaka, 
Trumpetti) 

Nykyisen perusliikuntapaikkaverkoston voidaan 

arvioida olevan Malminkartanon ja Kannelmäen 

alueella tasoltaan vähintäänkin tyydyttävä. Esim. 

määrällisesti varustelu on alueella samaa tasoa 

kuin keskimääräisesti muissakin Helsingin perus-

piireissä. Selvä positiivinen erityispiirre alueella 

on kuitenkin Malminkartanon huippu, joka on 

koko kaupungin mittakaavassa merkittävä liikun-

ta-alue. Myös alueen asukkaat pitävät nykyisiä 

perusliikuntapaikkapalveluita varsin hyvinä. 

Vuoden 2012 ”Helsinkiläisten tyytyväisyys kun-

tapalveluihin” kyselyssä selvä pääosa asukkaista 

olivat tyytyväisiä alueen kenttiin, kuntoratoihin 

ja ulkoilualueisiin. Huomionarvoista on kuitenkin 

se, että yhtään varsinaista lähiliikuntapaikkaa ei 

nykyisellään alueella ole. 

 

Kuva 5. Malminkartanon ja Kannelmäen alueen nykyinen liikuntapaikkaverkosto 
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2.2 Lähiliikuntaolosuhteiden nykytila 

kartoituskyselyn perusteella 

Kyselyssä keskeisimpänä arvioinnin näkökul-

mana oli kokonaisarvioinnin tekeminen arvioi-

tavan kohteen olemassa olevista liikunta- ja leik-

kimahdollisuuksista. Kokonaisarviointi tehtiin ao. 

neliportaisella asteikolla:  

 Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan 
hyvä. Kohteen liikunta- ja leikkimahdolli-
suudet palvelevat hyvin nykyistä käyttö-
tarkoitusta. 

 Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan  
tyydyttävä. Kohteen liikunta- ja leikki-
mahdollisuudet palvelevat riittävällä ta-
valla nykyistä käyttötarkoitusta. 

 Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan 
heikko. Kohteen liikunta- ja leikki-
mahdollisuuksia on vähintäänkin joiltain 
osin kehitettävä / kunnostettava, jotta 
se palvelisi riittävällä tavalla nykyistä 
käyttötarkoitustaan. 

 Kohteen nykytila on kokonaisuudessaan 
erittäin huono. Kohteen liikunta- ja leik-
kimahdollisuuksia on kokonaisvaltaisesti 
kehitettävä / kunnostettava, jotta se 
palvelisi riittävällä tavalla nykyistä käyt-
tötarkoitustaan. 

Kokonaisarvioinnin ohella kyselyssä tehtiin osa-

aluekohtaiset arvioinnit samalla arviointiastei-

kolla seuraavista teemoista: 1) leikkipaikkaväli-

neistö, 2) pallopelipaikat, 3) talviliikuntapaikat, 

4) muut liikuntamahdollisuudet ja 5) piha-alueen 

yleiset puitteet (= valaistus, oleskelupaikat yms). 

Yhtenä arvioitavana asiana oli myös kohteen 

soveltuvuus alueelliseksi lähiliikuntapaikaksi. 

Kohdekohtaiset tulokset on koottu oheiseen 

taulukkoon 1. Yksityiskohtaisemmin kohde-

kohtaiset tulokset on esitetty raportin lopussa 

olevissa kohdekorteissa. 

Taulukko1. Kartoituksen kohdekohtaisia pää-

tuloksia 

 

Hyvä tilanne   

Tyydyttävä tilanne   

Heikko tilanne   

Erittäin huono tilanne   

Kohteen nimi La
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kk
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Päiväkoti Apila 100 x

Päiväkoti Kannel 92 x

Päiväkoti Kannelmäki 80

Päiväkoti Kaunokki 70 x

Päiväkoti Lemmikki 58 x

Päiväkoti Malmgård 27 x

Päiväkoti Metsätähti 67

Päiväkoti Timotei 107

Päiväkoti Vanhainen 60 x

Kannelmäen peruskoulu 650

Malminkartanon ala-aste 211

Pelimannin ala-aste 240

Pihkapuiston ala-aste 230 x

Leikkipuisto Kannelmäki 100

Leikkipuisto Kaunokki 70

Leikkipuisto Piika 70

Leikkipuisto Trumpetti

Kielipolun korttelipuisto x

Pakarintuvanpuisto

Pasuunapuisto

Renginmäki

Rukkilanpuisto

Sorolantien leikkialue

Von Glanin puisto

Kannelmäen li ikuntapuisto

Kartanonhaan kenttäalue

Malminkartanonhuippu

Malminkartanonkenttä

Mätäjoen varren puistotilat

Kannelmäen palvelutalo 116

Kannelmäen tukikoti 12 x

Malminkartanon nuorisotalo 70

Päiväkotipihat

Koulupihat

Leikkipuistot - ja paikat

Liikunta- ja ulkoilualueet

Muut kohteet
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Kyselyssä tarkastelluista kohteista kaksi kolmas-

osaa arvioitiin nykyisiltä liikuntaolosuhteiltaan 

kokonaisuudessaan tyydyttävälle tai hyvälle ta-

solle niiden nykyinen pääkäyttötarkoitus huomi-

oiden. Vastaavasti kolmasosassa kohteista arvi-

oitiin olevan vähintään pienimuotoista tarvetta 

leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämiselle. 

Kohdetyypeittäin tuloksia on tarkasteltu alla 

olevassa kuviossa 1.  Ko. tarkastelu osoittaa, että 

kaikista kohdetyypeistä löytyy yksittäisiä kohtei-

ta, jotka on arvioitu nykytilanteeltaan heikoksi 

tai erittäin huonoksi ja siten kehittämistoimenpi-

teitä vaativiksi.  Suhteellisesti eniten kehittämis-

tarpeita on alueen päiväkotipihoissa sekä liikun-

ta- ja ulkoilualueissa.  Myös yksittäisiä erittäin 

huonoksi arvioituja kohteita löytyi useammasta 

eri kohdetyypistä. Suhteellisesti paras tilanne 

vastaavasti on alueen leikkipuistoissa ja leikki-

paikoista, joista vain varsin pieni osa arvioitiin 

liikuntamahdollisuuksien osalta kehittämistä 

vaativiksi.  

Vertailtaessa em. tuloksia Valon käytössä oleviin 

valtakunnallisiin vertailutietoihin, joita on saatu 

vastaavista kartoituksista muissa kaupungeissa, 

on Malminkartanon ja Kannelmäen alueen lähi-

liikuntaolosuhteiden tilanne päiväkotipihojen 

osalta keskiarvoinen ja vastaavasti koulupihojen 

osalta hieman keskiarvoa parempi. Valta-

kunnallisessa aineistossa sekä päiväkotipihoista 

että koulupihoista on hieman yli 50 % arvioitu 

heikoksi tai erittäin huonoksi. Edellä mainittujen 

tulosten suhteuttaminen Malminkartanon ja 

Kannelmäen tuloksiin on kuitenkin varsin tulkin-

nanvaraista aineiston pienuuden takia. Muiden 

kohdetyyppien osalta valtakunnallisiin aineistoi-

hin ei tuloksia voi verrata kohdetyyppien suuren 

sisäisen variaation takia. Esimerkiksi liikuntapuis-

tot ja leikkipuistot ovat Helsingissä toimintamal-

leiltaan ja toteutustavoiltaan varsin poikkeavia 

monien muiden kaupunkien leikki- ja liikunta-

paikkoihin verrattuna.   

 

Kuvio 1. Kartoituskyselyn kokonaisarvioinnit kohdetyypeittäin tarkasteltuna 
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Huomioiden lähiliikuntaolosuhteiden kartoitus-

kyselyn kyselyn edellä esitetyt tulokset sekä kon-

sultin ja työryhmän täydentävät näkemykset, 

voidaan alueen lähiliikuntaolosuhteiden nyky-

tilanteesta tehdä seuraavia huomioita yhdys-

kuntarakenteellisesta näkökulmasta huomioita 

(kuva 6). Lähiliikuntaolosuhteiden kannalta 

Malminkartanon ja Kannelmäen alueelta on löy-

dettävissä kaksi erityisen hyvää aluekokonai-

suutta. Näiden voidaan arvioida täyttävän moni-

puolisen lähiliikuntapaikan kriteerit. Toinen on 

Malminkartanon ala-asteen pihan ja pallo-

kenttien sekä leikkipuisto Piianpuiston muodos-

tama aluekokonaisuus Malminkartanon keski-

sellä alueella ja toinen on Kannelmäen alueen

 läntisellä reunalla sijaitseva leikkipuisto Trum-

petin ja sen yhteydessä olevan pallokentän muo-

dostama aluekokonaisuus. Jälkimmäistä täyden-

tää vielä Mätäjoen varren erinomainen ulkoilu-

alue. Lähiliikunnan kannalta vastaavasti heikoin 

tilanne on Malminkartanon pohjoisosassa, jossa 

Malminkartanon kentän, Pihkapuiston koulu-

pihan ja Pihkapuiston leikkipuiston tilanne arvioi-

tiin selvästi kehittämistoimenpiteitä vaativiksi. 

Toinen vastaavanlainen heikkotasoinen alue-

kokonaisuus on Kannelmäen itäisellä puolella, 

jossa sekä Kannelmäen leikkipuisto että liikunta-

puisto arvioitiin nykyisiltä liikuntaolosuhteiltaan 

heikoiksi. Myös niiden läheisyydessä oleva pieni 

Kielipolun korttelipuisto arvioitiin heikoksi. 

 

Kuva 6. Kohdearvioinnit kartalla 

Hyvä lähiliikuntakokonaisuus 

Heikko lähiliikuntakokonaisuus 
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3 Lähiliikuntaolosuhteiden kehittämisehdotukset 

3.1 Kehittämistarve alueella 

Oheiseen kuvaan 7 on merkitty Piianpuiston ja 

Trumpetin leikkipuistot ja niiden lähiympäristöt, 

joiden voidaan arvioida tehdyn kartoituksen 

pohjalta täyttävän jo nykyisellään lähiliikunta-

paikan kriteerit (huomioiden myös valmistu-

massa olevat kunnostamistoimenpiteet). Lisäksi 

ko. lähiliikuntapaikkojen ympärille on kuvassa 

rajattu niiden vaikutusalue 500 m säteellä. Tätä 

etäisyyttä voidaan pitää tiiviissä kaupunki-

maisessa yhdyskuntarakenteessa sellaisena, joka 

vielä mahdollistaa hyvin lähiliikuntapaikan aktii-

visen ja itsenäisen käytön esim. kouluikäisillä 

lapsilla. Ko. tarkastelu osoittaa, että lähiliikunta-

olosuhteiden suurin kehittämistarve alueella

 kohdistuu Malminkartanon pohjoisosaan sekä 

Kannelmäen itäiseen osaan. Kehittämistarvetta 

näillä alueilla korostaa myös se, että alueilla 

olevat nykyiset liikuntapuistot on arvioitu heik-

kotasoiseksi. Lisäksi alueiden nykyisen varsin 

suuren asukasmäärän sekä lähitulevaisuuden 

väestöennusteiden (mm. Honkasuon rakentuva 

uudisalue Malminkartanon pohjoisosaan) voi-

daan arvioida puoltavan alueille omia lähi-

liikuntapaikkoja. Huolimatta kehittämistarpeen 

painottumisesta edellä mainituille alueille, on 

kuitenkin myös perusteltua tehdä pieni-

muotoisempia täydentäviä kehittämistoimen-

piteitä Trumpetin ja Piianpuiston ympäristöihin.

 

Kuva 7. Nykyisten lähiliikuntapaikkojen vaikutusalueet sekä alueet, joilla suurin kehittämistarve 

Lähiliikuntapaikan vaikutusalue 

(säde 500 m) 

Suurin lähiliikuntaolosuhteiden 

kehittämistarve 
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3.2 Kehittämisehdotukset 

Malminkartanon ja Kannelmäen alueelle ehdote-

taan seuraavia lähiliikuntaolosuhteiden kehittä-

miseen liittyviä toimenpiteitä (kuva 8). 

A) LAAJEMMAT KEHITTÄMISHANKKEET 

1. Kannelmäen lähiliikuntaolosuhteiden ke-

hittämishanke. Hankkeessa tarkasteltavat 

alueet ovat Kannelmäen leikkipuisto, Kan-

nelmäen alakoulupiha sekä Kannelmäen lii-

kuntapuisto. Ehdotetaan kehittämistyön 

käynnistämistä yleissuunnitelmalla, jossa 

tarkastellaan em. alueita kokonaisuutena ja 

määritellään yksittäisissä eri kohteissa tar-

vittavat kunnostamistoimenpiteet. Yleis-

suunnitelma tehdään kohdealueista vastaa-

vien hallintokuntien yhteistyönä. Suunnitte-

lu- ja toteuttamistyöhön haetaan avustusta 

Lähiörahastosta. Kohdekohtaisista jatko-

toimenpiteistä tehdään päätökset yleis-

suunnitelmavaiheen yhteydessä.  

2. Malminkartanon huipun ja kentän kehit-

tämishanke. Kehittämishankkeessa tarkas-

teltavana alueena erityisesti nykyinen hiek-

kapallokenttä, mutta myös täyttömäen rin-

nealue. Suunnittelun lähtökohtana lähi-

liikuntapaikkahankkeen toteuttaminen alu-

eelle. Suunnittelussa tärkeätä huomioida 

Pihkapuiston koulupihalle syntyvät liikunta-

toiminnot. Mahdollisia toimintoja mm. eri-

laiset pienpallopelialueet, ulkokuntoilu-

paikat, talviliikuntamahdollisuudet yms. 

Hankkeen toteutusvastuu Liikuntavirastolla. 

B) PIENEMMÄT KUNNOSTAMISHANKKEET 

3. Pihkapuiston alakoulupihan kunnosta-

minen. Kunnostamistoimenpiteinä ehdote-

taan erityisesti pihan pienpallopelimahdolli-

suuksien kehittämistä ja toimintavälineiden 

uusimista. Hankkeen suunnittelu ja toteu-

tusvastuu Tilakeskuksella.  

4. Malminkartanon  nuorisotalon pihan kehit-

täminen. Piianpuiston lähiliikuntapaikka-

kokonaisuuden täydentämiseksi ehdotetaan 

Malminkartanon nuorisotalon pihaan nuoril-

le soveltuvia lähiliikuntatoimintoja. Mahdol-

lisia toimintoja voisivat olla esim. ulko-

kuntoilulaitteet ja/tai salibandykaukalo 

ja/tai ulkopingispöytä tms. Hankkeen toteu-

tusvastuu Nuorisoasiankeskuksella.  

5. Leikkipuisto Trumpetin kehittäminen.   

Trumpetin leikkipuiston yhteydessä olevaa 

lähiliikuntapaikkakokonaisuutta ehdotetaan 

täydennettäväksi ulkokuntolaitteilla. Toi-

menpiteen toteutusvastuu Rakennusviras-

tolla.  

6. Kannelmäen yläkoulupihan kunnosta-

minen. Kannelmäen yläkoulupihaa ei koulun 

toimesta arvioitu kartoituskyselyssä. Konsul-

tin tuottaman arvion mukaan piha-alue 

edellyttää liikuntaolosuhteiltaan kunnosta-

mista. Kunnostettuna piha-alue palvelisi
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myös Kannelmäen itäosan pientaloalueen 

lähiliikuntatarpeita. Kunnostamisessa paino-

pisteen tulisi olla nuorille suunnatuissa toi-

minnoissa. Mahdollisia toimintoja ovat ka-

tukoripallon, ryhmäkeinun, ulkokuntoilu-

laitteiden tyyppiset toiminnot. Toimen-

piteiden toteutusvastuu Opetusvirastolla.  

C) MUUT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 Kartoituskyselyssä liikuntaolosuhteiltaan 

heikoiksi arvioidut päiväkotipihat arvioidaan 

tarkemmin vastuuhallintokunnan toimesta 

ja tehdään tarvittavat kunnostamistoimen--

piteet, mikäli piha-alue ei vastaa päiväkoti-

käytön tarpeita. 

 Hankkeiden sisällöllisessä suunnittelussa 

painotetaan vahvasti lähialueen asukkai-

denosallistumista sekä laaja-alaisuutta lähi-

liikuntapaikkojen käyttäjäryhmien tarkas-

telussa. 

 Hankkeiden rahoittamiseen haetaan aktiivi-

sesti ja innovatiivisesti myös kaupungin ul-

kopuolisia rahoituslähteitä, kuten valtion-

avustuksia, sponsorointia ja EU-tukia.  

 Lähiliikuntapaikkojen valmistumiseen ja 

käyttöönottoon panostetaan käyttäjä-

ryhmien sosiaalistamisen näkökulmasta 

(tiedottaminen, avajaiset, käyttöönoton oh-

jaus, tapahtumat yhdessä käyttäjäryhmien 

kanssa). 

 

Kuva 8. Lähiliikuntaolosuhteiden kehittämisehdotukset kartalla 

2 

1 

3 

5 

4 

6 

1. Kannelmäen lähiliikuntaolosuhteiden 

kehittämishanke 

2. Malminkartanon kentän ja huipun 

kehittämishanke 

3. Pihkapuiston alakoulupihan kunnos-

taminen 

4. Malminkartanon nuorisotalon pihan 

kehittäminen 

5. Leikkipuisto Trumpetin kehittäminen 

6. Kannelmäen yläkoulupihan kunnos-

taminen  
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Kohdekortit 

Koulupihat 

Päiväkotipihat 

Liikuntapaikat 

Leikkipuistot 

Muut kohteet 



Kohdekortti koulupiha 
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KANNELMÄEN PERUSKOULU 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Sirkka Kovanen, Rehtori 

Kohteen katuosoite: Kanneltie1 

Oppilasmäärä kohteessa: 650 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kaksipaikkainen keinu 3 Nurmipohjainen pallokenttä 

Jousikiikku 2 Palloseinä 

Liukumäki 1 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Kiipeilyväline 2  

Riipuntaväline 2  

Tasapainoväline 2  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Polkupyörien pysäköinti 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Kuvia kohteesta 

      

  



Kohdekortti koulupiha 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Koulun toimipisteitä on kolme, joista yhdessä vain kiipeilyteline ja keinu tilapäisesti. Muuten pihal-

la ei ole mitään. Nykytilanne hyvä/tyydyttävä muilla pihoilla, yhdellä erittäin huono. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Koulun lähialueella urheilukenttä. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Hyvä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Runonlaulajantie 40 piha-alueen rakentaminen. 

2. Leikkivälineiden kunnostus. 

Vapaa sana 

 – 



Kohdekortti koulupiha 
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MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULU 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Tiina Savonen, Rehtori 

Kohteen katuosoite: Puustellintie 6 

Oppilasmäärä kohteessa: 211, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kolmipaikkainen keinu 1 Hiekkapohjainen pallokenttä, 90 x 45 m 

Liukumäki 1 Pelimaali 

Kiipeilyväline 2 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Tasapainoväline 2  

Pyörimisväline 1  

Hiekkalaatikko 1  

Viisipaikkainen keinu 1  

Labyrintti 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Luistelualue Yleisurheilun suorituspaikkoja 

Pihalatu  

Mäenlaskupaikka  

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Kuvia kohteesta 

      



Kohdekortti koulupiha 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Polkupyörien pysäköinti ei ole valvotulla alueella. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Hyvä 

Pallopelialueet Hyvä 

Talviliikuntapaikat Hyvä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Hyvä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Monitoimiareena jäi toteuttamatta rahan puutteen vuoksi - olisi tarpeellinen. 

Vapaa sana 

 Piharemontti tehty v. 2012. Raha ei riittänyt monitoimiareenaan. Alueella on tilaa kehittämiseen. 



Kohdekortti koulupiha 
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PELIMANNIN ALA-ASTEEN KOULU 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Leena Hiillos, Rehtori 

Kohteen katuosoite: Pelimannintie 16b 

Oppilasmäärä kohteessa: 240, 50–75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kiipeilyväline 1 Hiekkapohjainen pallokenttä, 25 x 70 m 

Riipuntaväline 1 Palloseinä 

Tasapainoväline 3 Pelimaali 

  Koripallon heitto-/pelipaikka 

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Mäenlaskupaikka Yleisurheilun suorituspaikkoja  

  pituushyppypaikka 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Polkupyörien pysäköinti 

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Kuvia kohteesta 

      

  



Kohdekortti koulupiha 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Keinuja ja liukumäkeä toivotaan kovasti. Pururadan puruja on niukasti (juuret puskevat läpi). 

Leikkivälineet ovat hyvässä kunnossa, mutta niitä on liian vähän. 

 Hiekkakenttä on kuoppainen, ja kivien raekoko on liian suuri. Kentän pituushyppypaikka on met-

sittynyt. 

 Pihalle on toisinaan tehty opettajan johdolla latu, mutta ajettua latua ei ole. 

 Kenttä ei ole iltaisin valaistu. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Luonnonläheisyys. Koulun piha-alue on suuri ja siellä on kukkuloita, metsää, hiekka-alueita ja 

useita kenttiä. 

 Koululla lainattavia välituntiliikuntavälineitä (esim. puujalat, sählymailat)  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Heikko 

Muut liikuntapaikat    Heikko 

Yleiset puitteet Hyvä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Ulkokenttien päällysteen uusiminen (hiekka + nurmikko = muta) 

2. Hämähäkkikiipeilyseitti 

3. Piha-alueen puurakennelmien (aidat + amfiteatteri) uusiminen 

Vapaa sana 

 Tähän kyselyyn vastasi Pelimannin ala-asteen johtoryhmä. 



Kohdekortti koulupiha 
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PIHKAPUISTON KOULU 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Mirja Pere, Rehtori 

Kohteen katuosoite: Pihkatie 11 

Oppilasmäärä kohteessa: 230, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

–  Koripallon heitto-/pelipaikka 

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Polkupyörien pysäköinti 

Kuvia kohteesta 

      

  



Kohdekortti koulupiha 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Leikkipaikkavälineitä ei ole 

 Pohjois-Malminkartanon alueella on iso hiekkakentä (Jättäri) Leikkipuistossa hiekkapohjainen pe-

lialue 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Pohjois-Malminkartanon alueella on iso hiekkakenttä (Jättäri) Leikkipuistossa hiekkapohjainen 

pelialue 

 Luistelualue löytyy leikkipuistosta ja Jättäriltä. Latuja ei ole 

 Leikkipuistossa ruohikkoinen pituushyppypaikka 

 Lähiluonto tuo metsäelementit. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Erittäin huono 

Pallopelialueet Heikko 

Talviliikuntapaikat Heikko 

Muut liikuntapaikat    Erittäin huono 

Yleiset puitteet Erittäin huono 

Kokonaisarvio Erittäin huono 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Liikkumaan aktivoivia laitteita  

2. Oma pelitila koulun pihalle (esim. jalkapallo) 

Vapaa sana 

 Koulu toimii "monitoimitalona" vaikka ei ole virallisesti sen niminen. Kiinteistössä toimii myös päi-

väkoti ja leikkipuisto. Välitunteja koulussa on kaksi. Lyhyt välitunti 15 min klo 10 aikaan ja pitkä 

välitunti klo 12.00 30 min. Lyhyt välitunti vietetään "omalla pihalla" Pitkäksi välitunniksi mennään 

puiston puolelle. Puistossa meneillään nyt perusparannus. Koulussa ja päiväkodissa piha-

alueiden perusparannus suunnitteluvaiheessa nyt. Koulun oma piha metsäinen ja pieni. Mahtuu-

ko järkevästi laitteita/kenttää tms? Alueella ollut ilkivaltaa, joten suunnittelussa huomioitava rau-

hallinen metsään rajoittuva ympäristö, joka saattaa houkutella häiriökäyttäytymistä. Koulun alu-

eelle valmistuu uusi Honkasuon asuntoalue, joka lisää alueen asukkaita. Muuten koulun sijainti 

on ns. syrjässä. 

 

 



 Kohdekortti päiväkotipiha 
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PÄIVÄKOTI APILA 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Eija Silvola, Lastentarhanopettaja 

Kohteen katuosoite: Arentikuja 3 

Lapsimäärä kohteessa: 100, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Yksipaikkainen keinu 4 Palloseinä 

Jousikiikku 2  

Liukumäki 3  

Kiipeilyväline 1  

Riipuntaväline 1  

Hiekkalaatikko 2  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Mäenlaskupaikka – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Kuvia kohteesta 

       



 Kohdekortti päiväkotipiha 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Palloseinän viereinen hiekka-alue ei sovi isompien päiväkotilasten pallopeliin, koska hiekkalaatik-

ko ym. misssä pieniä lapsia liikkuu on liian lähellä. 

 Rinteestä laskee pulkalla liian herkästi aitaa päin tai keinuaitausta päin. 

 Valaistus on heikko. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Isot ja pinnanmuodoiltaan monipuoliset piha-alueet, erikseen pikku piha, jolla yksi pienten ryhmä 

ulkoilee. 

 Isot nurmikkoalueet, joilla rinteitä. 

 Vieressä juuri kunnostettava leikkipuisto ja koulun piha 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Heikko 

Pallopelialueet Heikko 

Talviliikuntapaikat Heikko 

Muut liikuntapaikat    Erittäin huono 

Yleiset puitteet Erittäin huono 

Kokonaisarvio Heikko 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Keinuja 

2. Tasapainoväline 

Vapaa sana 

 – 



 Kohdekortti päiväkotipiha 
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PÄIVÄKOTI KANNEL 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Carita Stenman, Päiväkodinjohtaja 

Kohteen katuosoite: Kannelpolku 5 

Lapsimäärä kohteessa: 92, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Yksipaikkainen keinu 2 Pelimaali 

Kaksipaikkainen keinu 2 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Keinulauta 1  

Liukumäki 1  

Kiipeilyväline 1  

Tasapainoväline 1  

Hiekkalaatikko 1  

Leikkimökki 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Pihalatu Yleisurheilun suorituspaikkoja  

Mäenlaskupaikka  

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

 

 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

 

  



 Kohdekortti päiväkotipiha 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Keinujen ympärille olemme pyytäneet turva-aitaa isännöitsijältä, sillä kaikki lapset ulkoilevat pihal-

lamme. Ei ole erikseen pienten ja isojen pihaa. 

 Keinuja liian vähän yli 90 lapselle. 

 Päiväkotimme piha on pääosin luonnon tilassa: isoja kiviä, maaston kumpuilevuus. Tasainen 

osuus on vähäisempi. 

 Penkkejä ja pöytäryhmiä meillä ei ole pihalla. Rahat eivät riittäneet talon sekä pihan peruskorja-

uksen jälkeen niihin. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Lähistöllä on leikkipuistoja esim. Trumpetin puistoa käytämme. Sen lähellä on talvisin hyviä mäen 

laskemispaikkoja. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Hyvä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Hyvä 

Muut liikuntapaikat    Hyvä 

Yleiset puitteet Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Valaistuksen parantaminen 

2. Aita keinujen ympärille 

3. Penkit (ergonomia) 

Vapaa sana 

 – 



 Kohdekortti päiväkotipiha 

 

28 
 

PÄIVÄKOTI KANNELMÄKI 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Heidi Juntunen, Lastentarhanopettaja 

Kohteen katuosoite: Kanneltie 1 

Lapsimäärä kohteessa: 80, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kaksipaikkainen keinu 2 Nurmipohjainen pallokenttä, 6 x 4 m 

Kolmipaikkainen keinu 1 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Keinulauta 1  

Jousikiikku 1  

Liukumäki 2  

Kiipeilyväline 1  

Hiekkalaatikko 3  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Pöytäryhmiä 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Keinuja suhteessa jonottaviin lapsiin liian vähän 

 Liian pieni tekonurmikenttä, aina lehdissä tai sorassa, matalat aidat ja pallo karkaa. Hiekkakenttä 

puuttuu kokonaan samoin pelialueet ja peliseinä. Koriskori rikki ja vino. 

 Talviliikuntapaikoissa kaikki puutteellista. ei mitään mäkiä pihalla. Käymme kävellen muualla las-

kemassa mäkeä ja luistelemassa. 

 Muissa liikuntamahdollisuuksissa kaikki puutteellista, osa ulkopyöristäkin rikkinäisiä. 

 Valaistus pimeällä syksyisin ja talvisin heikko. Metsä puuttuu. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Puinen patioalue kiva kesäisin, samoin ns. välipalapöydät. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Heikko 

Talviliikuntapaikat Erittäin huono 

Muut liikuntapaikat    Erittäin huono 

Yleiset puitteet Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Ehjiä liikuntavälineitä ja mopoja ja pyöriä 

2. Mäkiä talveksi liukureille ja keinuja lisää 

3. Pelialueet selkeiksi ja turvallisiksi, olemme autotien lähellä 

Vapaa sana 

 Lasten lukumäärä on kasvanut alueella, joten myös päiväkodissamme. Tätä ei ole huomioitu pi-

han koossa tai telineissä/ välineiden määrässä. Esim. vain kaksi keinua ja 75 ulkoilee ip samalla 

pihalla! 
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PÄIVÄKOTI KAUNOKKI 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Irmeli Räisänen, Päiväkodinjohtaja 

Kohteen katuosoite: Tuohipolku 10 

Lapsimäärä kohteessa: 70, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kaksipaikkainen keinu 1 Sählykenttä, 4 x 8 m 

Jousikiikku 1  

Liukumäki 2  

Kiipeilyväline 1  

Hiekkalaatikko 2  

Leikkimökki 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Talviliikuntapaikat: Leikkipuiston jää ja Kaarelanhuipun liukumäet ja metsässä voi jopa hiihtää. 

 Leikkipuistossa hiekkakenttä. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Heikko 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Leikkipuiston keskittyminen ulkoliikunnan tarjoamiseen. 

Vapaa sana 

 Uusi pihasuunnittelu meneillään, valmistuu kesällä 2014 

 Viereiseen leikkipuistoon uusitaan nyt välineistöä ja koulun pihaa suunnitellaan rinnan päiväkodin 

pihan kanssa. 
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PÄIVÄKOTI LEMMIKKI 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Johanna Nissinen, Lastentarhanopettaja 

Kohteen katuosoite: Rukkilanrinne 8 

Lapsimäärä kohteessa: 58, 50–75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Lisätietoja kohteesta: 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Jousikiikku  – 

Liukumäki   

Kiipeilyväline   

Hiekkalaatikko   

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Mäenlaskupaikka – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Pöytäryhmiä 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

 

 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

Yleiset puitteet  

Kokonaisarvio  

Tärkeimmät toiveet kohteen kehittämiseksi 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Varsinaista pallopelialuetta ei ole, koska piha on niin pieni. Pallopelejä pelataan, mutta alue on 

myös muussa käytössä esim. pyöräily. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Pihan vahvuus on se, että se on monessa tasossa. Löytyy portaita ja luiskia. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Hyvä 

Pallopelialueet Heikko 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Piha isommaksi. 

2. Kun piha olisi isompi voisi siihen saada kunnon pallokentän. 

Vapaa sana 

 – 
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PÄIVÄKOTI MALMGÅRD 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Maria Lindqvist, Päiväkodin varajohtaja 

Kohteen katuosoite: Luutnantintie 10 

Lapsimäärä kohteessa: 27, 25–50 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Yksipaikkainen keinu 4 – 

Jousikiikku 2  

Liukumäki 1  

Kiipeilyväline 1  

Hiekkalaatikko 1  

Leikkimökki 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Polkupyörien pysäköinti 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Viihtyisyyttä lisääviä istutuksia voisi olla enemmän. Valaistuta voisi myös lisätä, iltapäivisin on ai-

ka huono näkyvyys osassa pihaa. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Hyvä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Heikko 

Muut liikuntapaikat    Hyvä 

Yleiset puitteet Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Istutuksia lisää koska nykyiset ovat vanhoja ja huonokuntoisia. 

2. Parempi valaistus 

3. Hiekkalaatikon vieressä olevien puiden viereen voisi laittaa uutta istutusta ja jonkinlainen aita 

suojaksi 

Vapaa sana 

 – 
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PÄIVÄKOTI METSÄTÄHTI 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Irmeli Räisänen, Päiväkodinjohtaja 

Kohteen katuosoite: Kartanonmetsäntie 13 

Lapsimäärä kohteessa: 67, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kaksipaikkainen keinu 1 Pieni pallokenttä 

Liukumäki 1  

Kiipeilyväline 1  

Hiekkalaatikko 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Päiväkodin piha on rinteessä, joka rajoittaa leikkivälineiden valintaa ja käyttöä. Pihaan ei voi mää-

rällisesti sijoittaa paljon leikkivälineitä. 

 Ympäristön epäsiisteys ja hoitamattomuus. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Päiväkodin piha on taloyhtiön käytössä iltaisin ja viikonloppuisin eikä pihan yhteiskäytössä ole 

ongelmia. 

 Leikkipuisto Kaunokki, jossa jää talvella, etäisyys noin 200m. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Leikkipuiston ulkoilumahdollisuudet tarjoaisivat hyvän ympäristön päiväkodeille, jos yhteistyötä 

kehitetään. 

2. Leikkipuiston välineistöä suunnitellaan yhdessä ja harkiten. 

3. Päiväkotimme piha-alueen remontointi mahdollisimman pian. 

Vapaa sana 

 – 
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PÄIVÄKOTI TIMOTEI 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Tulla Jämsén, Päiväkodin johtaja 

Kohteen katuosoite: Piianpolku 3 

Lapsimäärä kohteessa: 107, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Yksipaikkainen keinu 4 Pelimaali 

Jousikiikku 1  

Liukumäki 2  

Kiipeilyväline 1  

Hiekkalaatikko 2  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Mäenlaskupaikka – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä 

Polkupyörien pysäköinti 

Pöytäryhmiä 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Leikkipaikkavälineitä lapsimäärään suhteutettuna liian vähän. 

 Etenkin pojat haluaisivat pelata jalkapalloa/katusählyä mutta päiväkodin piha ei anna siihen mah-

dollisuutta. 

 Huoltoyhtiö auraa lumet pieneen rinteeseen tehdyn liukumäen eteen usein koska lunta välillä pal-

jon ja piha-alue pieni johon vaikea saada auralumia mahtumaan 

 Pöytäryhmät ovat irrallisia ja ne on usein kaadettu tai siirretty ilta-aikaan. Olemme itse sitou-

tuneesti huolehtineet pihan pienestä nurmikkoalueesta ja lasten kanssa viljelleet pienellä multa-

alueella perunaa yms. hyötykasveja. Samoin istutamme kukkia ja kanervia pihan muutamaan be-

tonilaatikkoon. Piha hyvin "kulunut" pensaiden ja viheralueiden suhteen. Asfalttipiha vanha ja pa-

hasti roudan runtelema, täynnä halkeamia ja kohoumia. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Olemme hyödyntäneet nuorisotalon tyhjää pihaa jossa esikoululaiset tykkäävät olla vakka ei siellä 

ole mitään pihaleikkivälineitä. Siellä voi juosta ja pelata esim. sählyä. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Heikko 

Pallopelialueet Erittäin huono 

Talviliikuntapaikat Heikko 

Muut liikuntapaikat    Heikko 

Yleiset puitteet Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Pihaleikkivälineiden uusiminen ja lisääminen 

2. Pihan istutusten ja viheralueen uusiminen 

3. Pihan pintamateriaalin uusiminen 

Vapaa sana 

 Päiväkodin piha olisi mukava liikuntapaikka alueen lapsiperheille iltaisin ja viikonloppuisin 

 Koska päiväkoti Timotei sijaitsee monitoimitalossa jossa myös nuorisotalo, kehittäminen olisi jär-

kevä tehdä yhteistyössä nutan pihasuunnitelman kanssa. 
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PÄIVÄKOTI VANHAINEN 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Paula Halenius, Lastentarhanopettaja 

Kohteen katuosoite: Soittajantie 10 

Lapsimäärä kohteessa: 60, 50–75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Yksipaikkainen keinu 5+ Hiekkapohjainen pallokenttä, 40 x 20 m 

Liukumäki 2 Palloseinä 

Kiipeilyväline 2 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Hiekkalaatikko 2  

Leikkimökki 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Mäenlaskupaikka – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Pihamme on puistomainen ja välineitä on mukavasti. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Heikko 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Talviaikaa ajatellen parempi valaistus. 

Vapaa sana 

 Päiväsaikaan piha on vain päiväkotilasten käytössä. 
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KANNELMÄEN LIIKUNTAPUISTO 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Hanna Lehtiniemi, Arkkitehti 

Kohteen katuosoite: Soittajanpolku 9 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

–  Hiekkapohjainen pallokenttä 

  Koripallon heitto-/pelipaikka 

  Tenniskenttä 

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

– 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Ei leikkipaikkavälineitä 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Erittäin huono 

Pallopelialueet Erittäin huono 

Talviliikuntapaikat Erittäin huono 

Muut liikuntapaikat    Erittäin huono 

Yleiset puitteet Erittäin huono 

Kokonaisarvio Erittäin huono 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 – 
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KARTANONHAAN SKEITTIPAIKKA JA PELIKENTTÄ 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Jere Saarikko, Aluesuunnittelija 

Kohteen katuosoite: Kartanonkaari 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: 50–75 % asuu 1 km säteellä kohteesta  

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

–  Hiekkapohjainen pallokenttä, 70 x 35 m 

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Hiihtomaa Skeittivälineitä/-alue 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Hyvä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 – 
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KIELIPOLUN KORTTELIPUISTO 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Jere Saarikko, Aluesuunnittelija 

Kohteen katuosoite: Kielipolku 32 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta  

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kaksipaikkainen keinu 2 Hiekkapohjainen pallokenttä, 12 x 28 m 

Keinulauta 1 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Jousikiikku 1 Lentopallokenttä 

Liukumäki 1  

Kiipeilyväline 1  

Pyörimisväline 1  

Hiekkalaatikko 1  

Leikkimökki 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Pöytäryhmiä 

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

Yleiset puitteet  
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Alue heikkokuntoinen 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 – 
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MALMINKARTANONHUIPPU 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Jere Saarikko, Aluesuunnittelija 

Kohteen katuosoite: Naapuripellontie 10 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

–  Hiekkapohjainen pallokenttä, 50 x 90 m 

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Hiihtomaa Ulkokuntoilulaitteita/-alue 

Mäenlaskupaikka Alamäkipyöräily 

 Liitovarjoilu 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä 

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

 

 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

Yleiset puitteet  

Kokonaisarvio  

Tärkeimmät toiveet kohteen kehittämiseksi 

10. Toive 

11. Toive  

12. Toive 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Valaistus puuttuu osittain 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Monipuolinen, kehityskelpoinen laaja virkistysalue 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Hyvä 

Yleiset puitteet Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Rakenteiden korjaus (käytävät, portaat) 

2. Valaistus 

Vapaa sana 

 Hoito- ja kehittämissuunnitelma on tehty, mutta rahoitusta ei ole ollut konkreettisiin korjaus- ja ke-

hittämistoimenpiteisiin. 
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MALMINKARTANONKENTTÄ 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Hanna Lehtiniemi, Arkkitehti 

Kohteen katuosoite: Naapuripellontie 10 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

–  Hiekkapohjainen pallokenttä, 80 x 50 m 

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

– 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Hiekkapinta, pieni koko, heikko valaistus 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Heikko 

Pallopelialueet Heikko 

Talviliikuntapaikat Heikko 

Muut liikuntapaikat    Heikko 

Yleiset puitteet Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 – 
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MÄTÄJOEN VARREN VIHERALUEET 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Jere Saarikko, Aluesuunnittelija 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

–  Hiekkapohjainen pallokenttä, 52 x 58 m 

  Pelimaali 

  Beach volley -kenttä 

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Luistelualue Skeittivälineitä/-alue 

Pihalatu  

Hiihtomaa  

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Polkupyörien pysäköinti 

Pöytäryhmiä 

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Laaja monipuolinen alue, kehityskelpoinen, hyvä saavutettavuus 

 Leikkipuisto Trumpetti sijaitsee Mätäjoen tuntumassa. Leikkipuistossa monipuolisesti leikkivälinei-

tä. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Hyvä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 Alueelle on laadittu liikuntapuiston yleissuunnitelma, suunnitelmaa ei vielä toteutettu. 
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LEIKKIPUISTO KANNELMÄKI 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Leena Kauppila, Ohjaaja 

Kohteen katuosoite: Kanneltie 1a 

Kohteen päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: 100, 50–75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Yksipaikkainen keinu 5+ Hiekkapohjainen pallokenttä, 35 x 70 m 

Kolmipaikkainen keinu 1 Palloseinä 

Jousikiikku 5+ Pelimaali 

Liukumäki 1 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Kiipeilyväline 3  

Riipuntaväline 2  

Tasapainoväline 1  

Pyörimisväline 4  

Parkour-väline 5+  

Hiekkalaatikko 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Luistelualue Yleisurheilun suorituspaikkoja  

Mäenlaskupaikka  juoksu, pituushyppy 

 

Liikuntaa tukevat puitteet   

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä Pöytäryhmiä 

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä Muita oleskelupaikkoja 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Polkupyörien pysäköinti  

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Kiipeilyteline/liukumäki huonokuntoinen. Leikkimökki jouduttiin poistamaan jatkuvan ilkivallan takia, tilalle 

tarvitaan joku pikkulapsille sopiva "leikkimökki". 

 Koripallotelineet ovat rikki. 

 Pulkkamäki on metsässä, ja siinä on puita ja iso kivi vaarallisen lähellä laskupaikkaa. Myös puiden kantoja 

on mäessä pystyssä. 

 Ulkokuntoilulaitteet voisivat tuoda vanhempia käyttäjiä puistoon ja samalla illalla tapahtuva ilkivalta voisi vä-

hentyä. Skeittarit käyttävät uima-altaan reunoja skeitatessaan ja altaan reunat kivet ovat irronneet. Oikea 

skeittipaikka voisi olla hyödyllinen. 

 Puiston ulkona olevat puurakenteet ovat täysin lahoja. Esim. pöydät, istutusaltaat jne. Syksyllä puiston va-

laistus ei ole riittävä. Asfaltilla oleva hiekoitushiekka aiheuttaa vaaratilanteita sulan maan aikaan, koska 

hiekkaa ei poisteta keväällä. Polkupyörillä pihan läpi ajaminen aiheuttaa vaaratilanteita lapsille. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Kun uima-allas ei ole käytössä, se toimii sählykenttänä. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Heikko 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Heikko 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Heikko 

Kokonaisarvio Heikko 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Pulkkamäki tehtävä turvalliseksi 

2. Puuosat korjattava 

3. Lisää kaikenlaisia liikuntavälineitä 

Vapaa sana 

 Puistoa on jo aikaisemminkin suunniteltu lähiliikuntapaikaksi, mutta hankkeelle ei löytynyt silloin rahaa. 
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LEIKKIPUISTO KAUNOKKI 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Sanna Tuohimäki, Sosiaaliohjaaja 

Kohteen katuosoite: Tuohipolku 10 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: 70  

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Yksipaikkainen keinu 4 Hiekkapohjainen pallokenttä 

Jousikiikku 2 Pelimaali 

Liukumäki 2 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Kiipeilyväline 2  

Riipuntaväline 1  

Tasapainoväline 1  

Pyörimisväline 1  

Hiekkalaatikko 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Luistelualue Yleisurheilun suorituspaikkoja 

Mäenlaskupaikka  

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Polkupyörien pysäköinti 

Pöytäryhmiä 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Hyvä  

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Hyvä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 Puistossamme on meneillään ulkoalueen perusparannusremontti. Saamme uudet leikkivälineet, eikä meillä 

ole vielä tarkkaa tietoa, mitä välineitä puistoomme tulee. Edelliset kappalemäärät ovat arvioita, emme pysty 

vastaamaan tarkasti kyselyyn. 
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LEIKKIPUISTO PIIKA 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Anu Imponen, Sosiaaliohjaaja 

Kohteen katuosoite: Arentikuja 5 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: 70, 50–75 % asuu 1 km säteellä kohteesta   

Lisätietoja kohteesta: Kattava piharemontti valmistuu vuoden loppuun mennessä. 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Yksipaikkainen keinu 5+ Hiekkapohjainen pallokenttä 

Kaksipaikkainen keinu 2 Palloseinä 

Kolmipaikkainen keinu 2 Pelimaali 

Keinulauta 1 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Jousikiikku 1 Ulkopingispöytä 

Liukumäki 2 Monitoimiareena 

Kiipeilyväline 3  

Riipuntaväline 2  

Tasapainoväline 1  

Pyörimisväline 1  

Parkour-väline 1  

Hiekkalaatikko 2  

Leikkimökki 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Luistelualue Yleisurheilun suorituspaikkoja  

Hiihtomaa  heittopaikka 

Mäenlaskupaikka Ulkokuntoilulaitteita/-alue 

 

Liikuntaa tukevat puitteet   

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä Pöytäryhmiä 

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä Muita oleskelupaikkoja 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Polkupyörien pysäköinti  
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Hyvä 

Pallopelialueet Hyvä 

Talviliikuntapaikat Hyvä 

Muut liikuntapaikat    Hyvä 

Yleiset puitteet Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 Remontti on sujunut aikataulussaan ja valmistuessaan piha-alueet ovat erittäin monipuoliset ja viihtyisät. 

Kuvia kohteesta 
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LEIKKIPUISTO TRUMPETTI 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Tuire Toivola, Tiiminvetäjä 

Kohteen katuosoite: Trumpettikuja (pääty) 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: 200, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta  

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Yksipaikkainen keinu 5+ Hiekkapohjainen pallokenttä, 60 x 60 m 

Jousikiikku 5+ Palloseinä 

Liukumäki 3 Pelimaali 

Kiipeilyväline 1 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Tasapainoväline 1 Beach volley -kenttä 

Pyörimisväline 3  

Hiekkalaatikko 1  

Leikkimökki 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Luistelualue Skeittivälineitä/-alue 

Mäenlaskupaikka  

 

Liikuntaa tukevat puitteet   

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä Polkupyörien pysäköinti 

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä Pöytäryhmiä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla Muita oleskelupaikkoja 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Ei kunnon kiipeilytelineitä. Uima-altaaseen ei olla saatu vettä kolmeen vuoteen, allas rikki. 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Ympärillä hoidetut ladut, kuntoilupiste ja reilusti kävely- ja juoksureittejä. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Uima-allas kuntoon  

2. Kiipeilyvälineitä 

3. Roikkumisvälineitä 

Vapaa sana 

 – 
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PAKARINTUVANPUISTO 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Jere Saarikko, Aluesuunnittelija 

Kohteen katuosoite: Pakarituvantie 4 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta  

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kaksipaikkainen keinu 1 Hiekkapohjainen pallokenttä, 20 x 10 m 

Jousikiikku 3  

Liukumäki 1  

Kiipeilyväline 1  

Hiekkalaatikko 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

 

 

 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

Yleiset puitteet  

Kokonaisarvio  

Tärkeimmät toiveet kohteen kehittämiseksi 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 – 
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PASUUNAPUISTO 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Jere Saarikko, Aluesuunnittelija 

Kohteen katuosoite: Trumpettitie 1 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kaksipaikkainen keinu 2 Hiekkapohjainen pallokenttä, 15 x 24 m 

Jousikiikku 3 Lentopallokenttä 

Kiipeilyväline 1  

Hiekkalaatikko 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Pöytäryhmiä 

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

 

 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

Yleiset puitteet  

Kokonaisarvio  

Tärkeimmät toiveet kohteen kehittämiseksi 

16. Toive 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Hyvä 

Pallopelialueet Hyvä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 – 
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RENGINMÄKI 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Jere Saarikko, Aluesuunnittelija  

Kohteen katuosoite: Puustellinpolku 19 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta  

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kaksipaikkainen keinu 1 – 

Jousikiikku 1  

Hiekkalaatikko 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

 

 

 

 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

Yleiset puitteet  

Kokonaisarvio  

Tärkeimmät toiveet kohteen kehittämiseksi 

19. Toive 

20. Toive  

21. Toive 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 Leikkipaikan voisi poistaa, lähellä muita monipuolisia leikki- ja liikunta-alueita 
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RUKKILANPUISTO 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Jere Saarikko, Aluesuunnittelija 

Kohteen katuosoite: Värttinäkuja 1 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta  

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kaksipaikkainen keinu 1 Hiekkapohjainen pallokenttä, 15 x 24 m 

Jousikiikku 2 Palloseinä 

Liukumäki 1  

Hiekkalaatikko 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

 

 

 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

Yleiset puitteet  

Kokonaisarvio  

Tärkeimmät toiveet kohteen kehittämiseksi 

22. Toive 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 – 
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SOROLANTIEN LEIKKIALUE 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Jere Saarikko, Aluesuunnittelija 

Kohteen katuosoite: Laitilantie 1 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta  

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Yksipaikkainen keinu 1 Hiekkapohjainen pallokenttä, 5 x 10 m 

Jousikiikku 3 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Liukumäki 1  

Kiipeilyväline 1  

Hiekkalaatikko 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Pöytäryhmiä 

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

 

 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

Yleiset puitteet  

Kokonaisarvio  

Tärkeimmät toiveet kohteen kehittämiseksi 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Vähän käytetty, ruohottunut koripallon heittopaikka 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. – 

Vapaa sana 

 – 
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VON GLANIN PUISTO 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Jere Saarikko, Aluesuunnittelija 

Kohteen katuosoite: Kartanonkaari 24 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta  

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

Kaksipaikkainen keinu 2 Koripallon heitto-/pelipaikka 

Keinulauta 1 Ulkopingispöytä 

Liukumäki 1  

Kiipeilyväline 1  

Tasapainoväline 1  

Hiekkalaatikko 1  

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

Skeittivälineitä/-alue – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Liikuntaan soveltuvia luontoelementtejä 

Liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä 

Valaistus leikki- ja liikuntapaikoilla 

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

Kuvia kohteesta 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Monipuolinen kohde, kehityskelpoinen, nykyisin kulunut 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Tyydyttävä 

Pallopelialueet Tyydyttävä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Välineiden uusiminen ja monipuolistaminen 

2. Rakenteiden korjaus tai uusiminen 

Vapaa sana 

 – 
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KANNELMÄEN PALVELUTALO 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Heidi Sipiläinen, Palvelutalon johtaja 

Kohteen katuosoite: Urkurpillintie 4 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: 116, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

–  – 

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

Pöytäryhmiä 

Muita oleskelupaikkoja 

Viihtyisyyttä lisääviä istutusalueita 

 

 

 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

Yleiset puitteet  

Kokonaisarvio  

Tärkeimmät toiveet kohteen kehittämiseksi 

28. Toive 

29. Toive  

30. Toive 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 Palvelutalolla on aidattu takapiha, josta löytyy mm. oleskelualueita ja tasapainoharjoitusteline. 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Hyvä 

Pallopelialueet Hyvä 

Talviliikuntapaikat Tyydyttävä 

Muut liikuntapaikat    Tyydyttävä 

Yleiset puitteet Tyydyttävä 

Kokonaisarvio Tyydyttävä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Ulkoliikuntavälineistöä ikääntyneille 

2. Istutusaltaita ikääntyneille sopivalla korkeudella 

Vapaa sana 

 Palvelutalo tekee paljon yhteistyötä päiväkoti Vanhaisen kanssa ja myös lapset leikkivät välillä pihalla. 

 Palvelutalo on saanut lähiörahastosta varoja piha-alueen kehittämiseen (mm. ulkokuntosalivälineistöä, istu-

tusalueita vanhusten ja lasten käyttöön), rahat ovat tälle vuodelle, mutta hanketta ei ehditä toteuttaa ennen 

kuin ensi vuoden puolella. Mielestäni tila sopisi sen jälkeen hyvin liikuntakäyttöön myös Kannelmäen alueen 

kotona asuville ikäihmisille, he voisivat myös halutessaan ruokailla palvelutalon ravintolassa ja käyttää vaik-

ka iltaisin palvelutalon kuntosalia. 
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KANNELMÄEN TUKIKOTI 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Jorma Pajunen, Tukiasumisen päällikkö 

Kohteen katuosoite: Tanotorventie 50 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: 12, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

–  – 

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

– 

 

 

 

 

 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

Yleiset puitteet  

Kokonaisarvio  

Tärkeimmät toiveet kohteen kehittämiseksi 

31. Toive 

32. Toive  

33. Toive 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 – 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Hyvä 

Pallopelialueet Hyvä 

Talviliikuntapaikat Hyvä 

Muut liikuntapaikat    Hyvä 

Yleiset puitteet Hyvä 

Kokonaisarvio Hyvä 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Toive 

Vapaa sana 

 Alueella ei ole leikkivälineitä - tarkoitettu aikuisasukkaille 

 Kohteen tontti on pieni, rajoittuu naapuritalon tonttiin. On pelkkä asuintontti. 
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MALMINKARTANON NUORISOTALO 

Vastaajan nimi ja työtehtävä: Anniina Koivumäki, Nuoriso-ohjaaja 

Kohteen katuosoite: Piianpolku 3 

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien määrä: 70, Yli 75 % asuu 1 km säteellä kohteesta 

Kohteesta löytyvät liikunta- ja leikkitoiminnot 

Leikkipaikkavälineet Kpl Pallopelialueet  

–  Koripallon heitto-/pelipaikka 

 

Talviliikuntapaikat  Muut liikuntamahdollisuudet 

– – 

 

Liikuntaa tukevat puitteet  

– 

 

 

 

 

 

Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

  

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

  

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarviot nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet  

Pallopelialueet  

Talviliikuntapaikat  

Muut liikuntapaikat     

Yleiset puitteet  

Kokonaisarvio  

Tärkeimmät toiveet kohteen kehittämiseksi 

34. Toive 

35. Toive  

36. Toive 
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Liikuntamahdollisuuksien itsearvioinnit 

Koetut puutteet ja ongelmat liikuntaolosuhteissa 

 Korista puuttuu sukka ja rajat maassa ovat kuluneet lähes näkymättömiin 

Kohteen erityispiirteet ja vahvuudet 

 – 

Osa-alueittaiset arviot ja kokonaisarvio nykytilanteesta 

Leikkipaikkavälineet Erittäin huono 

Pallopelialueet Erittäin huono 

Talviliikuntapaikat Erittäin huono 

Muut liikuntapaikat    Erittäin huono 

Yleiset puitteet Erittäin huono 

Kokonaisarvio Erittäin huono 

Kehittämistoiveet ja muut huomiot 

Esitetyt toiveet kohteen kehittämiseksi 

1. Koko piha pitäisi uusia. Piha alue on iso ja sille olisi varmasti käyttöä jos siihen tehtäisiin toimiva piha suun-

nitelma kuunnellen meitä ja viereistä päiväkotia. 

Vapaa sana 

 Toivoisimme viihtyisää ja kutsuvaa piha-aluetta joka palvelisi nuorisotalomme sekä viereistä päiväkotia. 

Nuorisotalon puolesta pihan nurkkaukseen on hankittu muutama kasvatuslaatikko. Toivoisimme niiden säi-

lyvän ja pienen puutarha-alueemme tietysti viihtyisämmäksi. Nuoriltamme on tullut erittäin hyviä ehdotuksia 

pihan parantamiseksi ja toivomme heitä kuultavan mikäli piha-aluetta lähdetään kehittämään. 

 

 


