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JOHDANTO
Kaupunginhallituksen päätöksen (KH 23.2.2009 § 79) mukaisesti Oulun kaupungin
kehittämis- ja toimenpideohjelmaan liittyen kaupungin eri hallintokuntien tulee tarkastella
palveluverkkojaan ja niiden laatumäärityksiä vuoden 2009 loppuun mennessä. Toimintaajan kuluessa palveluverkon tarkastelua tarkennettiin koskemaan Oulun kaupunkia ja Oulun
seudun alueella olevaa palvelutuotannon kapasiteettia, palveluverkkoa ja tarjontaa toimialakohtaisesti. Talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaan liittyen tarkastelukohteena ovat
palveluja koskevien palveluverkkojen taloudellisuus ja palvelujen laatu niin koulu-, sosiaalija terveys- sekä muissa hallintokunnissa. Arvioinnin tavoitteena on löytää mahdolliset
kehittämiskohteet,
joiden
perusteella
voidaan
käynnistää
palveluverkkojen
muutostoimenpiteet. Tavoitteena on luoda nykyisiä toimintoja ja toimitiloja laadukkaampia
ja toimivampia kokonaisuuksia. Palvelujen selvittämisen taustalla on myös tarve turvata
kaupungin järjestämisvastuulla olevien palvelujen saanti myös tulevaisuudessa.
Oulun liikuntatoimen liikuntapalveluverkon ja laatumääritysten analyysi toteutettiin
kartoittamalla nykyiset liikuntapaikat ja –palvelut niin Oulussa kuin Oulun seudun muissa
kunnissa
sekä
linjaamalla
tulevaisuuden
tarpeita,
toimintamalleja
ja
muutosmahdollisuuksia. Liikunnanohjauspalvelut selvitettiin yhteistyössä sisäisessä
sopimusohjauksessa olevan ohjauspalveluyksikön kanssa. Liikuntaviraston selvitys sisältää
sekä liikuntapaikkoja ja –alueita koskevan infra tarkastelun että ohjauspalveluita koskevan
sisältöanalyysin.
Liikuntapalveluverkon tarkastelun perustana toimivat vuonna 2006 tehty Oulun kaupungin
liikuntapalveluverkkosuunnitelma(KH 25.9.2006 § 595), Liikuntapalveluverkkosuunnitelman
kehittämistyöryhmän loppuraportti (KH 17.6.2008 § 418), Ulkoliikuntapaikkojen laatu- ja
hoitoluokitus (KH 24.9.2007 § 520), Kuntosalien laatuluokitus (Liikltk 20.2.2008 § 23) sekä
alueurakoiden ja Teknisen liikelaitoksen sopimusten liitteenä olevat tiedot liikuntapaikoista,
niiden määristä, laatu- ja hoitotasoista. Lisäksi taustamateriaalina ovat olleet Selvitys
liikunta- ja nuorisopalveluiden toteuttamisesta Oulun seudulla tilaaja-tuottajamalliin
pohjautuen (SeutuHa 15.6.2006 § 47) sekä Oulun kaupungin terveysliikuntaohjelma (KH
6.4.2009 § 209), Hiihto-olosuhdetyöryhmän loppuraportti (Liikltk 30.9.2009 § 72), Selvitys
koulusalien iltakäytön kehitysnäkymistä 2008, Oulu liikkuu kestävästi 2009 - 2011 Oulun
kaupungin liikuntatoimen kestävän kehityksen toimintaohjelma (Liikltk 18.11.2009 § 82),
Tasa-arvoselvitys liikuntatoimen palveluista ja niiden käyttäjistä 2008 (KH 11.11.2008 §
647) ja Liikuntaviraston talousarvion 2009 suvaus (Liikltk 28.1.2009 § 10).
Liikuntapalveluverkkoa suuntaavia ja ohjaavia tietoja ovat mm. väestötiedot ja -ennusteet,
eri liikuntalajien harrastaja- ja kilpailijamäärät sekä olemassa olevat liikuntapaikat.
Liikuntapalveluiden riittävyyden ohella huomiota kiinnitetään palvelujen tasa-arvoiseen
saavutettavuuteen, joustavuuteen, monipuolisuuteen, laadukkuuteen, taloudellisuuteen
sekä yhteistyömahdollisuuksiin eri toimijoiden kanssa. Liikuntapaikkojen ja -palveluiden
järjestämiskustannuksista
suurimman
osan
vievät
tilavuokrat
sekä
hoitoja
kunnossapitokulut.
Tässä selvityksessä on keskitytty vain liikuntaviraston hallinnoimiin liikuntapaikkoihin ja
liikuntapalveluihin, joihin kohdistuu tilaa ja/tai resurssia liikuntavirastosta tai sen budjetista.
Lisäksi selvityksessä on luotu lyhyt katsaus Oulun seudun liikuntapaikkoihin. Oulun
kaupungissa on myös paljon muita liikuntapaikkoja (esimerkiksi puistoissa, kouluilla,
päiväkodeilla, sairaaloissa ja muissa palvelutaloissa, nuorisotaloilla, seurojen järjestämänä
tai yksityisenä liikuntapaikkatarjontana), jotka mainitaan tässä raportissa, mutta niistä ei
ole tehty tarkempia laatumäärityksiä. Liikuntavirastossa on käynnissä tarkempi seudullinen
Oulun seudun liikuntapalveluverkkoselvitys, joka valmistuu kesällä 2010 ja jossa käydään
kattavasti läpi koko liikuntapaikkatarjonta koko Oulun seudulla.
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1. LIIKUNTALAKI JA LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA
Liikuntapaikkojen ja –palveluiden järjestäminen perustuvat liikuntalakiin sekä Oulun
kaupungin ja liikuntatoimen strategiaan. Liikuntalain tarkoituksena on edistää
kaikentasoista liikuntaa sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön
hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.
Liikuntalain (18.12.1998/1054) 2 §:n mukaan kunnan liikuntatoimen tehtävä on luoda
edellytykset kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä
terveyttä edistävää liikuntaa. Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa tarjoamalla
liikuntapaikkoja ja –alueita sekä järjestämällä liikuntaa erityisryhmät huomioon ottaen.
Oulun kaupungin strategian vision mukaan Oulun on pohjoista valoa ja elinvoimaa.
Kaupungin strategisten päämäärien mukaan Oulu on monipuolinen sivistys-, liikunta-,
kulttuuri- ja tapahtumakaupunki, jonka asukkailla on hyvä itsenäinen elämänhallinta.
Kaupungin tehtävä on tukea asukkaittensa hyvinvointia ja kannustaa heitä tekemään
terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja.
Oulun
liikuntatoimen
vision
mukaan
Oulussa
ovat
maan
innostavimmat,
asiakaslähtöisimmät ja kehittyneimmät liikuntapalvelut. Liikuntatoimen strategisina
päämäärinä on edistää terveyttä, hyvinvointia ja liikuntaa Oulun seudulla sekä huolehtia
liikuntapalvelujen tasa-arvoisesta saavutettavuudesta iästä, sukupuolesta, varallisuudesta,
taidoista tai liikunta-aktiivisuudesta riippumatta. Lisäksi strategisena päämääränään
liikuntatoimi mahdollistaa liikuntaedellytyksiä toimivilla, viihtyisillä ja muunneltavilla
liikuntapaikoilla sekä liikuntaan kannustavalla elinympäristöllä sekä kehittää hyvinvointia ja
liikuntaa edistäviä palveluja ja toimintamalleja yhteistyössä eri hallintokuntien,
urheiluseurojen ja muiden tahojen kanssa. Liikuntatoimi haluaa kehittää toimintojaan
tarvelähtöisesti ja eettisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen edellyttäen näitä
periaatteita myös yhteistyökumppaneiltaan.
Liikuntapaikat ja -palvelut on kunnallinen palvelu, jonka rakenteet ja sisällöt muuttuvat.
Liikuntakulttuuri on laajentunut urheilusta kuntoilun kautta terveys- ja arkiliikuntaan.
Liikunnalla on todettu saavutettavan yksilötason terveyttä edistävien vaikutusten lisäksi
merkittäviä kansantaloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Liikunnalla on mm.
keskeinen rooli yhä kasvavien väestöryhmien välisten terveyserojen kaventajana. Liikunta
tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, ylläpitää kansalaisten työ- ja toimintakykyä,
lisää ikäihmisten omatoimisuutta ja elämänhalua sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Sen avulla
vaikutetaan myönteisesti suvaitsevaisuuden lisääntymiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä
tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentumiseen. Liikuntatoimen strategian näkökulmasta
on tärkeää, että kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus liikunnalliseen ja hyvinvointia
edistävään elämäntapaan sekä elämysten ja yhteisöllisyyden kokemiseen liikunnan avulla.
Liikuntakulttuurin alueella liikuntakäyttäytymisessä, elämäntavoissa ja lajitarjonnassa
tapahtuvat muutokset luovat paineita liikuntapalveluille. Liikuntapaikoissa painopiste
suuntautuu perus- ja lähiliikuntapaikkoihin sekä monikäyttöisiin liikuntatiloihin.
Yhdyskunta-rakennetta ja arkiympäristöä kehitetään liikkumista suosivaksi. Vapaa-ajalle
asetettavat toiveet ja odotukset kasvavat edelleen, jolloin asiakkaiden laatutietoisuus ja
odotusarvot liikunnan palvelutarjontaa kohtaan lisääntyvät. Uusien, innovatiivisten
toimintamallien
rakentaminen,
aktiivinen
yhteistyö
sekä
kumppanuuden
ja
verkostoitumisen kasvattaminen eri liikunta-alan toimijoiden kanssa ovat edellytyksiä
palvelujen saatavuuden ja laadukkuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.
Eri hallinnonalojen ja toimijoiden merkitys liikunnan edistämisessä korostuu erityisesti
elämänkulun alku- ja loppuvaiheissa. Polarisoituminen liikuntakäyttäytymisessä näkyy
selvimmin lasten ja nuorten kohdalla. Liikunnan edistäminen neuvolatoiminnassa,
varhaiskasvatuksessa sekä koulu-, oppilaitos- ja korkeakouluympäristöissä edellyttää
yhteistyötä muiden hallintokuntien ja toimijoiden kanssa. Ikääntyvän ja erityistoimia
vaativien väestöryhmien (liikuntaesteiset, pitkäaikaissairaat, maahanmuuttajat, työttömät
jne.) kasvu luovat tarpeita suunnata liikuntapalveluja ja -tiloja ko. väestöryhmille.
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Tavoitteena on luoda edellytykset ja puitteet, joissa yksittäiset liikkujat, urheiluseurat ja
muut liikuntaa järjestävät tahot järjestävät toimintaa ja edistävät liikkumista vastuullisesti.
Liikunnan kustannustehokas vaikuttavuus paranee parhaiten kansalaisten omaa
aktiivisuutta lisäämällä. Liikuntatoimi pitää yllä avointa keskustelua liikunnan merkityksestä
ja myönteisistä terveyttä edistävistä vaikutuksista, tukee kansalaisten liikunnallisia
valintoja sekä vahvistaa yhdenvertaista ja tasa-arvoista liikuntapalvelujen ja mahdollisuuksien saavutettavuutta. Liikunnallisuuden lisäämisessä tarvitaan eri toimijoiden
sitoutumista liikunnan edistämiseen sekä yhteistyön tehostamista. Kattavalla ja
monipuolisella liikuntapalveluverkolla vaikutetaan positiivisesti alueen vetovoimaisuuteen
sekä käyttäjien hyvinvointiin ja terveyteen.

2. LIIKUNTAPALVELUVERKON
PERUSTEET

JA

LAATULUOKITUKSEN

Oulun kaupungin liikuntatoimen liikuntapalveluverkko ja laatuluokitus pohjautuvat
Liikuntapalveluverkkosuunnitelmaan (KH 25.9.2006 § 595), Liikuntapalveluverkkosuunnitelman kehittämistyöryhmän loppuraporttiin (KH 17.6.2008 § 418), Ulkoliikuntapaikkojen laatu- ja hoitoluokitukseen (KH 24.9.2007 § 520) sekä kuntosalien
laatuluokitukseen (Liikltk 20.2.2008 § 23). Sisäliikuntapaikkojen laatuluokitus on tekeillä,
joten tässä vaiheessa niiden osalta sovelletaan ulkoliikuntapaikkojen ja kuntosalien
laatuluokituksia.
Liikuntapalveluverkkosuunnitelman mukaan liikuntapaikat jakaantuvat pääkeskus-,
aluekeskus-, paikalliskeskus- ja lähiliikuntapaikkatasoisiksi liikuntapaikoiksi, mikä
noudattelee
yleistä
kaupunkikonsernissa
käytössä
olevaa
palveluluokitusta.
Lähiliikuntapaikka palvelee yli 3000 asukasta ja sisältää pallokentän, liikuntasalin koululla
tai päiväkodilla sekä kuntoradan tai yhteyden kuntoreitteihin. Paikalliskeskus palvelee yli
5000 asukasta ja sisältää lähikeskuspalvelujen lisäksi monipuolisemmat liikuntapaikat ja tilat kuten esim. keinonurmikentän. Aluekeskus palvelee 10 000 asukasta muutaman
kilometrin säteellä ja sisältää edellisten lisäksi urheilu- ja liikuntapaikat koko alueen
vaatimustasolla. Näihin kuuluvat mm. erilaiset liikuntalaitokset. Pääkeskustasoiset palvelut
kohdistuvat laajalle asukaspohjalle, palvelevat jopa koko Pohjois-Suomea. Ne sisältävät
joko erityisen laadukkaat liikuntapaikat ja/tai hyvin voimakkaasti erityisolosuhteita vaativat
liikuntapaikat.
Edellä esitetyt liikuntapalveluverkkosuunnitelman määritelmät ja raja-arvot perustuvat
vuoden 2006 liikuntapalveluverkkosuunnitelmaan, jota päivitetään parasta aikaa
seudulliseksi. Päivitystyö valmistuu kesään 2010 mennessä. Palveluverkkosuunnitelman
päivityksen yhteydessä tarkistetaan ja määritellään uudet raja-arvot ja sisältömäärittelyt
pääkeskus-, aluekeskus-, paikalliskeskus- ja lähiliikuntapaikka-tasoisille liikuntapaikoille.
Tässä palveluverkkoselvityksessä on jo huomioitu mahdollisuuksien mukaan tulevia
muutoksia raja-arvoissa, jotka tulevat kasvamaan erityisesti paikalliskeskus- ja
aluekeskustasoisissa liikuntapaikoissa, jolloin kyseiset palvelut tarjoavat liikkumisen
mahdollisuuksia entistä laajemmille käyttäjäjoukoille. Uudet raja-arvot tullenevat olemaan
siten,
että
aluekeskustasoiset
palvelut
määritellään
40 000
asukkaalle
ja
paikalliskeskustasoiset palvelut 10 000 asukkaalle. Lähiliikuntapaikkojen määritykset
säilynevät samoina.
Oulun kaupungin liikuntapaikkojen laatuluokituksen ja -kriteeristö perustuvat
asiakkaiden tarpeisiin, liikuntapaikkojen sijaintiin ja liikuntapaikkojen yleiseen tekniseen
tasoon ja laatuvaatimuksiin. Priorisoinnin kriteerejä on määritelty kaikkiaan 13 kpl.
Kaikki
Oulun
kaupungin
liikuntapalveluverkon
liikuntapaikat
voidaan
yhdistää
liikuntaviraston laatuluokitukseen. Liikuntaviraston laatuluokituksen kriteereitä voidaan
soveltaa mille tahansa liikuntapaikkaryhmälle, kun prioriteettikriteereistä valitaan
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soveltuvimmat ja arvioidaan järkevästi eri kriteereiden painoarvot jokaisessa kohteessa.
Laatukriteerien perusteella voidaan laskea matemaattisesti luokituksen tunnusluvut
pisteytyslaskentamenetelmän avulla. Pisteytyksen perusteella kohteet jaetaan eri luokkiin.
Laatuluokituksessa on todettu käyttökelpoisimmaksi jako kolmi- tai neliportaisiin
luokituksiin. Lisäksi luokitusta on täsmennetty erikseen kesä- ja talvikäyttöä varten. Eri
liikuntapaikkatyypit käsitellään omina kokonaisuuksina ja kaikki kriteerit eivät ole
mielekkäitä kaikille liikuntapaikkatyypeille.
Laatuluokituksen tehtävä on kertoa käyttäjille liikuntapaikkojen laatu- ja varustetasot sekä
optimoida kunnossapitoa ja varustetasoa tarpeiden mukaiseksi. Laatuluokitus toimii myös
mm. vuoronvarauksen ja liikuntapaikanhoidon perustana.
Liikuntapalveluverkon ja laatuluokitusten pohjalta liikuntavirastossa on laadittu
palvelukuvaukset ja tehtäväkortit, joissa määritellään liikuntapaikkojen kunnossapitoon
liittyviä tehtäviä ja toimia laatuluokituksen mukaisesti. Nämä määritykset ohjaavat
liikuntapaikkojen käyttöä, kunnossapitoa, vuorovarausta sekä liikuntapaikkoihin ja –
palveluihin liittyviä sopimuskäytäntöjä.
Liikuntapalveluverkon ja sen laatuluokituksen tavoitteena on tarpeen ja tarjonnan
optimaalinen
kohtaaminen
sekä
liikuntapaikkojen
ja
-palvelujen
tasa-arvoinen
saavutettavuus kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Liikuntapaikkojen laatukriteeristö koostuu seuraavista osa-alueista ja määrittelyistä:
A. Asiakkaiden tarpeet
1. Asukasmäärät ja ikäluokat (Esim. Oulussa asukasluku on n. 130 000)
1. asukkaita alueella (> 10 000) > 5 % asukasmäärästä
2. asukkaita alueella (> 6000) > 5 % asukasmäärästä
3. asukkaita alueella (3000 – 6000) 2 - 5 % asukasmäärästä
4. asukaita alueella (< 3000) < 2 % asukasmäärästä
2. Käyttäjät/käyttöaste
1. runsaassa käytössä, kilpaurheilukäytössä
2. säännöllisesti kunto- ja kilpaliikuntakäytössä
3. säännöllisesti kuntoliikuntakäytössä
4. satunnaisessa käytössä
3. Asukas/asiakastyytyväisyys
1. asiakkaat tyytyväisiä, ei kehitettävää
2. asiakkaat tyytyväisiä, vähän kehitettävää
3. kaikki jotakuinkin o.k., jonkin verran kehitettävää
4. asiakkaat tyytymättömiä, runsaasti kehitettävää
4. Terveysvaikutukset
1. kansanterveydellisesti ja erityisryhmille erittäin merkittävä
2. yleisesti kansanterveydellisesti merkittävä
3. jonkin verran kansanterveydellistä merkittävyyttä
4. ei sanottavasti merkitystä kansanterveyteen
B. Liikuntapaikan sijainti
5. Saavutettavuus
1. erinomainen sijainti, hyvät kulkuyhteydet
2. hyvä sijainti lähellä asutuskeskuksia, hyvät kulkuyhteydet
3. kohtuullisen välimatkan päässä asutuskeskuksesta,
kulkuyhteydet
4. syrjäinen

kohtuulliset
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6. Luonnonarvot, estetiikka
1. luonnonarvoiltaan merkittävä ja maisemaltaan kaunis, estetiikka
huomioitu hyvin liikuntapaikan rakennelmissa, kulttuurihistoriallisesti
merkittävä
2. luonnonarvoja jonkin verran, estetiikka huomioitu hyvin liikuntapaikan
rakennelmissa
3. estetiikka huomioitu liikuntapaikan rakennelmissa
4. ei sanottavasti ole kiinnitetty estetiikkaan huomioita
7. Maantieteelliset ja/tai varustukselliset ominaisuudet
1. vaihteleva
maasto,
huomattavia
korkeuseroja
ja
laadukas
pohja/monipuolinen ja laadukas varustus
2. maastossa vaihteluita, korkeuseroja/ monipuolinen varustus
3. maastossa vain vähän vaihteluita, vähän korkeuseroja/normaali
varustus
4. monotoninen ympäristö/niukka varustus
C. Palvelun taso ja laatuvaatimukset
8. Liikuntapaikan laatu, varustetaso
1. huipputason paikka, huomioitu sekä huippu-urheilu että erityisryhmät
2. mahdollistaa harraste- ja kilpaurheilua tasokkaissa olosuhteissa
3. laadukkaat
palvelut
harrastajalle,
omatoimikuntoilijalle
ja
kouluille/päiväkodeille
4. varustelutaso vaatimatonta
9. Liikuntapaikan aukioloaika
1. mahdollisuus käyttää ympäri vuoden kaikkina päivinä 24 tuntia
2. mahdollisuus käyttää ympäri vuoden kaikkina päivinä suppeammalla
aukioloajalla
3. mahdollisuus käyttää rajoitetulla aukioloajalla (joko päivän aikana tai
osan vuotta)
4. rajoitettu aukioloaika
10. Vuoronvaraus
1. säännöllinen vuoronvaraus koko vuoden
2. säännöllinen vuoronvaraus osan vuotta
3. osittainen vuoronvaraus
4. ei vuoronvarausta
11. Ylläpito, huoltotarpeet
1. vaatii jatkuva huoltoa ja ylläpitoa
2. vaatii säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa
3. vaatii viikoittaista ylläpitoa ja huoltoa
4. ylläpito ja huolto vain tarvittaessa
12. Henkilöstön pätevyys
1. työn vaatima ammattitutkinto ja käytännön osaaminen
2. työn vaatima ammattitutkinto
3. työn vaatima osaaminen hankittu työn tekemisen kautta
4. sovellettavissa oleva osaaminen
13. Toteutettavuus, resurssit
1. erittäin helppo toteuttaa
2. helppo toteuttaa
3. toteutus kohtalaista
4. toteutettavuus työlästä.
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3. LIIKUNTAPALVELUVERKKO
LIIKUNTAPAIKKATYYPEITTÄIN
Oulun
kaupungin
liikuntaviraston
liikuntapaikat
käsitellään
tässä
luvussa
käyttötarkoitukseen pohjautuen liikuntapaikkatyypeittäin. Liikuntapaikat on eritelty
reitteihin
ja
-ratoihin,
liikuntaja
urheilukeskuksiin,
kenttiin,
uimarantoihin,
sisäliikuntatiloihin, kuntosaleihin ja muihin liikuntapaikkoihin. Lisäksi luvussa käsitellään
liikuntatilojen yhteydessä olevia muita tiloja kuten kokous-, toimisto- ja muita oheistiloja.

3.1. Kuntoreitit ja -radat
Oulun kaupungin liikuntaviraston liikuntapalveluverkossa on reittejä ja ratoja yhteensä
seuraavasti:
- 105 km kuntoreittejä ja –ratoja, joilla sekä kesä- että talvikäyttöä
- 59 km hiihtolatuja, joilla ei varsinaista kesäkäyttöä
- 52 km jäälatuja, joilla vain talvikäyttöä
- 4,8 km koiralatuja, joilla vain talvikäyttöä
- 7 km retkiluistelureittejä, joilla vain talvikäyttöä
- 3,2 km sauvakävelyreittejä, joilla sekä kesä- että talvikäyttöä
- 9 km vaellusreittejä, joilla vain kesäkäyttöä
- 3 km maastopyöräilyreittejä, joilla vain kesäkäyttöä
- 90 kpl erikseen tilattavia reittejä koulujen ja päiväkotien käyttöön sekä tapahtumiin,
joilla vain talvikäyttöä.
Pääosa liikuntaviraston radoista ja -reiteistä toimii talvella hiihtolatuina ja kesällä
lenkkeilypolkuina. Pohjustetut radat ja reitit ovat kivituhkapäällysteisiä. Kuntoradat ja –
reitit toimivat kesäisin myös maastopyöräilyreitteinä kävelyn, juoksun ja muun lenkkeilyn
ohessa. Lisäksi reittejä on osoitettu erikseen hiihto- ja koiraladuiksi, sauvakävely-,
maastopyöräily- ja retkiluistelureiteiksi sekä ulkoilupoluiksi. Reiteissä ei ole huomioitu mm.
luontopolkuja, puistopolkuja tai kevyenliikenteenväyliä, koska nämä eivät ole
liikuntaviraston hallinnoimia liikunta-alueita tai -paikkoja. Monilla reiteillä ja radoilla on eri
käyttäjiä ja hoitotoimia talvi- ja kesäkäytössä, jolloin kohteiden laatuluokitus on eritelty
talvi- ja kesäkäyttöä vastaavaksi.
Korkeimmassa laatuluokassa ovat reitistön pääväylät, joilla on sekä kesä- että talvikäyttöä.
Niiden valaistus on kunnossa ja reittien leveys riittävä. Reitit mahdollistavat monipuolista
liikkumista sekä niiden pohjat ovat tasaiset ja hyvin päällystetyt.
Toiseen laatuluokkaan kuuluvat reitit, joilla on säännöllistä kuntoliikuntaa. Niissä voi olla
puutteita jossakin edellä mainitussa seikassa. Reitit ovat yleensä ns. asuinalueiden
kuntoratoja tai pohjustettuja yhdyslatuja.
Kolmannessa laatu- ja hoitoluokassa olevilla kuntoreiteillä ja –radoilla ei ole kesäkäyttöä tai
kesäkäyttö on erittäin vähäistä. Ne vaativat suhteellisen paksun lumikerroksen esimerkiksi
ladun tekoa varten.
Neljännessä laatuluokassa olevat reitit ja ladut ovat jäälatuja tai ns. erikseen tilattavia
latuja, joita hoidetaan erillistilauksesta esim. koulujen ja päiväkotien käyttöä varten. Näiden
käytettävyys keskittyy rajatulle ajanjaksolle
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Taulukko 1. Oulun kaupungin kuntoradat ja -reitit laatuluokittain
Laatuluokka
Liikuntapaikka

Pituus

kesä

talvi

1, 2, 3 ja 5 km

3

2

Auranmaja

kuntoradat

Auranmaja

hiihtolatu

10 km

4

2

Auranmaja–Niittyaro

kuntoreitti

10 km

1

1

Auranmajan koiralatu

koiralatu

4,8 km

4

3

Ellinmaan kierros

kuntorata

1 km

1

1

Hangaskangas

kuntorata

4 km

3

3

Heinäpää

kuntorata

1,5 km

2

2

Herukka–Ahvenoja

kuntoreitti

4,5 km

1

1

Herukan pisto (= Seelanti)

yhdyslatu

1 km

4

3

Hietasaari

kuntorata

2 km

2

2

Hintta

kuntorata

0,5 km

2

3

Hiukkavaara–Auranmaja

kuntoreitti

11 km

1

1

Hiukkavaara-Kiekonreitti

kuntoreitti

7,5 km

3

2

Hovinsuo

kuntorata

1 km

2

2

Hönttämäen pisto

yhdysreitti

1,5 km

2

2

Iinatin kuntoreitti

kuntoreitti

8,8 km

1

1

Jokelan lenkki

hiihtolatu

9,5 km

4

3

Kaakkurin liikuntakeskus

kuntorata

0,7 km

2

2

Kaakkurin pisto

yhdysreitti

1,0 km

2

2

Karahka-Vesalan reitti

hiihtolatu

16 km

4

2

Kaukovainio-Hiironen

kuntorata

3 km

2

2

Kempeleenlahti

jääladut

10 km + 7 km

-

4

Kiekonreitti

kuntoreitti

3,5 km

1

1

Korvensuoran pisto

yhdyslatu

1 km

4

3

Kuivasjärvi, eteläranta

jäälatu

2 km

-

4

Kuivasranta-Vahtola

kuntoreitti

4 km

1

1

Linnanmaa

kuntorata

1 km

2

3

Lintula

kuntorata

1,5 km

2

2

Lämsänjärven pisto

yhdyslatu

2,5 km

4

3

Madekosken koulu

kuntorata

1 km

2

3

Maikkulan pisto

yhdyslatu

1,5 km

4

3

Metsokangas

kuntorata

1,5 km

2

2

Puolivälinkangas

kuntorata

1,5 km

2

2

Pylkönaho

kuntorata

1, 2, 3, 4, 5 km

2

1

Pylkönaho

hiihtolatu

7,5 km

3

2

Pyykösjärven länsiosa

jäälatu

3 km

-

4

Pyykösjärvi-Auranmaja

hiihtolatu

9 km

4

3

Rajahauta-Kraaseli

jääladut

30 km

-

4

Raksila–Kaukovainio

kuntoreitti

3 km

1

1

Raksila

kuntorata

1 km

2

2
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Raksilan hiihtomaa
Rannanperän pisto
(sähkölinjalla)

siirtolumen-latu

0,5 km

-

1

yhdyslatu

0,5 km

4

3

1 ja 2 km

1

1

Sankivaara, ensilumenlatu

kuntorata,
ensilumen-latu

Sankivaara

kuntoradat

1, 2, 3 ja 4 km

2

2

Sankivaara – Kiekonreitti

kuntoreitti

1,5, 1,5 ja 2 km

2

1

Tuira
Pistoreitit (liittymät
kuntoradoille/-reiteille)

kuntorata

1 km
esim. Kuivasjärvi,
Myllyoja
noin 80 koulu/päiväkotilatua

2

2

3

3

esim.
Tervahiihto
Poroferia
Puistohiihto
Sivakkahiihto
Kuutamohiihto
Hikihiihto

-

4

9 km

3

-

1 km

2

3

1,2 km

2

3

1 km

2

3

7 km

-

4

3 km

3

-

Erikseen tilattavat reitit ja ladut
Jyrkkäkosken vaellusreitti
Hiironen
Rajakylä, Talvikkipuisto
Heinäpää, mäen päällä
Kempeleenlahden
retkiluistelureitti
Ellinmaan maastopyöräilyreitti

yhdyslatu
koulujen ja
päiväkotien ladut

tapahtumien
ladut
ulkoilupolku
sauvakävelyreitti
sauvakävelyreitti
sauvakävelyreitti
retkiluistelureitti
maastopyöräilyreitti
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3.2. Liikunta- ja urheilukeskukset sekä kentät
Oulun
kaupungin
liikuntatoimen
liikuntapalveluverkossa
/urheilukeskuksia ja kenttiä seuraavasti:

on

yhteensä

liikunta-

-

19 kpl liikunta-/urheilukeskusta; sisältää pää-, alue- ja paikalliskeskustasoiset
keskukset
3 kpl sisä- ja ulkotiloja sisältäviä pääkeskuksia
Raatti, Raksila ja Heinäpää
3 kpl sisä- ja ulkotiloja sisältäviä aluekeskuksia
Linnanmaa, Kaakkuri-Hiironen ja tuleva Hiukkavaara
13 kpl paikalliskeskuksia
9 kpl ulkokeskuksia Pateniemi, Talvikkipuisto, Niittyaro, Castren,
Hovinsuo, Maikkula, Lintula, Kaakkuri, Ylikiiminki
3 kpl reittikeskuksia Auran maja, Pylkönaho ja Sankivaara
1 kpl sisäkeskuksia Värttö-Kasarmi
- 14 kpl keinonurmikenttiä
- 23 kpl nurmikenttiä
- 44 + 11 kpl kivituhkapintaisia pallokenttiä kesäkäytössä
- 61 kpl pallokenttiä talvikäytössä
- 13 kpl kaukaloita
- 1 kpl erityiskenttiä kuten pesäpallokenttä
- 1 kpl tekojääkenttiä
- 1 kpl pikaluistelukenttä
- 1 kpl rullaluistelurata
- 7 kpl koripallokenttiä
- 11 kpl beach volley kenttiä
- 1 kpl paintball kenttä
- 1 kpl monitoimikenttä
- 1 kpl motoriikkarata
- 8 kpl tenniskenttiä
- 3 kpl yleisurheilukenttiä ja 7 kpl yleisurheilun erillisiä suorituspaikkoja
13 kpl juoksusuoria
12 kpl pituushyppypaikkoja
7 kpl kuularinkejä
3 kpl heittopaikkoja
6 kpl korkeushyppypaikkoja
2 kpl seiväshyppypaikkoja
- lisäksi vähemmän laadukkaat pallokenttien yleisurheilun suorituspaikat
- 8 kpl rullalautailualueita
- 6 kpl pesäpalloverkkoja
Oulun kaupungin liikuntaviraston hallinnoimat ja ylläpidettävät liikunta-alueet sisältävät
erilaisia kenttiä ja liikunnan suorituspaikkoja. Niiden materiaalit vaihtelevat kilpatasoisista
alueista vaatimattomampiin harrastuspaikkoihin. Kenttien päällyste voi olla keinonurmea,
nurmea, asfalttia tai kivituhkaa. Kentät ja suorituspaikat voivat olla keskitettyinä liikunta/urheilukeskuksiin tai sijaita hajautetusti asuinalueilla lähiliikuntapaikkoina. Useimmat
kentät ovat ns. yleiskenttiä, joilla voi liikkua monella tapaa ja harrastaa eri lajeja.
Talvikäytössä kentät ovat pääsääntöisesti luistelua, jääkiekkoilua ja –palloilua varten.
Korkeimpaan laatuluokkaan kuuluvat stadiontasoiset, kilpaurheilun edellytykset täyttävät
ja monipuoliset liikunta-alueet. Laatu- ja hoitoluokan 1 kentillä on pelejä, harjoituksia ja
koululaiskäyttöä päivittäin.
Toiseen laatu- ja hoitoluokkana kuuluvat hyvätasoiset liikunta- ja urheilukeskukset. Ne
tarjoavat hyvätasoiset harjoittelumahdollisuudet urheiluseuroille ja omatoimikuntoilijoille.
Tarvittaessa ne soveltuvat useissa tapauksissa myös kilpaurheilukäyttöön.
Laatu- ja
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hoitoluokan 2 kentillä on pelejä ja harjoituksia lähes päivittäin. Lisäksi niillä on
koululaiskäyttöä useita kertoja viikossa.
Kolmanteen ja neljänteen laatu- ja hoitoluokkaan kuuluvat niin sanotut muut kentät.
Kentät ovat pääasiassa kivituhkapäällysteisiä lähiliikuntapaikkoja. Luokan 3 kentät ovat
pääsääntöisesti koulujen, päiväkotien ja kuntalaisten vapaassa käytössä, mutta niille
voidaan osoittaa myös varausvuoroja. Hoitoluokan 4 kentät ovat vapaassa käytössä olevia
varusteeltaan vaatimattomia liikuntapaikkoja.
Sama liikunta- ja urheilukeskus tai sen osa voi sijoittua eri laatuluokkaan talvella ja
kesällä. Myös niiden yksittäiset liikuntapaikat voivat sijoittua eri laatuluokkiin.
Taulukko 2. Oulun kaupungin liikunta- ja urheilukeskukset sekä kentät laatuluokittain
Laatuluokka
Liikuntapaikka

Tarkennus

Raatin urheilukeskus (osittain valmis v.2010)
Raatin yleisurheilukenttä (joustopäällyste, v.2010)

400 m juoksurata, hyppy- ja
heittopaikat

kesä

talvi

1

3

1

-

Raatin nurmikenttä (v.2010)

2

68 x 105 m

1

-

Raatin lisäalue, pallokenttä (keinonurmi v.2011)

64 x 100 m2
juoksusuora
hyppypaikat
kuularinki

2

3

2

-

1

1

1

3 jää
1 hiihtomaa

3

-

3

1

Raatin lisäalue, yleisurheilun suorituspaikat (v.2011)
Raksilan urheilukeskus

Oulun pesäpallostadion (keinonurmi)

100 x 150 m2,
talvella jää 35 x 50 m2, 500
m hiihtolatu ja hiihtomaa

3 pesäpallon lyöntiverkkoa

Raksilan tekojääkenttä (asfaltti)

70 x 120 m2 jää
kesällä rullaluistelurata, 2
koripallokenttää,
sählykaukalo, RC -rata

Heinäpään urheilukeskus

1

1

Heinäpään kenttä 1 (nurmi)

2

80 x 125 m

2

-

Heinäpään keinonurmikenttä (lämmitettävä)

70 x 110 m2

1

2

Heinäpään kenttä 3 (nurmi)

80 x 125 m2

2

-

Heinäpään kenttä 4 (nurmi)

2

2

-

2

2

-

2

80 x 125 m

2

-

2

3

1

2

3

1

2

-

2

-

2

2

94 x 60 m2

2

-

100 x 64 m2

Heinäpään kenttä 5 (nurmi)
Heinäpään kenttä 6 (nurmi)
Heinäpään jääkiekkokaukalo 1 (asfaltti)
Heinäpään jääkiekkokaukalo 2 (asfaltti)
Heinäpään yleisurheilu- ja heittoalue (joustopäällyste,
nurmi)
Heinäpään rullalautailualue

80 x 125 m
80 x 125 m

57 x 27 m

60 x 30 m
100 m juoksusuora
pituushyppy- ja heittopaikat
60 x 30 m2 asfalttialue, iso
rullalautaramppi

Pateniemen urheilukeskus
Pateniemen kenttä 1 (nurmikenttä yu -kentällä)
Pateniemen keinonurmikenttä

2

3

60 x 45 m

2

3

3

59 x 40 m

2

2

-

Pateniemen kenttä 5 (nurmi3)

2

30 x 40 m

3

-

Pateniemen jääkiekkokaukalo 1 kivituhkakentällä

60 x 30 m2

3

1

Pateniemen kenttä 3 (kivituhka)
Pateniemen kenttä 4 (nurmi2)
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Pateniemen jääkiekkokaukalo 2 keinonurmikentällä

60 x 30 m2
400 m juoksurata
pituushyppypaikka
15 x 15 m2 alue,
rullalautaramppi

-

1

3

-

4

-

1

2

78 x 110 m

1

3

Castrenin jääkiekkokaukalo 1

60 x 30 m2

-

1

Castrenin jääkiekkokaukalo 2

57 x 27 m2

-

1

2

-

-

120 x 65 m

3

3

20 x 30 m

2

3

-

20 x 20 m

2

4

-

3

3

3

3

4

-

3

-

-

2

3

-

3

-

2

2

2

3

-

2

3

-

3

-

3

-

2

3

100 x 60 m

2

-

98 x 57 m

2

2

3

40 x 20 m

2

-

2

Pateniemen yleisurheilualue (tiilimurske)
Pateniemen rullalautailualue
Castrenin urheilukeskus
Castrenin keinonurmikenttä

Castrenin tenniskentät
Castrenin puiston kenttä
Castrenin puiston koripallokenttä
Castrenin lisäalueen rullalautailualue

2

25 x 13 m

2

Talvikkipuiston urheilukeskus
Talvikkipuiston keinonurmikenttä

2

103 x 62 m

Talvikkipuiston monitoimikenttä
Talvikkipuiston motoriikkarata
Talvikkipuiston jääkiekkokaukalo
Talvikkipuiston yleisurheilualue (asfaltti, pleksipave)
Talvikkipuiston rullalautailualue

2

60 x 30 m
100 m juoksusuora
pituushyppypaikka
2

20 x 20 m asfalttialue

Niittyaron urheilukeskus
Niittyaron kenttä 1-3 (keinonurmi v.2010)
Niittyaron pikaluistelurata

Niittyaron yleisurheilualue (joustopäällyste)
Niittyaron rullalautailualue

2

155 x 75-110 m
250 m
333 1/3 m
100 m juoksusuora
kuularinki
pituus- ja korkeushyppy
2

32 x 34 m asfalttialue

Pesäpallon lyöntiverkko
Hovinsuon urheilukeskus
Hovinsuon nurmikenttä
Hovinsuon keinonurmikenttä
Hovinsuon jääkiekkokaukalo 1
Hovinsuon jääkiekkokaukalo 2 Teeripuiston kentällä
Hintan koulun vieressä

2

-

2

Hovinsuon yleisurheilualue (joustopäällyste)

40 x 20 m2
100 m juoksusuora
pituushyppypaikka

3

-

Hovinsuon rullalautailualue (asfaltti, betoni)

105 x 40 m2, monipuolinen

1

-

3

-

Pesäpallon lyöntiverkko
Maikkulan urheilukeskus
Maikkulan keinonurmikenttä
Maikkulan kenttä (nurmi)
Maikkulan jääkiekkokaukalo

Maikkulan yleisurheilualue (joustopäällyste)

3

3

63 x 47 m

2

3

3

95 x 55 m

2

2

-

2

3

2

2

-

2

2

103 x 66 m

2

3

2

3

1

57 x 27 m
100 m juoksusuora
pituus- ja korkeushyppy
kuularinki

Lintulan urheilukeskus
Lintulan keinonurmikenttä
Lintulan tennis/jääkiekkokaukalo 1

2

57 x 27 m
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3

1

2

-

Lintulan koripallokenttä

57 x 27 m2
100 m juoksusuora
pituus- ja korkeus- ja
seiväshyppypaikka,
kuularinki
20 x 30 m2
asfaltti

3

-

Lintulan rullalautailuramppi

asukasyhdistys vastaa

-

-

3

3

70 x 110 m

2

-

70 x 110 m2
100 m juoksusuora
pituus- ja korkeushyppy
kuularinki

3

3

3

-

60 x 100 m2

Lintulan jääkiekkokaukalo 2

Lintulan yleisurheilualue (joustopäällyste)

Kaakkurin urheilukeskus
Kaakkurin kenttä 1 (keinonurmi)
Kaakkurin kenttä 2 (kivituhka)

Kaakkurin yleisurheilualue (joustopäällyste)

2

Ylikiimingin urheilukeskus
Ylikiimingin kirkonkylän kenttä (kivituhka)

3

3

2

4

-

35 x 65 m2

3

-

Ylikiimingin kirkonkylän beachvolley–kenttä
Ylikiimingin kirkonkylän jääkiekkokaukalo
(betoniasfaltti)

2 kpl 20 x 10 m2

3

-

35 x 65 m2

-

2

Ylikiimingin yleisurheilukentän nurmikenttä

75 x 110 m2
350 m juoksurata
pituus- ja
korkeushyppypaikka
kuula- ja kiekkorinki
keihäänheittopaikka
kivituhka

3

-

3

-

40 x 60 m2

-

4

Ylikiimingin kirkonkylän nurmikenttä
Ylikiimingin kirkonkylän tennis- ja katukoriskenttä
(betoniasfaltti)

Ylikiimingin yleisurheilukenttä

20 x 40 m

Miehittämättömät kentät (yleensä kivituhka)
Arkalan kenttä

2

Haapalehdon kenttä

100 x 50 m

2

3

Heikinharjun kenttä

70 x 40 m

2

3

-

60 x 40 m

2

3

3

55 x 40 m

2

Heikkilänkankaan kenttä
Hiekkakiventien kenttä

3

3

Hiirosen nurmikenttä 1

2

100 x 65 m

3

-

Hiirosen nurmikenttä 2

100 x 65 m2

3

-

90 x 55 m

2

2

3

40 x 25 m

2

4

4

65 x 54 m

2

4

-

65 x 54 m

2

4

-

65 x 38 m

2

4

-

Huuhkajapuiston nurmikenttä 4

2

50 x 34 m

4

-

Huuhkajapuiston nurmikenttä 5

50 x 40 m2

4

-

Huuhkajapuiston nurmikenttä 6

50 x 40 m2

4

-

Huuhkajapuiston nurmikenttä 7

65 x 40 m

2

4

-

65 x 38 m

2

4

-

2

4

3

55 x 35 m

2

4

4

70 x 35 m

2

4

4

Hintan kenttä (=Teeripuisto)
Hiukkavaaran kenttä
Huuhkajapuiston nurmikenttä 1
Huuhkajapuiston nurmikenttä 2
Huuhkajapuiston nurmikenttä 3

Huuhkajapuiston nurmikenttä 8
Hönttämäen kenttä
Iinatin kenttä
Karjasillan koulun kenttä

80 x 45 m
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Kisakentän kenttä
Korvensuoran kenttä
Koskelan kenttä
Kuivasjärven kenttä

50 x 25 m2
40 x 30 m2 +
asfalttialue rullalautailuun
2

60 x 40 m
100 x 50 m2
100 m juoksusuora

-

3

3

3

3

4

3

3

Kuivasrannan kenttä

2

20 x 30 m

-

4

Lämsänjärven koulun kenttä

50 x 30 m2

-

3

Madekosken koulun kenttä

25 x 20 m2

4

3

110 x 50 m

2

3

2

Madekosken kenttä
Maikkulan koulun kenttä

2

3

3

2

2

3

2

100 x 65 m

3

3

2

4

4

Myllyojan kenttä

55 x 35 m

2

3

3

Myllytullin kenttä

55 x 35 m2

4

3

Mäntylän kenttä

40 x 90 m2

4

4

2

40 x 30 m
70 x 50 m2
100 m juoksusuora

4

4

3

3

55 x 45 m2

3

3

90 x 40 m2

3

3

2

3

3

2

2

3

Meri-Toppilan kenttä
Metsokankaan kenttä
Murtomaan kenttä

Ohdaketien kenttä
Oulujoen koulun kenttä
Oulun normaalikoulun alakoulun kenttä (myydään
palvelu)
Oulun normaalikoulun yläkoulun kenttä (myydään
palvelu)
Oulunlahden koulun kenttä
Oulunsuun kenttä

60 x 40 m

100 x 50 m

40 x 60 m

70 x 45 m
90 x50 m

2

Paulaharjun kenttä

110 x 60 m

2

3

Perävainion kenttä

20 x 30 m2

-

4

Pikkaralan kenttä

20 x 30 m2

4

3

Pöllönkankaan kenttä

70 x 50 m2

4

3

35 x 20 m

2

4

-

65 x 45 m

2

-

4

20 x 30 m

2

Rajakylän koulun kenttä
Rannanperän kenttä
Rantavainion kenttä

-

4

2

2

3

2

64 x 100 m

2

3

Saarelan koulun kenttä

25 x 15 m2

-

4

Sanginsuun kenttä

60 x 40 m2

4

3

Sarasuon kenttä

60 x 40 m2

4

3

30 x 40 m

2

3

4

35 x 70 m

2

3

3

25 x 20 m

2

-

4

35 x 25 m

2

4

3

Vepsän kenttä

40 x 60 m

2

-

4

Vesalan koulun kenttä

40 x 60 m2

3

3

100 x 50 m2

2

3

-

4

4

-

Risuniityn kenttä + pesäpalloverkko
Ritaharjun kenttä (keinonurmi) (valmis kesällä 2010)

Talvikankaan koulun kenttä (keinonurmi)
Tinatien kenttä
Torin luistelukenttä
Tuiran koulun kenttä

Välivainion kenttä
Värtön päiväkodin ja koulun kenttä
Ylimaanpuiston kenttä

100 x 60 m

2

30 x 20 m

2

100 x 50 m
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Muut kentät ja liikuntapaikat
Erikseen tilattavat kentät

tilausten mukaan

4

4

-

-

70 x 40 m

-

-

18 x 36 m2/kenttä
6 massa- ja 2 asfalttikenttää

2

-

20 x 30 m2/kenttä

3

-

20 x 10 m2/kenttä
juoksusuorat
pituushyppypaikat
kuularingit

3

-

3

-

asukasyhdistys hoitaa

-

-

2

Puistokentät (katu- ja viherpalvelut vastaavat), 13 kpl
Alppilan Paintball -kenttä (keinonurmi, seura hoitaa)
Korkeasaaren tenniskentät
(yhteistyösopimus seuran kanssa; seura hoitaa,
kaupunki avustaa materiaaleissa)
Ulkokoripallokentät miehittämättömillä kentillä mm.
Oulunlahti, Korvensuora
Beach volley –kentät miehittämättömillä kentillä ja
uimarannoilla mm. Kuusisaari,
2 kpl Tuira, Pateniemi, Pyykösjärvi sekä
4 kpl Sarasuo (asukasyhdistys hoitaa)

180 – 1500 m
2

Miehittämättömillä kentillä olevat yleisurheilun erilliset
suorituspaikat
Madekosken rullalautailupaikka ja tenniskenttä

3.3. Uimarannat
Oulun kaupungin liikuntatoimen liikuntapalveluverkossa on uimapaikkoja seuraavasti:
- 15 kpl virallisia uimarantoja
- 1 kpl talviuintipaikka
- 2 kpl uimarantakäytöstä poistettua aluetta, joissa puhtaanapitoa
Kaikki uimarannat ovat hoitoluokkaa 1 niihin kohdistuvien yhtäläisten viranomaismääräysten
vuoksi. Ainoastaan ns. EU –rannoilla otetaan kauden aikana yksi vesinäyte enemmän. Näitä
EU –rantoja on Oulussa liikuntatoimen ylläpitäminä Tuirassa, Lämsänjärvellä ja
Valkeisjärvellä sekä Nallikari Camping liikelaitoksen ylläpitämänä Nallikarissa. Lisäksi Tuiran
uimarannalla järjestetään liikuntatoimen toteuttamana uimavalvontaa kesällä ja Nallikarissa
Nallikari Camping liikelaitoksen toteuttamana. Liikuntaviraston toimesta Oulussa on myös
talviuintipaikka Tuiran uimarannalla. Hoitoluokkaan 2 kuuluvat entiset uimaranta-alueet,
jotka on poistettu uimarantakäytöstä, mutta joissa tehdään edelleen puhtaanapitoa ja
viheralueen ylläpitoa.
Taulukko 3. Oulun kaupungin uimarannat laatuluokittain
Laatuluokka
Liikuntapaikka

Osoite

Konttisenkankaan uimaranta (Madekoski)

Konttisentie 51

Kuivasjärven uimaranta
Kuusisaaren uimaranta-alue
Lämsänjärven uimaranta
Maikkulan uimaranta

Alangontie 13
Lohitie
Poikkimaantie
Kolehmaisentie

Koko
897 m2

kesä

talvi

1

-

2

1

-

2

2

-

2

1

-

2

1

-

2

5957 m
6335 m
4727 m
2622 m

Myllyojan uimaranta

Pääskystie 38

3284 m

1

-

Oulunsuun (Emännäntie) uimaranta

Emännänpolku

2543 m2

1

-

Parkkisenkankaan uimaranta-alue

Parkkisentie

3077 m2

2

-

Valkamantie

2

1

-

2

1

-

2

1

-

2

1

-

Pateniemen uimaranta
Pyykösjärven uimaranta
Rajahaudan uimaranta
Saarelan uimaranta

Kivennuoliainen
Rajahaudantie
Nissiläntie

4737 m
5351 m
8189 m
1100 m
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Tuiran uimaranta ja talviuintipaikka
Valkiaisjärven uimaranta

Koskitie 58
Valkiaisjärventie 440

4972 m2

1

1

2

6834 m

1

-

2

400 m

1

-

Vengasrannan uimaranta

Vengasrannantie

Oulunlahden uimaranta(=Vesala, Kiviniemi)

Villentie

4227 m2

1

-

Värtön uimaranta

Kasarmintie 53

2702 m2

1

-

3.4. Liikuntalaitokset ja -salit
Liikuntapalveluverkossa liikuntalaitoksiin luetaan kuuluvaksi kaikki liikuntaviraston
vastuulla
olevat
uima-,
jääja
liikuntahallit,
tekojääkentät,
liikuntasalit,
telinevoimistelupaikat ja testaus-/neuvontahuoneet. Lisäksi liikuntasaleja on opetustoimen
hallinnoimina kouluilla, nuorisotoimen hallinnoimina nuorisotaloilla sekä sosiaali- ja
terveystoimen hallinnoimina päiväkodeilla, palvelutaloilla yms. Tähän selvitykseen on
otettu mukaan näistä muiden hallintokuntien hallinnoimista tiloista koulujen liikuntasalit,
mutta niitä ei ole laatuluokitettu. Perusteluna mukaan ottamiselle on se, että ne on
määritelty liikuntapalveluverkkosuunnitelmassa lähiliikuntapaikoiksi. Lisäksi liikuntavirasto
operoi näissä tiloissa iltaisin ja viikonloppuisin huolehtimalla tilojen vuorovarauksesta ja –
jaosta. Yhteistyö on toiminut hyvin ja tilat on saatu aktiiviseen käyttöön läpi vuorokauden.
Oulun kaupungin liikuntatoimen liikuntapalveluverkossa on liikuntalaitoksia yhteensä
seuraavasti:
-

-

2 kpl uimahallia
3 kpl jäähallia
1 kpl tekojääkenttiä
4 kpl liikuntahallia
1 kpl keinonurmihalli
17 kpl liikuntasalia + 54 kpl koulujen liikuntasalia
3 kpl telinevoimistelupaikkaa
3 kpl tanssisalia
3 kpl judo-/paini-/nyrkkeilysalia
8 kpl liikuntasalia
54 kpl koulujen liikuntasalia (opetustoimen hallinnoimia)
2 kpl testaus-/neuvontahuoneita

Korkeimpaan laatuluokkaan kuuluvat stadiontasoiset, kilpaurheilun edellytykset täyttävät
ja monipuoliset liikuntalaitokset. Laatuluokan 1 liikuntapaikoilla on pelejä, harjoituksia ja
koululaiskäyttöä päivittäin. 1. laatuluokkaan kuuluvilla liikuntapaikoilla on henkilökuntaa
saatavilla.
Toiseen laatuluokkaan kuuluvat hyvätasoiset liikunta- ja urheilulaitokset. Ne tarjoavat
hyvätasoiset
harjoittelumahdollisuudet
urheiluseuroille
ja
omatoimikuntoilijoille.
Tarvittaessa ne soveltuvat useissa tapauksissa myös kilpaurheilukäyttöön. Laatuluokan 2
liikuntapaikoilla on pelejä ja harjoituksia lähes päivittäin, useita kertoja viikossa tapahtuvan
koululaiskäytön lisäksi. Luokkaan 2 kuuluvissa liikuntalaitoksissa on henkilökuntaa
saatavilla.
Kolmanteen ja neljänteen laatuluokkaan kuuluvat niin sanotut muut sisäliikuntapaikat.
Liikuntapaikat ovat käytännössä pääasiassa ns. lähiliikuntapaikkoja, jotka ovat
pääsääntöisesti koulujen ja yleisön vapaassa käytössä, mutta niille voidaan osoittaa myös
varausvuoroja laatuluokassa 3 oleville liikuntapaikoille. Laatuluokan 4 sisäliikuntapaikat
ovat vapaassa kuntalaiskäytössä olevia varusteeltaan vaatimattomia liikuntapaikkoja.
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Sama liikuntalaitos tai sen osa voi sijoittua eri laatuluokkaan talvella ja kesällä. Myös niiden
yksittäiset liikuntapaikat voivat sijoittua eri laatuluokkiin niihin kohdistuvan tarpeen,
käytön, varustetason yms. johdosta.
Taulukko 4. Oulun kaupungin sisäliikuntapaikat laatuluokittain
Liikuntapaikka

Tarkennus

Laatuluokka

Uimahallit

Kesä

Talvi

1

1

2

2

Oulun Energia Areena

liiga jää, 60 x 30 m2
oheisharjoittelupaikka kesällä

4

1

Oulun Energia Areena

oheisharjoittelutilat mm. 230 m juoksurata

4

4

4
2 (jää)
4 (muu)
2 (jää)
4 (muu)

4

3

1

2

2

Ouluhalli

palloilu-/tapahtuma-alue, 90 x 53 m2
yleisurheilualue, 304 m juoksurata, hyppypaikat,
heittopörssi

2

2

Raatti (8/2010 alkaen)

sisäliikuntasali, 35 x 15 m2

2

2

Linnanmaan liikuntahalli

sisäliikuntasali, 26,5 x 55 m2

2

2

2

2

Oulun uimahalli
Raatin uimahalli (8/2010 alkaen)
Jäähallit

50m allas, 25m kuntoallas, liukumäkiallas,
monitoimiallas, 2 lasten allasta, 1-10m hyppy
25m allas, 2 lasten allasta, 25m kuntoallas,
kylmä allas

2

Oulun Energia Areena

punttitila, 5 x 5 m

Linnanmaan jäähalli

2 kaukaloa, 58 x 28 m2/kaukalo

Raksilan harjoitusjäähalli

1 kaukalo, 58 x 28 m2
70 x 120 m2 tekojää, kesällä 2 koripallokenttää,
rullaluistelurata, sähly, RC -rata

Raksilan tekojääkenttä

2
2

Liikuntahallit ja -salit
Ouluhalli

Linnanmaan liikuntahalli
Urheilutalo
Urheilutalo
Arina Areena (=Heinäpään
jalkapallohalli)
Arina Areena (=Heinäpään
jalkapallohalli)
Värtön liikuntahalli

2

peilisali, 150 m

2

sisäpelisali, 20 x 37 m

2

2

2

peilisali, 245 m

2

2

keinonurmikenttä, 70 x 110 m2

2

2

100 m juoksusuora, joustopäällyste

3

3

3

3

2

salibandykaukalo, 20 x 30 m
2

Värtön liikuntahalli

peilisali, 384 m

2

2

Värtön liikuntahalli

budosali, 384 m2

2

2

Kasarmin liikuntasali

sisäpalloilusali 435 m2

3

3

2

Palolaitoksen liikuntasali

sisäpalloilusali 522 m

3

3

Toppilan liikuntatalo

kiipeilyseinä

3

3

2

2

2

2

judosali, 132 m

3

3

22 m2 + 22 m2

3

3

104 – 871 m

-

-

Ouluhallin telinevoimistelupaikka
Linnanmaan liikuntahallin
telinevoimistelupaikka

n. 450 m2

2

2

14 x 26,5 m2

3

3

Toppilan liikuntatalo

kolmessa kerroksessa

2

2

Koulujen telinevoimistelupaikat

yksittäisiä välineitä ja telineitä

-

-

Oulun uimahallin liikuntasali
Oulun uimahallin nyrkkeilysali
Oulun uimahallin judosali
Oulun uimahallin liikuntaneuvonta- ja
testaushuone
Koulujen liikuntasalit, 55 kpl

2

liikuntasali, 120 m

2

nyrkkeilysali, 220 m
2

2

Telinevoimistelupaikat
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3.5. Kuntosalit
Oulun kaupungin liikuntapalveluverkossa on Raatin valmistuttua kuntosaleja 10 kpl, joissa
on yhteensä laitteita/pistettä 294 kpl. Kuntosalien pinta-ala on yhteensä 1510 m2.
- 10 kpl kuntosalia, joista yksi erityisesti painonnostosali
Kuntosalien laatuluokitus on tehty vastaavilla kriteereillä kuin muissa liikuntapaikoissa.
Laatuluokituksen perusteina ovat sijainti, profilointi, välineiden laatu ja monipuolisuus,
ohjeistukset ja oheispalvelut. Kaikissa liikuntaviraston kuntosaleissa voi aloittaa kuntoilun
omatoimisesti ja turvallisesti.
Taulukko 5. Oulun kaupungin kuntosalit laatuluokittain
Liikuntapaikka

Koko

Laitteita

Laatuluokka

2

31 pistettä/laitetta

1

2

38 pistettä/laitetta

2

2

39 pistettä/laitetta

2

2

29 pistettä/laitetta

2

Urheilutalon kuntosali 3

2

150 m

42 pistettä/laitetta

2

Värtön kuntosali

100 m2

31 pistettä/laitetta

4

Kasarmin painonnostosali

100 m2

Oulun uimahallin kuntosali
Ouluhallin kuntosali
Urheilutalon kuntosali 1
Urheilutalon kuntosali 2

Linnanmaan kuntosali
Raatin kuntosali (8/2010 alkaen)
Ylikiimingin kirkonkylän kuntosali

190 m
200 m
150 m

135 m

4 nostolavaa, tangot + painot

3

2

23 pistettä/laitetta

3

2

30 pistettä/laitetta

1

2

27 pistettä/laitetta

3

120 m
165 m
200 m

3.6. Muut liikuntapaikat
Oulun kaupungin liikuntatoimen liikuntapalveluverkossa on muita liikuntapaikkoja yhteensä
seuraavasti:
-

-

1 kpl moottoriurheilupaikkaa
1 kpl carting-rata
1 kpl moto cross –rata
1 kpl snow cross –rata
1 kpl endure sprint –rata
1 kpl jokamiesluokan/rally cross -rata
1 kpl jääspeedway –rata
123 km moottorikelkkareittejä
63 km moottorikelkkailu-uria
3 kpl ampumaurheilupaikkaa
2 kpl ampumapaikkaa
1 kpl ampumarata
4 kpl eläinurheilupaikkaa
1 kpl ravirata
4 km ratsastusreittejä
6 kpl mattolaitureita
3 kpl venevajoja
2 kpl frisbeegolf –ratoja
ulkokuntoilulaitteita puistoissa ja kuntoreittien ja –ratojen varrella
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Muiden liikuntapaikkojen laatuluokitus on toteutettu vastaavilla kriteereillä kuin muissa
liikuntapaikoissa.
Taulukko 6. Oulun kaupungin liikuntatoimen muiden liikuntapaikkojen laatuluokitus
Laatuluokka
Liikuntapaikka

Koko

Muita huomioita

Moottoriurheilu

kesä

talvi

2

3

Iinatin karting -rata

1008 m

2

-

Iinatin Moto cross -rata

1550 m

2

Iinatin snow cross -rata

820 m

-

1 (SM)
3
(muut)

2000 m

4

4

925 m

2

2

Ruskon jääspeedwayrata

390 m

-

4

Moottorikelkkailureitit

123 km

3

2

4

4

3

3

2

2

seura hoitaa

-

-

Pohjolan Hevos-ystävät ry hoitaa, livi maksaa
50 000€/vuosi vuoteen 2011

-

-

tallit hoitavat

-

-

1 km

talli hoitaa

-

-

1 kpl

Lapinkankaantie

3

-

1 kpl

Nissiläntie

3

-

2 kpl

Koskitie 58

3

-

1 kpl

Kolehmaisentie

3

-

1 kpl

Kasarmintie 53

3

-

vuokrattu 2 vajaa
yhteistyösopimus; seura hoitaa, kaupunki
avustaa materiaaleissa
yhteistyösopimus; seura hoitaa, kaupunki
avustaa materiaaleissa
seura hoitaa, kaupunki avustaa
materiaaleissa
kuntoreittien varressa, puistoissa;
Talvikkipuisto, Metsokangas jne.

3

-

4

4

4

4

-

-

3

3

Iinatin endure sprint -rata
Iinatin jokamiesluokan rata/
ralli cross

Moottorikelkkailu-urat

23 + 40 km

Ampumaurheilu
Pylkönahon
ampumahiihtopaikka
Sankivaaran
ampumahiihtopaikka

60 x 55 m2
13 taulua
60 x 120 m2
28 taulua

Palolaitoksen ampumarata

1400 m2

liikuntaviraston hakemat luvat urille, erillinen
tilaus kunnossapidosta

Eläinurheilu
Äimäraution ravirata
Äimäraution ratsastusreitti

1,5 km

Aaltokankaan ratsastusreitti

1,5 km

Hietasaaren ratsastusreitti
Mattolaiturit
Pikkaralan lossi, pohj.
Saarela
Tuira 1 ja 2
Maikkula
Värttö
Muut paikat
Nokkalan venevajat

3 vajaa

Hiirosen frisbeegolf –rata
Meri-Toppilan frisbeegolf rata
Hiukkavaaran
rullalautailuhalli

18 koria

Ulkokuntoilulaitteet

18 koria
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3.7. Muut tilat
Liikuntaviraston hallinnoimissa tiloissa on liikuntapaikkojen lisäksi paljon muitakin tiloja.
Liikuntapaikkojen käyttöön liittyen niin sisä- kuin ulkotiloissa ja alueilla on puku- ja
pesuhuoneita sekä wc –tiloja. Lisäksi paikoista löytyy erilaisia kahvila-, kokous-, toimisto- ja
varastotiloja. Oheiseen taulukkoon on tehty kooste näistä tiloista. Tarkemmin ne on esitelty
raportin seuraavassa luvussa ko. liikuntapaikkojen, -alueiden ja -tilojen yhteydessä.
Taulukko 7. Muut tilat
Paikkatyyppi
Kahvilat

Tarkennus
Oulun uimahallin
kahvila
Ouluhallin kahvila
Energia Areenan
ravintola/kahvila
Energia Areena
kioskipisteet

Katsomot

Koko
260 m2,
100 hlö
200 m2,
200 hlö

Varustus

Muita huomioita
Nallikari Oy
Nallikari Oy

ravintola, kahvila, klubi

8 kpl

Oulun Kärpät Oy
Oulun Kärpät Oy (4),
Raksilan Ballo, KiekkoOulu, Kiekko-Laser,
Oulun Luistelukerho

Tekojääkentän kahvio
Tekojääkentän
myyntipisteet
Pesäpallostadionin
kahvio
Pesäpallostadionin
myyntipisteet
Arina Areena aulatilan
automaatit

OLS ja OPS-90 ry

Urheilutalo
Linnanmaan jäähallin
kahvila + parvi
Castrenin
urheilukeskus
Castrenin
urheilukeskus

ei käytössä

OLS ja OPS-90 ry
Oulun Lippo ry
Oulun Lippo ry
OTP

Tmi Anne Keinänen
47 m2

kesällä
myyntitelttoja

Oulun uimahalli

600 hlö

Ouluhalli

830 hlö

kiinteä

Ouluhalli

700 hlö

lisäkatsomo

Ouluhalli

4 500

tuolia

Energia Areena

6 614 hlö

Energia Areena

10 aitiota

Tekojääkenttä

1 200 hlö

Arina Areena

630 hlö

siirtokatsomo

Heinäpään tekonurmi

100 hlö

siirtokatsomo ulkona

Urheilutalo
Linnanmaan
liikuntahalli
Linnanmaan
liikuntahalli
Iinatin
moottoriurheilukeskus

700 hlö
118 hlö

kiinteä

228 hlö

siirtokatsomo

2 kpl
300 hlö

seisomakatsomo

Castren

2 500 hlö

kiinteä

Castren

2 500 hlö

lisäkatsomo

Linnanmaan jäähalli

Ylikiimingin kirkonkylä

180 hlö

seurat
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Ylikiimingin
yleisurheilukenttä

Kokoustilat

Kasarmin liikuntasali
Oulun uimahallin
kokoushuone, 2 krs
Oulun uimahallin
saunakabinetti
Ouluhallin iso
kokoushuone
Ouluhallin pieni
kokoushuone
Energia Areenan
kokoustila
Arina Areena
Arina Areena
Linnanmaan
liikuntahallin
kokoustila
Linnanmaan jäähallin
kokoustila

Toimistotilat

Värtön liikuntahalli
Oulun uimahallin
toimistotilat
Oulun uimahallin
toimistotilat
Ouluhalli
Energia Areena

350 hlö

kiinteä

80 hlö
48 m2,
22 hlö
55 m2,
20 hlö
160 m2,
100 hlö
30 m2,
20 hlö
30 m2,
20 hlö
30 m2,
20 hlö
30 m2,
20 hlö

kiinteä

20 m2,
20 hlö
20 m2,
15 hlö
40 m2,
25 hlö

videotykki, tv, fläppi
videotykki, tv, fläppi
videotykki, tv, fläppi
videotykki, tv, fläppi
tv, fläppi
keittiöllä
väestösuojassa
tv, fläppi
tv, fläppi

64, 24 ja 12 m2
3 kpl
11 m2
10, 15, 12 ja
7,5 m2
14 ja 10,5 m2
6,5 m2
23,5 m2

livi
Oulun uimaseura, OU73, Oulun Lohet
Nallikari Oy, Osua,
Tekli, Serviisi
Kiekko-Laser
Oulun Luistelukerho
Oulun jääkiekkotuomarit

Tekojääkenttä
Arina Areena
Heinäpään
huoltorakennus
Heinäpään
rinnerakennus

Urheilutalo
Iinatin
moottoriurheilukeskus
Linnanmaan
liikuntahalli
Linnanmaan jäähalli
Linnanmaan jäähalli

Oulun Kärpät omistaa
2

21 m

ONS
Tekli, Tervarit juniorit,
opetustoimi

9, 6 ja 5 m2
47,5 m2

Tmi Matti Lantto
Jari Hassi, Paavo
Ronkainen, Etta ry,
Oulun naisvoimistelijat
ry, opetustoimi

6 kpl
20 - 30 m2
huoltorakennus

Oulun Konttori, livi,
OuluZone

3 kpl
2 kpl 10 m2

erotuomarikoppeja

2

Castren

12 m
2 kpl
8 m2

livi
Tekli

Lintula

13 m2

Tekli

Maikkula

13 m2

Tekli

Niittyaro

7 m2

Tekli

Pateniemi
Talvikkipuisto
Ylikiimingin kirkonkylä
Pylkönaho
Värtön liikuntahalli
Varastotilat
lämpimät

Oulun uimahalli

Tekli
6, 8, 14 ja 40
m2
2

60 m

2

130 m

Tekli, iltapäiväkerhot
huoltorakennus
huoltorakennus

2

30 m

18 ja 48 m2

K-krs.
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Ouluhalli

200 m2

Ouluhalli

väestösuoja

Ouluhalli

2 kpl tuolivarastoa
2

Energia Areena

100 m

Energia Areena

268 m2

Energia Areena

22, 6 ja 18 m2

Pesäpallostadion
Palolaitos
Arina Areena
Heinäpään
huoltorakennus
Heinäpään
huoltorakennus
Urheilutalo
Urheilutalo
Urheilutalo
Linnanmaan
liikuntahalli
Linnanmaan jäähalli
Linnanmaan jäähalli
Linnanmaan jäähalli
Lintula
Maikkula
Pateniemi
Talvikkipuisto
Talvikkipuisto
Ylikiimingin kirkonkylä
Ylikiimingin vapaaaikatoimisto
Pylkönaho

2

90 m

7 ja 10 m2
3 kpl
5 m2

Serviisi ja Tekli

7,5 m2 + 2 kpl

Tekli

20 m2

seurat, joukkueet

10, 35 ja 22 m
80 m2
2

50 m

4 kpl
2 kpl
10 m2
4 kpl
20 m2
2 kpl
10 m2

kellaritila

Juho Kauhanen

teroituskopit

seurat

kuivaushuone

seurat

kuivaushuone

seurat
Tekli

2

12 m

Tekli
kuuluttamo/toimitsijakoppi

2 kpl
5,5 m2

iltapäiväkerhot

2

56,2 m

käytävä- ja eteistiloja
2

10 ja 15 m
10 m2
20 m2

kuuluttamo
tyhjiä huoneita
pohjakerroksessa

35 ja 15 m2
talviuintikoppi
20 m2

Linnanmaan jäähalli

8 kpl

Castren

useita

Lintula

useita

irtokoppi

yleisö ja seurat
seurat (6), Tekli ja
Serviisi

irtokoppeja
irtokoppeja
2

Maikkula

27,5 m

Niittyaro

useita

Pateniemi

4 kpl

Ylikiimingin varikko

Oulun Metsänkävijät ry

9 m2

Heinäpää

Ylikiimingin kirkonkylä
Ylikiimingin
yleisurheilukenttä

livi ja opetustoimi
väestösuoja ja
kellaritila

livi, Tekli, Serviisi

Tuiran uimaranta
Varastotilat
kylmät

livi/seurat

2

Toppilan liikuntatalo
Värtön liikuntahalli

kuivaushuone

Oulun Kärpät Oy
Oulun Kärpät,
Raksilan Ballo

irtokoppeja

Tekli
livi, Tekli, Oulun Tarmon
pikaluistelujaosto
seurat, Tekli,
erotuomarit

2

5 ja 10 m
10 m2
150 m2

Pekka Inkalalta
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Pylkönaho
Värtön liikuntahalli
Pukuhuoneet
sisätiloissa ja
ulkokentillä

Oulun uimahalli
Oulun uimahalli
Oulun uimahalli
Oulun uimahalli
Oulun uimahalli
Ouluhalli
Energia Areena

10 ja 20 m2
2 kpl
35 m2
2

254 m
4 kpl
13,4 – 17,4 m2
6 kpl
15 – 25 m2
2 kpl
28 m2
2 kpl
41 – 54,4 m2
11 kpl,
13 - 23,5 m2
4 kpl
21,5 - 68,5 m2

116 - 123 m2
pesutiloineen
ryhmäpukuhuoneita
saunat
10 m2 pesutiloineen,
2 krs.
12,7 - 14,5 m2
pesutiloineen, K-krs.
10 - 12 m2
pesutiloineen
10 - 14,8 m2
pesutiloineen

Kiekko-Laser, Oulun
Luistelukerho, Kärpät

36,5 m2
2 kpl
40 m2

14,8 m2 pesutiloineen

Pesäpallostadion

32 ja 40 m2

2 x 8 m2 pesutiloineen

OPS-90 ry

Pesäpallostadion

32 ja 40 m2

2 x 8 m2 pesutiloineen

OLS

Pesäpallostadion

2

Energia Areena
Energia Areena

Palolaitos
Arina Areena

32 ja 40 m

2

2 x 8 m pesutiloineen

2 kpl

livi
livi,
Tekli

6 + 2 kpl
5 kpl
21 m2
4 kpl
16 - 21 m2

10 m2 pesutiloineen

Värtön liikuntahalli

4 kpl
9 kpl
9,5 - 15,6 m2

pesutiloineen
5 - 8,4 m2
pesutiloineen

Värtön liikuntahalli

28 m2

Kasarmin liikuntasali
Linnanmaan
liikuntahalli

3 kpl

pesutiloineen

12 kpl
8 kpl
28 - 62 m2

pesutiloineen

Urheilutalo
Urheilutalo
Toppilan liikuntatalo

Linnanmaan jäähalli
Castren
Castren
Castren
Hovinsuo
Hovinsuo
Lintula
Lintula
Maikkula
Maikkula
Niittyaro
Talvikkipuisto
Ylikiimingin kirkonkylä

55 m2
2 kpl
22 m2
2 kpl
7 m2
2 kpl
23 m2
15 m2
2 kpl
21 m2
2 kpl
18 m2
4 kpl
18 - 24 m2

7 m2 pesutiloineen
Oulun Pyrintö

pesutiloineen
kesällä AC Oulu, talvella
yleisö/seurat
pesutiloineen

joukkueet
erotuomarit ja opettajat

pesutiloineen

yleisö ja seurat

wc

yleisö ja seurat

pesutiloineen

yleisö ja seurat

wc

yleisö ja seurat

pesutiloineen

yleisö ja seurat

19,4 m2
6 kpl
17 - 25 m2
4 kpl
6 - 29 m2

1,5 - 5,5 m2
pesutiloineen

2 kpl

wc

opettajat
livi (5), Oulun tarmon
pikaluistelujaosto
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Konesuojat yms.

Heinäpään
huoltorakennus
Heinäpään
huoltorakennus
Heinäpään
huoltorakennus
kaikissa
urheilukeskuksissa ja
liikuntalaitoksissa

4 kpl
17 - 22 m2
4 kpl
17 - 22 m2
2 kpl
6,5 – 11 m2

pesutiloineen

yleisö ja seurat
yleisö ja seurat
Tekli ja Serviisi
Tekli

4. PÄÄKESKUS-, ALUEKESKUS-, PAIKALLISKESKUS JA
LÄHIKESKUSTASOINEN LUOKITTELU OULUN
LIIKUNTATOIMEN LIIKUNTAPAIKOISTA
Liikuntapalveluverkkosuunnitelman mukaan liikuntapaikat jakaantuvat pääkeskus-,
aluekeskus-,
paikalliskeskusja
lähiliikuntapaikkatasoisiksi
liikuntapaikoiksi.
Jako
noudattelee yleistä kaupunkikonsernin käytössä olevaa palveluluokitusta.
Nykyisen liikuntapalveluverkkosuunnitelman mukaan lähiliikuntapaikka palvelee yli 3000
asukasta ja sisältää pallokentän, liikuntasalin koululla tai päiväkodilla sekä kuntoradan tai
yhteyden kuntoreitteihin. Paikalliskeskus palvelee yli 5000 asukasta ja sisältää
lähikeskuspalvelujen lisäksi monipuolisemmat liikuntatilat esim. keinonurmikentän.
Aluekeskus palvelee 10 000 asukasta muutaman kilometrin säteellä ja sisältää edellisten
lisäksi urheilu- ja liikuntapaikat koko alueen vaatimustasolla niin sisä- kuin ulkoliikunnan
osalta. Näihin kuuluvat esim. erilaiset liikuntalaitokset. Pääkeskustasoiset palvelut
kohdistuvat laajalle asukaspohjalle ja sisältävät joko erityisen laadukkaat liikuntapaikat tai
erityisolosuhteita vaativat liikuntapaikat.
Liikuntapalveluverkon osalta tähän raporttiin on tehty tarkistuksia eritasoisten
liikuntapaikkojen asukasmääriin siten, että aluekeskustasoinen palvelu kohdistuu noin
40 000 asukkaalle ja paikalliskeskustasoinen palvelu 10 000 asukkaalle.

4.1. Pääkeskukset
Oulun liikuntatoimen liikuntapalveluverkossa on 3 monipuoliseen ja tasokkaaseen
liikkumiseen
tarkoitettua
pääkeskusta:
Raatti,
Raksila
ja
Heinäpää.
Lisäksi
pääkeskustasoisia erityisliikuntapaikkoja ovat Kempeleenlahden retkiluistelurata sekä
moottoriurheilun
suorituspaikat,
jotka
vielä
paranevat
Ylikiimingin
uuden
moottoriurheilukeskuksen (OuluZone) myötä. Myös seuran tai yhdistyksen ylläpitämät
Paintball –kenttä, Äimäraution ravirata, Hiukkavaaran rullalautailuhalli ja Nokkalan
venevajat ilmentävät pääkeskustasoisia erityisliikuntapaikkoja, joiden käyttäjät tulevat
osittain jopa koko Pohjois-Suomen alueelta.

Raatti
Liikuntapaikka
Stadionin
yleisurheilukenttä
Stadionin kenttä
Lisäalueen
pallokenttä
Lisäalueen
yleisurheilun
suorituspaikat
Raatin uimahalli

Tarkennuksia
400m juoksurata, hyppy- ja
heittopaikat joustopäällyste
68 x 105 m2
nurmi
64 x 100 m2
hiekkatekonurmi, jää
juoksusuora
hyppypaikat
kuularinki
25m allas, 2 lasten allasta,
25 m kuntoallas, kylmä allas

Laatuluokka
kesä
talvi
1

-

1

-

2

3

2

-

2

2

Päälajit
yu -lajit
yu -heitot
jalkapallo
palloilu
luistelu
yu –lajit,
ei heitot
uinti
vesivoimistelu

Muuta
käytössä kesällä
2011
käytössä kesällä
2011
käytössä kesällä
2012
käytössä kesällä
2012
avataan 8/2010
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Raatin
sisäliikuntasali
Raatin kuntosali
Kuusisaaren
uimaranta
Kuusisaaren beach
volley -kenttä

Korkeasaaren
tenniskentät

35 x 15 m2
pulastic
165 m2
30 laitetta/pistettä

2

2

1

1

jumppa
kuntosaliharjoittelu

6335 m2

2

-

auringonotto

10 x 20 m2

3

-

beach volley

6 massa ja 2 asfaltti
18 x 36 m2/kenttä

2

-

tennis

avataan 8/2010
avataan 8/2010
poistettu
uimaranta-käytöstä

seura hoitaa, livi
maksaa seuralle
2500 €/vuosi ja
avustaa
materiaaleissa

MUUT TILAT
Raattiin tulee puku- ja pesutiloja, kahvila, toimisto- ja varastotiloja sekä katsomot
stadionin puolelle yhteensä 5 000 henkilölle.

Raksila
Liikuntapaikka

Pesäpallostadion

Raksilan
tekojääkenttä

Oulun uimahalli
Oulun uimahallin
liikuntasali
Oulun uimahallin
nyrkkeilysali
Oulun uimahallin
judosali
Oulun uimahallin
kuntosali
Oulun uimahallin
liikuntaneuvonta- ja
testaushuone
Oulun Energia
areena
Oulun Energia
areena
Oulun Energia
areena
Raksilan
harjoitusjäähalli
Ouluhallin keskialue
Ouluhalli
yleisurheilualue
Ouluhallin
telinevoimistelualue
Ouluhallin kuntosali
Palolaitoksen
liikuntasali

Tarkennuksia
100 x 150 m2 hiekkatekonurmi
talvella jää 35 x 50 m2,
0,5 km
hiihtolatu + hiihtomaa

Laatuluokka
kesä
talvi
3 jää
1
hiihto
1
maa

Päälajit

70 x 120 m2 asfaltti/tekojää
kesällä
rullaluistelurata,
2 koripallokenttää,
sählykaukalo, RC- rata

3

1

50 m allas, 25 m kuntoallas,
liukumäkiallas, monitoimiallas,
2 lasten allasta,
1-10 m uimahyppypaikat

1

1

pesäpallo
luistelu
hiihto
koripallo
sähly
rc -autot
rullaluistelu
luistelu
jääpallo
uinti
taitouinti
uimahyppy
vesijuoksu,
-voimistelu

120 m2

2

2

jumppa

220 m2
132 m2
tatami
190 m2
31 laitetta/pistettä

2

2

nyrkkeily

3

3

1

1

22 m2 + 22 m2
liigajää 60 x 30 m2
kesällä oheisharjoittelutila
oheisharjoittelutilat mm.
juoksusuora 230m
punttitila
5 x 5 m2

3

3

4

1

judo
kuntosaliharjoittelu
liikuntaneuvonta
testaus
jääkiekko
taitoluistelu

4

4

oheisharjoittelu

4
2 (jää)
4(muu)

4
2

oheisharjoittelu
jääkiekko
taitoluistelu

2

2

palloilulajit

2

2

yu -lajit

2

2

2

2

3

3

telinevoimistelu
kuntosaliharjoittelu
palloilulajit
jumppa
salibandy

1 kaukalo 58 x 28 m2
90 x 53 m2
palloilualue keinonurmi,
maalattu betoni
304 m juoksurata
hyppypaikat
heittopörssi
joustopäällyste
n. 450 m2
200 m2
38 laitetta/pistettä
17,7 x 29,5 m2
korkeus 9 m
pulastic + kaukalo

Muuta
3 pesäpallon
lyöntiverkkoa
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Palolaitoksen
ampumarata
Raksilan kuntorata
Raksila-Kaukovainio
kuntoreitti
Huuhkajapuiston
kentät 1-8

1 400 m2

-

-

1 km

2

2

ammunta
kuntosaliharjoittelu

3 km
20 260 m2
nurmi

1

1

lenkkeily hiihto

4

-

jalkapallo

vuokrattu
seura hoitaa

MUUT TILAT
Oulun uimahalli
kahvilatilat
o
260 m2, 100 henkilölle (vuokrattu Nallikari Oy)
kokoustilat
o
48 m2, 22 henkilölle, 2 krs. (livi)
o
55 m2, 20 henkilölle, saunallinen, K-krs. (livi)
toimistotilat
o
64 m2, 24 m2 ja 12 m2 2 krs. (livi)
o
11 m2, 2 krs. (vuokrattu Oulun uimaseura)
o
11 m2, 2 krs. (vuokrattu OU-73)
o
11 m2, 2 krs. (vuokrattu Oulun Lohet)
varasto-, pukutilat yms.
o
18 m2, K-krs. varasto
o
48 m2, K-krs. työtila
o
16 m2, tekninen valvomo
o
254 m2 pukutilat miehille ja naisille 116 - 123 m2 pesutiloineen
o
4 kpl 13,4 - 17,4 m2 ryhmäpukuhuonetta
o
6 kpl saunoja, 2 kpl 25 m2 ja 4 kpl 15 m2
o
2 kpl 28 m2 pukuhuonetta 10 m2 pesutiloineen 2.krs.
o
2 kpl 41 - 54,4 m2 pukuhuonetta 12,7 - 14,5 m2 pesutiloineen K-krs.
o
600 henkilön katsomo (livi)
Ouluhalli
kahvilatilat
o
200 m2, 200 henkilölle (vuokrattu Nallikari Oy)
kokoustilat
o
160 m2, 100 henkilölle, 2 krs. (livi)
o
30 m2, 20 henkilölle, 1 krs. (livi)
toimistotilat
o
10 m2, (vuokrattu Nallikari Oy)
o
15 m2, (vuokrattu Osua = Oulun seudun urheiluakatemia)
o
12 m2, (vuokrattu Tekli)
o
7,5 m2, (vuokrattu Serviisi)
varasto-, pukutilat yms.
o
200 m2, varasto
o
4 m2, työtila
o
väestösuoja (livi)
o
kaksi tuolivarastoa (livi)
o
6 m2, tekninen valvomo
o
11 kpl 13 - 23,5 m2 pukuhuonetta 10 - 12 m2 pesutiloineen
o
830 henkilön kiinteä katsomo, 700 henkilön lisäkatsomo
o
lisäksi 4 500 tuolia (livi)
Energia areena
kahvilatilat
o
ravintola, kahvila ja klubi (vuokrattu Oulun Kärpät Oy)
o
8 kpl kioskipistettä (vuokrattu 4 kpl Oulun Kärpät Oy, 1 kpl Raksilan Ballo, 1 kpl KiekkoOulu, 1 kpl Kiekko-Laser, 1 kpl Oulun luistelukerho)
kokoustilat
o
30 m2, 20 henkilölle
toimistotilat
o
14 m2 (vuokrattu Kiekko-Laser)
o
10,5 m2 (vuokrattu Kiekko-Laser)
o
6,5 m2 (vuokrattu Oulun luistelukerho)
o
23,5 m2 (vuokrattu Oulun jääkiekkotuomarit)
varasto-, pukutilat yms.
o
100 m2 varasto
o
30 m2 konesuoja
o
14 m2 tekninen valvomo
o
268 m2 puku-, kuivaushuone ja varastotilaa (vuokrattu Oulun Kärpät Oy)
o
22 m2 ja 6 m2 kuivaushuone (vuokrattu Oulun Kärpät -46, b-juniorit)
o
6 m2 kuivaushuone (vuokrattu Oulun Kärpät -46, tytöt)
o
18 m2 kuivaushuone (vuokrattu Raksilan ballo)
o
21,5 m2 pukuhuone 10 m2 pesutiloineen (vuokrattu Kiekko-Laser)
o
23,5 m2 pukuhuone 12 m2 pesutiloineen (vuokrattu Oulun luistelukerho)
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o
o
o
o
o

68,5 m2 pukuhuone 10 m2 pesutiloineen (Kärpät, a-juniorit/muut)
36,5 m2 pukuhuone 14,8 m2 pesutiloineen
2 kpl 40 m2 pukuhuonetta
6 614 henkilön katsomo, joista istumapaikkoja 4 760 ja seisomapaikkoja 1 854 (livi)
10 aitiota

Tekojääkenttä
kahvilatilat
o
kahvio (vuokrattu OLS ja OPS-90 ry)
o
myyntipisteet (vuokrattu OLS ja OPS-90 ry)
toimistotilat
o
toimistotilat (Oulun Kärpät omistaa)
varasto-, pukutilat yms.
o
1200 henkilön katsomo (livi)
Pesäpallostadion
kahvilatilat
o
kahvila ja vip-tila (vuokrattu Oulun Lippo ry)
o
myyntipisteet (vuokrattu Oulun Lippo ry)
varastotilat yms.
o
90 m2 varasto
o
25 m2 väestösuoja
o
2 kpl 25 m2 puolilämmin konesuoja
o
30 m2 kylmä konesuoja
o
40 m2 pukuhuone 8 m2 pesutiloineen (vuokrattu
o
32 m2 pukuhuone 8 m2 pesutiloineen (vuokrattu
o
40 m2 pukuhuone 8 m2 pesutiloineen (vuokrattu
o
32 m2 pukuhuone 8 m2 pesutiloineen (vuokrattu
o
40 m2 pukuhuone 8 m2 pesutiloineen (livi)
o
32 m2 pukuhuone 8 m2 pesutiloineen (livi)
Palolaitos
varasto-, pukutilat yms.
o
7 m2 varasto (livi/seurat)
o
10 m2 välinevarasto (livi/seurat)
o
2 kpl pukuhuonetta (livi)

OPS-90 ry)
OPS-90 ry)
OLS ry)
OLS ry)

Heinäpää
Liikuntapaikka
Arina Areenan
kenttä
Arina Areenan
yleisurheilualue
Heinäpään
pallokenttä II
Heinäpään
pallokenttä I
Heinäpään
pallokenttä III
Heinäpään
pallokenttä IV
Heinäpään
pallokenttä V
Heinäpään
pallokenttä VI
Heinäpään
jääkiekkokaukalo I
Heinäpään
jääkiekkokaukalo II

Heinäpään
yleisurheilualue
Heinäpään
rullalautailualue
Heinäpään
kuntorata

Tarkennuksia
70 x 110 m2
tekonurmi
100 m juoksusuora
joustopäällyste
70 x 110 m2 lämmitettävä
kumirouhetekonurmi
80 x 125 m2
nurmi
80 x 125 m2
nurmi
80 x 125 m2
nurmi
80 x 125 m2
nurmi
80 x 125 m2
nurmi
57 x 27 m2
asfaltti, jää
60 x 30 m2
asfaltti, jää
100 m juoksusuora,
pituushyppypaikka
kuularinki, keihäänheitto,
lämmitetty moukari-/
kiekkohäkki
joustopäällyste ja nurmi
60 x 30 m2
iso rullalautaramppi,
asfalttialue kaukalossa asfaltti,
vaneriramppi
1,6 km

Laatuluokka
kesä
talvi

Päälajit

Muuta
vuoroja

2

2

jalkapallo

3

3

lämmittely

1

2

jalkapallo

vuoroja

2

-

jalkapallo

vuoroja

2

-

jalkapallo

vuoroja

2

-

jalkapallo

vuoroja

2

-

jalkapallo

vuoroja

2

-

vuoroja

3

1

3

1

jalkapallo
jääkiekko
rullakiekko
jääkiekko
rullaluistelu

2

-

juoksu
pituushyppy
heittolajit

2

-

2

2

rullalautailu
lenkkeily
hiihto

vuoroja
vuoroja

vuoroja
heittoalueella
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Heinäpään
sauvakävelyreitti
Urheilutalon
sisäpelisali
Urheilutalon peilisali
Urheilutalon
kuntosali I
Urheilutalon
kuntosali II
Urheilutalon
kuntosali III

1 km
20 x 37 m2
korkeus 9 m
parketti
245 m2
parketti
150 m2
39 laitetta
135 m2
29 laitetta
150 m2
42 laitetta

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

sauvakävely
lento-, kori-,
sulkapallo
salibandy
jumppa
jumppa
tanssi
kuntosaliharjoittelu
kuntosaliharjoittelu
kuntosaliharjoittelu

Muut tilat
Arina Areena
kahvilatilat
o
aulatila ja automaatit (vuokrattu OTP)
kokoustilat
o
30 m2, 20 henkilölle kokoustila keittiöllä (livi)
o
30 m2, 20 henkilölle kokoustila väestösuojassa (livi)
toimistotilat
o
21 m2 toimisto (vuokrattu ONS)
varasto-, pukutilat yms.
o
3 kpl 5 m2 varastoa (Serviisi ja Tekli)
o
infopiste + henkilökunnan toimisto (Tekli)
o
15 m2 taukotila (Tekli)
o
6 kpl pukuhuonetta
o
2 kpl pukuhuonetta (Tekli)
o
2 kpl yleisöwc:t
o 630 henkilön siirtokatsomo (livi)
Heinäpään huoltorakennus
toimistotilat
o
9 m2 toimisto (Tekli)
o
6 m2 toimisto (Tervarit juniorit)
o
5 m2 toimisto (vuokrattu opetustoimi)
varasto-, pukutilat yms.
o
12 m2 taukotila (Tekli)
o
7.5 m2 aula / sisävarasto (Tekli)
o
n. 20 m2 joukkueiden varastoja
o
kalkkivarasto (Tekli)
o
konesuoja (Tekli)
o
2 kpl lämmintä varastoa (Tekli)
o
3.5 m2 siivouskomero (Serviisi)
o
2 kpl 7.5 m2 wc:t (yleisö)
o
2 kpl 17 m2 pukukoppeja (yleisö ja seurat)
o
2 kpl n. 22 m2 pukukoppeja, joissa suihkut ja wc:t (yleisö ja seurat)
o
2 kpl n. 22 m2 pukukoppeja (yleisö ja seurat)
o
2 kpl n. 17 m2 pukukoppeja, joissa suihkut ja wc:t (yleisö ja seurat)
o
11 m2 pukukoppi (Tekli)
o
6,5 m2 pukukoppi (Tekli / Serviisi)
Heinäpään muut tilat
varasto-, pukutilat yms.
o
47,5 m2 rinnerakennus (vuokrattu Tmi Matti Lantolle)
o
n. 20 m2 irtokoppi (yleisö ja seurat)
o
100 henkilön ulkokatsomo (livi)
Urheilutalo
kahvilatilat
o
kahvio (livi)
toimistotilat
o
20 m2 hierontatila (vuokrattu Jari Hassi)
o
20 m2 hierontatila (vuokrattu Paavo Rankinen)
o
30 m2 toimistotila (vuokrattu Lentopalloseura Etta ry)
o
30 m2 toimistotila (vuokrattu Oulun Naisvoimistelijat ry)
o
20 m2 toimistotila (vuokrattu Oulun Naisvoimistelijat ry)
o
21 m2 työhuone (vuokrattu opetusvirasto)
varasto-, pukutilat yms.
o
700 henkilön katsomo
o
43 m2 näyttämö
o
80 m2 koottava lisälava
o
35 m2 työhuone/varasto
o
10 m2 varasto, 2 krs.
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5 kpl 21 m2 yleisöpukuhuonetta 10 m2 pesutiloineen
4 kpl 16 - 21 m2 ryhmäpukuhuonetta 7 m2 pesutiloineen
2 saunaa
80 m2 väestösuoja ja kellaritila (vuokrattu Oulun Metsänkävijät ry)
50 m2 kellaritila (vuorattu Juho Kauhanen)
22 m2 varastotila (vuokrattu opetusvirasto)

o
o
o
o
o
o

Moottoriurheilu
Liikuntapaikka
Ruskon jääspeedway -rata
Iinatin karting -rata
Iinatin Moto cross -rata
Iinatin snow cross -rata
Iinatin enduro sprint -rata
Iinatin jokamiesluokan rata/
ralli cross
Moottorikelkkailureitit
Moottorikelkkailu-urat

Laatuluokka
kesä
talvi

Tarkennuksia
390 m
hiekka, jää
1008 m
asfaltti
1550 m
hiekka
820 m
lumi
2000 m
925 m
123 km
maapohja
63 km
maapohja

Päälajit

-

4

jääspeedway

2

-

karting

2

moto cross

4

1 SM
3 muut
4

snow cross
enduro sprint

2

2

jokkis/ralli cross

3

2

moottorikelkkailu

4

4

moottorikelkkailu

Muuta

liikuntaviraston
hakemat luvat

Muut tilat
-

Iinatin huoltorakennus, kuuluttamo ja katsomo (livi)

Muut liikuntapaikat
Liikuntapaikka
Kempeleenlahden
retkiluistelurata
Nokkalan venevajat
Alppilan paintball kenttä
Äimäraution ravirata
Hiukkavaaran
rullalautailuhalli

Tarkennuksia
7 km
jää
716 m2
3 vajaa
70 x 40 m2
keinonurmi

Laatuluokka
kesä
talvi

Päälajit

-

4

retkiluistelu

3

-

-

-

veneily
paint ball
criketti
ravi

-

-

rullalautailu

Muuta
yhteistyössä Oulunsalon kunnan
kanssa
vuokrattu Kilpa-Veljille ja
kirkkoveneyhtymä Laineelle
seura hoitaa
100 henkilön katsomo
Pohjolan hevosystävät ry hoitaa
seura hoitaa, liikuntavirasto
avustanut materiaaleissa

4.2. Aluekeskukset
Oulun kaupungin liikuntatoimen liikuntapalveluverkossa on kolme aluekeskustasoista
liikuntapaikka-aluetta:
Linnanmaa,
Kaakkuri-Hiironen
ja
tuleva
Hiukkavaara.
Aluekeskuksissa on sekä ulko- että sisäliikuntaan tarkoitettuja laadukkaita liikuntapaikkoja,
-alueita että –laitoksia. Ne palvelevat isompina ja monipuolisempina liikuntapaikkoina
ympäröivää asutusta: Linnanmaa palvelee kaupungin pohjoispuolisia, Kaakkuri-Hiironen
eteläisiä ja tuleva Hiukkavaara itäisiä asuinalueita.

Linnanmaa
Liikuntapaikka
Linnanmaan
liikuntahallin Sali I
Linnanmaan
telinevoimistelualue
Linnamaan
liikuntahallin Sali II

Tarkennuksia
26,5 x 55 m2
korkeus 12,5 m sisäsali parketti, 4
osaa + kaukalo
14 x 26,5 m2
parketti
150 m2
peilisali, parkettia

Laatuluokka
kesä
talvi
2

2

3

3

2

2

Päälajit
sulka-,lento-,
koripallo
salibandy

Muuta

teline-voimistelu
tanssi
jumppa

yliopiston osa
omistamia,
vuorot ma-pe
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Linnanmaan
kuntosali
Linnamaan jäähalli
Linnanmaan
kuntorata

120 m2,
23 laitetta/pistettä
58 x 28 m2/kaukalo
2 kaukaloa

3
2 (jää)
4(muu)

3

1 km

2

3

2

kuntosaliharjoittelu
jääkiekko
lenkkeily
hiihto

ei valaistu

MUUT TILAT
Linnanmaan liikuntahalli
kokoustilat
o
20 m2, 20 henkilön kokoustila (livi)
toimistotilat
o
toimistotila (Konttori)
o
taukotila,(Tekli)
o
toimistohuone 2 krs. (livi)
o
toimistohuone 2 krs. (vuokrattu OuluZone)
o
asiakaspalvelupiste (Konttori)
varasto-, pukutilat yms.
o
4 kpl pukuhuoneita (livi)
o
telinevoimisteluvarasto (livi)
o
välinevarasto (livi)
o
varasto (Tekli)
o
varasto (Serviisi)
o
yleisö wc (livi)
o
8 kpl pukutiloja + suihkut ja wc:t (livi)
o
118 henkilön katsomo (livi)
o
228 henkilön teleskooppikatsomo (livi)
Linnanmaan jäähalli
kahvila
o
kahvila ja parvi (vuokrattu Tmi Anne Keinänen)
kokoustilat
o
20 m2, 15 henkilölle (livi)
toimistotilat
o
12 m2 kopiohuone/toimisto (livi)
o
asiakaspalvelupiste
o
2 kpl 10 m2 erotuomarikoppeja
varasto-, pukutilat yms.
o
8 kpl 28 - 62 m2 pukuhuoneita (livi)
o
10 m2 yleisö wc (livi)
o
2 kpl taukotilaa
o
8 kpl kylmää varastoa (6 kpl vuokrattu seuroille, 1 kpl Tekli, 1 kpl Serviisi)
o
2 kpl 10 m2 teroituskoppeja (seurat)
o
49 m2 jäänhoitokonesuoja (Tekli)
o
8 m2 valvomo (Tekli)
o
10 m2 työpaja (Tekli)
o
4 kpl 20 m2 kuivaushuoneita (seurat)
o
2 kpl 10 m2 kuivaushuoneita (seurat)
o
2 kpl 300 henkilön seisomakatsomoa (livi)

Kaakkuri – Hiironen
Liikuntapaikka
Kaakkurin liikuntakeskus
Kaakkurin liikuntakeskus

Kaakkurin yleisurheilualue
Kaakkurin koulu
Kaakkurin kuntorata
Hiirosen frisbeegolf -rata
Hiirosen pallokenttä I

Tarkennuksia
70 x 110 m2
hiekkatekonurmi
70 x 110 m2
kivituhka, jää
100 m juoksusuora,
kuularinki
korkeus-, pituushyppy
joustopäällyste
40 x 60 m2
keinonurmi
0,8 km
nurmi,
18 koria
100 x 65 m2
nurmi

Laatuluokka
kesä
talvi
2

-

3

3

3

-

-

-

2

2

Päälajit
jalkapallo
pesäpallo
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
juoksu
kuulantyöntö
korkeushyppy
pituushyppy
jalkapallo
pesäpallo
lenkkeily
hiihto

Muuta
vuoroja

tilakeskus
omistaa

4

4

frisbeegolf

seura hoitaa,
avustetaan
materiaaleissa

3

-

jalkapallo

vuoroja
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Hiirosen pallokenttä II
Iinatin kuntoreitti
Kaukovainio - Hiironen
kuntorata
Ellinmaan kierros,
kuntorata
Hiirosen sauvakävelyreitti
Ellinmaan
maastopyöräilyrata

100 x 65 m2
nurmi

3

-

8,8 km

1

1

3 km

2

2

1 km
1 km

1
2

1
3

jalkapallo
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
sauvakävely

3 km

3

-

maastopyöräily

vuoroja

seura hoitaa
osittain

Hiukkavaara
Kaupungin kasvun ja laajentumisen myötä tulevaisuudessa tarvitaan uusi aluekeskus
palvelemaan kaupungin itäpuolisia asuntoalueita. Tämä aluekeskus tulee sijaitsemaan
tulevassa Hiukkavaaran keskuksessa.

4.3. Paikalliskeskukset
Paikalliskeskustasoiset liikuntapalvelut on jaoteltu ulko- ja sisäliikuntakeskuksiin sekä
reittikeskuksiin ja muihin paikalliskeskuksiin kuten uimarannat niiden tarjoamien
liikuntapaikkojen ja -mahdollisuuksien mukaisesti. Ulkoliikuntakeskuksia on tällä hetkellä
yhteensä 8 kpl: Castren, Hovinsuo, Lintula, Maikkula, Niittyaro, Pateniemi, Talvikkipuisto,
Ylikiiminki. Reittikeskuksia on kolme: Auran maja, Pylkönaho ja Sankivaara.
Sisäliikuntakeskuksia on kaksi: Toppila ja Värttö-Kasarmi.

4.3.1. Ulkoliikuntakeskukset
Castren
Liikuntapaikka

Castrenin pallokenttä
Castrenin kaukalo I
Castrenin kaukalo II
Castrenin tenniskenttä
Castrenin lisäalueen
pallokenttä
Castrenin lisäalueen
koripallokenttä
Casrenin lisäalueen
rullalautailualue

Tarkennuksia
78 x 110 m2
pitkänukkainen
kumirouhetekonurmi
jää
60 x 30 m2
asfaltti
57 x 27 m2
asfaltti
25 x 13 m2
asfaltti
120 x 65 m2
kivituhka, jää
20 x 30 m2
kivituhka
20 x 20 m2

Laatuluokka
kesä
talvi

Päälajit
jalkapallo
amerikkalainen
jalkapallo
jääpallo
luistelu
jääkiekko
luistelu
jääkiekko
luistelu

1

3

-

1

-

1

-

-

3

3

tennis
jalka- ja pesäpallo
luistelu

3

-

koripallo

4

-

rullalautailu

Muut tilat
Castrenin huoltorakennus
kahvilat
o
47 m2 ”kahvila” (talvella yleisökoppi, kesällä seurojen vip-tila)
toimistotilat
o
2 kpl 8 m2 toimistoa (Tekli)
varasto-, pukutilat yms.
o
13 m2 taukotila (Tekli)
o
28,5 m2 traktoritalli ja varasto (Tekli)
o
n. 25 m2 keittiö oheistiloineen (seurat)
o
55 m2 pukukoppi (kesällä vuokrattu AC Oululle, talvella yleisö / seurat)
o
2 kpl 22 m2 pukukoppi (joukkueet)
o
2 kpl 7 m2 pukukoppia (erotuomarit ja opettajat)

Muuta

vuoroja
vuoroja
vuoroja
Ei käytössä
vuoroja
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o
2 kpl 5 m2 pesutiloja (Tekli)
o
2 kpl 7 m2 wc:t (yleisö)
o
6 m2 siivouskomero (Serviisi)
Castrenin erillistilat
kahvilat
o
erinäinen määrä seurojen pystyttämiä ja vuokraamia myyntitelttoja (vuokrattu kesällä FC Oulun
Pallo Oy ja AC Oulu)
varasto-, pukutilat yms.
o
tallirakennus (Tekli)
o
konesuoja (Tekli)
o
3 kpl vuokrattuja metallikontteja (seurat omistaa)
o
1 kpl ”avantouintikoppi” (seurat), siirretään talveksi Tuiran uimalaan talviuimareiden käyttöön
o
2 kpl vaihtolava-alustaisia pukukoppeja (seurojen varastoina)
o
1 kpl ”omatekoinen sauna” (tilapäispukukoppina)
o
5 kpl siirrettäviä wc:t (yleisölle kesän aikana)
o
2 500 henkilön kiinteä katsomo, 2 500 henkilön lisäkatsomot (livi)

Hovinsuo
Liikuntapaikka
Hovinsuon
pallokenttä
Hovinsuon
pallokenttä
Hovinsuon
rullalautailualue
Hovinsuon
jääkiekkokaukalo
Hovinsuon
yleisurheilualue
Hovinsuon
pesäpalloverkko
Hintan koulun
(Teeripuiston)
kenttä
Hintan koulun
(Teeripuiston)
jääkiekkokaukalo
Hovinsuon
kuntorata
Hintan kuntorata

Tarkennuksia
98 x 57 m2 lyhytnukkainen
kumirouhetekonurmi, jää
100 x 60 m2
nurmi
105 x 40 m2
betoni, asfaltti
40 x 20 m2
keinonurmi, jää
100 m juoksusuora,
pituushyppypaikka, joustopäällyste

Laatuluokka
kesä
talvi
2

3

2

-

1

-

-

2

3

-

3

-

90 x 55 m2
kivituhka

3

3

40 x 20 m2
kivituhka, jää

-

2

1 km

2

2

0,5 km

2

3

Päälajit
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
rullalautailu
bmx -pyöräily
jääkiekko
luistelu
juoksu
pituushyppy
pesäpallo
pesäpallo
jalkapallo
luistelu
jääkiekko

Muuta
vuoroja
kesällä
vuoroja
kesällä

vuoroja
kesällä

jääkiekko
luistelu
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto

Muut tilat
Hovinsuon huoltorakennus
varasto- pukutilat yms.
o
2 kpl 23 m2 pukuhuone, joissa wc ja suihkut (yleisö ja seurat)
o
15 m2 pukuhuone, jossa wc (yleisö ja seurat)
o
2 kpl 3 m2 pukuhuone, joissa suihkut (livi)
o
13 m2 sosiaalitilat (Tekli)
o
wc (Tekli)
o
siivouskomero (Serviisi)

Lintula
Liikuntapaikka
Lintulan
pallokenttä

Tarkennuksia
103 x 66 m2
hiekkatekonurmi, jää

Lintulan tennisjääkiekkokaukalo

57 x 27 m2
kivituhka

Lintulan
jääkiekkokaukalo

57 x 27 m2
asfaltti, jää
100 m juoksusuora, pituushyppy,
korkeushyppy, seiväshyppy,
kuularinki joustopäällyste

Lintulan
yleisurheilualue

Laatuluokka
kesä
talvi
2

3

3

1

3

1

Päälajit
jalka- ja pesäpallo
luistelu
jääkiekko
luistelu
tennis
jääkiekko
luistelu
kaukalopallo

2

-

juoksu
yleisurheilu

Muuta
vuoroja
vuoroja
vuoroja
vuoroja
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Lintulan
koripallokenttä
Rullalautailualue

20 x 30 m2

3

-

koripallo

ramppi

-

-

rullalautailu

asukasyhdistys hoitaa

Muut tilat
Lintulan huoltorakennus
toimistotilat
o
13 m2 toimisto (Tekli)
varasto, pukutilat yms.
o
2 kpl 18 m2 pukuhuone, joissa wc:t (yleisö ja seurat)
o
2 kpl 21 m2 pukuhuone, joissa yhteiset suihkutilat ja wc (yleisö ja seurat)
o
11 m2 ”keittiö” (Tekli)
o
2 kpl 7 m2 pukuhuone (Tekli)
o
2,5 m2 siivouskomero (Serviisi)
o
3 m2 kalkkikoppi (Tekli)
o
9 m2 varasto (Tekli)
o
konesuoja (Tekli)
Lintulan erillistilat
varasto-, pukutilat yms.
o
konesuoja (Tekli)
o
2 kpl ”irtopukukoppia”
o
2 kpl ”irtokoppi” (välinevarasto) (livi)

Maikkula
Liikuntapaikka
Maikkulan
pallokenttä
Maikkulan
pallokenttä
Maikkulan
jääkiekkokaukalo

Maikkulan
yleisurheilualue
Maikkulan
uimaranta
Maikkulan
mattolaituri

Tarkennuksia

Laatuluokka
kesä
talvi
3

3

Päälajit
jalkapallo
pesäpallo
luistelu

2

-

jalkapallo

3

2

jääkiekko

2

-

juoksu
pituushyppy
korkeushyppy
kuulantyöntö

2622 m2

3

-

uinti

1 mattolaituri

3

-

matonpesu

63 x 47 m2
hiekkatekonurmi, jää
95 x 55 m2
nurmi
57 x 27 m2
asfaltti, jää
juoksusuora
korkeushyppy
pituushyppy
kuularinki
joustopäällyste

Muuta
vuoroja
vuoroja

vuoroja

Muut tilat
Maikkulan huoltorakennus
toimistotilat
o
13 m2 toimisto (Tekli)
varasto-, pukutilat yms.
o
40 m2 traktoritalli (Tekli)
o
27,5 m2 kylmävarasto (Tekli)
o
12 m2 lämminvarasto (Tekli)
o
3,5 m2 kalkkikoppi (Tekli)
o
2,5 m2 polttoainevarasto (Tekli)
o
10 m2 tekninen huone (Tilakeskus)
o
5 m2 sosiaalitilat (Tekli)
o
2 kpl 24 m2 pukuhuone, joiden yhteydessä wc:t ja suihkut (yleisö ja seurat)
o
2 kpl 18 m2 pukuhuone, joiden yhteydessä wc:t ja suihkut (yleisö ja seurat)
o
19.4 m2 pukukoppi (opettajat)
o
3,5 m2 inva-wc (yleisö)
o
2,5 m2 yleisö wc
o
2,5 m2 teroituskoppi
o
3,2 m2 siivouskomero (Serviisi)

Niittyaro
Liikuntapaikka
Niittyaron
pallokentät I-III

Tarkennuksia
155 x 75 - 110 m2
3 kenttää
hiekkatekonurmi, jää

Laatuluokka
kesä
talvi
2

3

Päälajit

Muuta

pesäpallo
luistelu

vuoroja
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Niittyaron
pikaluisteluradat
Niittyaron
yleisurheilualue
Niittyaron
rullalautailualue
Niittyaron
pesäpalloverkko
Niittyaro-Auran
maja kuntoreitti

250 m
333 1/3 m
jää
juoksusuora
pituus- ja korkeushyppy
joustopäällyste
34 x 32 m2
asfaltti

10 km

-

2

3

-

pikaluistelu
juoksu
pituus- ja
korkeushyppy

3

-

rullalautailu

3

-

1

1

pesäpallo
lenkkeily
hiihto

vuoroja

Muut tilat
Niittyaron huoltorakennus
toimistotilat
o
7 m2 toimisto (Tekli)
varasto-, pukutilat yms.
o
6 kpl 17 – 25 m2 pukukoppi, (livi, 1 talvella Oulun Tarmon pikaluistelujaosto)
o
7,5 m2 pukukoppi
o
7 m2 taukotila (Tekli)
o
2,5 m2 wc (Tekli)
o
3 kpl erillinen wc (yleisö)
o
2 kpl pukuhuoneissa oleva wc (yleisö / joukkueet)
o
2,3 m2 siivouskomero (Serviisi)
Niittyaron erillistilat
varasto-, pukutilat yms.
o
2 kpl konesuoja (Tekli)
o
kalkkikoppi (Tekli)
o
välinevarasto (Livi / Tekli)
o
”irtopukukoppi” (Oulun Tarmon pikaluistelujaosto)

Pateniemi
Liikuntapaikka
Pateniemen
pallokenttä I
(yleisurheilukentällä)
Pateniemen
pallokenttä II
Pateniemen
pallokenttä III
Pateniemen
pallokenttä IV
Pateniemen
pallokenttä V
Pateniemen
jääkiekkokaukalo I
Pateniemen
jääkiekkokaukalo II
Pateniemen
yleisurheilualue
Pateniemen
rullalautailualue

Tarkennuksia

Laatuluokka
kesä
talvi

94 x 60 m2
nurmi

2

-

100 x 64 m2 hiekkatekonurmi, jää

2

3

3

3

Päälajit
jalkapallo
amerikkalainen
jalkapallo
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
luistelu
pesäpallo
jalkapallo
koiraurheilu

2

-

jalkapallo

vuoroja

3

-

3

1

vuoroja

-

1

palloilu
jääkiekko
luistelu
jääkiekko
luistelu

3

-

juoksu
pituushyppy

4

-

rullalautailu

60 x 45 m2
kivituhka, jää
59 x 40 m2
nurmi
30 x 40 m2
nurmi
60 x 30 m2
kivituhka, jää
60 x 30 m2
keinonurmi, jää
400 m juoksurata,
pituushyppypaikka
tiilimurske
15 x 15 m2
ramppi

Muut tilat
Pateniemen huoltorakennus
toimistotilat
o
toimisto (Tekli)
varasto-, pukutilat yms.
o
”keittiö” (Tekli)
o
lämmin konesuoja (Tekli)
o
kylmävarasto (Tekli)
o
pukukoppeja, joissa suihkut ja wc:t (yleisö ja seurat)
o
2 kpl wc (Tekli)
Pateniemen muut tilat
varasto-, pukutilat yms.

Muuta
vuoroja
vuoroja

vuoroja

vuoroja
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o
o

2 kpl kuuluttamoja / toimitsijakoppeja
4 kpl ”irtokoppeja” (erotuomarit, seurat ja Tekli)

Talvikkipuisto
Liikuntapaikka
Talvikkipuiston
pallokenttä
Talvikkipuiston
monitoimikenttä
Talvikkipuiston
motoriikkarata
Talvikkipuiston
jääkiekkokaukalo I
Talvikkipuiston
yleisurheilualue
Talvikkipuiston
rullalautailualue
Talvikkipuiston
sauvakävelyreitti

Tarkennuksia
103 x 62 m2
hiekkatekonurmi

Laatuluokka
kesä
talvi

60 x 30 m2
keinonurmi, jää
100 m juoksusuora
pituushyppypaikka joustopäällyste
20 x 20 m2
asfaltti
1,2 km

3

3

4

-

3

-

Päälajit
jalkapallo
pesäpallo

-

2

3

-

jääkiekko
jääpallo
luistelu
juoksu
pituushyppy

3

-

rullalautailu

2

3

sauvakävely

Muuta
vuoroja

Muut tilat
Talvikkipuiston huoltorakennus
toimistotilat
o
6,2 m2 toimistohuone (Tekli)
o
40 m2 ryhmätyötila (iltapäiväkerhot yms.)
o
14 m2 lepotila (iltapäiväkerhot yms.)
o
8 m2 aula (iltapäiväkerhot yms.)
varasto-, pukutilat yms.
o
13 m2 keittiö (iltapäiväkerhot yms.)
o
2 kpl wc:t (iltapäiväkerhot yms.)
o
2 kpl 29 m2 pukuhuonetta, joissa 5,5 m2 suihkuhuone ja 1,5 m2 wc
o
2 kpl 6 m2 pukuhuonetta, joissa 1,5 m2 suihkuhuone ja 1,5 m2 wc
o
56,2 m2 käytävä- ja eteistiloja
o
5,5 m2 varasto (iltapäiväkerhot yms.)
o
4 m2 siivouskomero (Lujapalvelut Oy)
o
konesuoja (Tekli)
o
varastot (Tekli)

Ylikiiminki
Liikuntapaikka
Ylikiimingin
kirkonkylän
pallokenttä I
Ylikiimingin
kirkonkylän
pallokenttä II
Ylikiimingin
beach volley
kentät
Ylikiimingin
kirkonkylän
pallokenttä III
Ylikiimingin
yleisurheilukenttä
Ylikiimingin
yleisurheilukentän
pallokenttä
Ylikiimingin
kirkonkylän
kuntosali

Tarkennuksia

Laatuluokka
kesä
talvi

60 x 100 m2
kivituhka

3

3

Päälajit
pesäpallo
jalkapallo
luistelu

20 x 40 m2
nurmi

4

-

jalkapallo

3

-

beach volley

3

2

jääkiekko
katukoris
tennis

3

-

yu –lajit

75 x 110 m2
nurmi

3

-

jalkapallo

130 + 70 m2
27 pistettä/laitetta

3

3

kuntosaliharjoittelu

2 kpl 20 x 10 m2
hiekka
jääkiekkokaukalo,
katukoris ja tennis
35 x 65 m2
betoniasfaltti
350 m juoksurata, pituus- ja
korkeushyppy, kuula- ja kiekkorinki,
keihäänheitto,
kivituhka

Muut tilat
Kirkonkylän huoltorakennus + muut tilat kenttäalueella
varasto-, pukutilat yms.

Muuta

vuokrattu
Jussi Märsyltä
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60 m2 huoltorakennus, jossa pukuhuone, 2 kpl wc ja 10 m2 varastotila. (livi ja koulut)
Pääasiassa koulujen käytössä ja tapahtumissa (moottorisahat, verkot, letkut, tarvikkeet)
o
15 m2 vanhan huoltorakennuksen pukukoppi ja varastotila (livi) Säilytetään kentän hoito
kalustoa ja moottorikelkka+ pieni ruohonleikkuri yms.
o
10 m2 konttivarasto, kylmä (livi) Säilytetään Belos traktori, iso ruohonleikkuri,
pienoistraktori y-u kentän kalustoa
o
5 m2 varastokoppi, kylmä (livi) Säilytetään mm. kalkki, kärryt yms., pienempi irtotarvike
o
kaukalon vaihtoaitiot, joita siirretään kesällä eri tarpeisiin mm. tenniskentän reunalla
o
180 henkilön ulkokatsomo (livi)
Yleisurheilukentän alue
varasto-, pukutilat yms.
o
350 henkilön kiinteä katsomo
o
10 m2 varastohuone (livi)
o
muuta varastotilaa katsomo rakennuksen alla (ei käyttökuntoista)
o
vieressä tanssilava oheistiloineen (Nuijamiehet omistaa)
Vuokratilat
220 m2 kuntosali, 2 pukuhuonetta, suihkua ja wc (vuokrattu Jussi Märsyltä)
150 m2 varikko (Pekka Inkalalta, ei makseta vuokraa)
10 m2 lämmin varasto (entinen vapaa-aikatoimiston alakerta) säilytetään työkalut,
maalausvälineet yms. äänentoistot + koulujen lainaama materiaali
o

4.3.2. Reittikeskukset
Auran maja
Liikuntapaikka

Tarkennuksia

Auran majan kuntoradat
Auran majan hiihtolatu
Auran majan koiralatu
Auran maja – Niittyaro kuntoreitti,
yhdysreitit Kuivasranta, Herukka
Auran maja – Hiukkavaara
kuntoreitti
Auran maja – Pyykösjärvi hiihtolatu

Laatuluokka
kesä
talvi

1,2,3 ja 5 km
10 km
4,8 km

3
4
4

2
2
3

17 km

1

1

11 km
9 km

1
4

1
3

Päälajit
lenkkeily
hiihto
hiihto
koirahiihto
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
hiihto

Muuta
Kunnossapito
ostetaan
seuralta

Muut tilat
Auranmajan huoltorakennus ja muut tilat (Kuivasjärven Aura omistaa ja hoitaa)
kahvila
10 m2 kuuluttamo
liiteri, konesuoja, voitelutila
pukutilat, wc:t ja sauna

Pylkönaho
Liikuntapaikka

Laatuluokka
kesä
talvi
2
3

1
2

Pylkönahon ampumapaikka

1,2,3,4,5 km
7,5 km
60 x 55 m2
13 taulupaikkaa

Päälajit
lenkkeily
hiihto
hiihto

3

3

ampumahiihto

Jokelan hiihtolatu
Karahka - Vesalan hiihtolatu
Jyrkkäkosken vaellusreitti

9,5 km
16 km
9 km

4
4
3

3
2
-

hiihto
hiihto
vaellus

Pylkönahon kuntoradat
Pylkönahon hiihtolatu

Tarkennuksia

Muuta

suulliset
sopimukset

Muut tilat
Pylkönahon huoltorakennus
kokoustilat
o
130 m2 rakennus, jossa pirtti, keittiö, 2 kpl pukuhuone, suihkutilat ja wc, eteisaula (livi)
varastotilat yms.
o
20 m2 kuuluttamo (alhaalla varastotilaa ja ylhäällä toimitsijatilat)
o
10 m2 ampumapaikan varasto (kylmää varastotilaa)
o
20 m2 ylikulkusillan varastot (kylmää varastotilaa)
o
Ulko wc +polttopuu varasto
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Sankivaara
Laatuluokka
kesä
talvi

Liikuntapaikka

Tarkennuksia

Sankivaaran ensilumenlatu
Sankivaaran kuntoradat
Sankivaara-Kiekonreitti
kuntoreitti

1 ja 2 km
1, 2,3 ja 4 km

1
2

1
2

5 km

2

1

3,5 km

1

1

Lajit
lenkkeily
hiihto
hiihto
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto

7,5 km
60 x 120 m2
28 taulua

3

2

hiihto

2

2

ampumahiihto

Kiekonreitti kuntoreitti
Kiekonreitti–Hiukkavaara
kuntoreitti
Sankivaaran ampumapaikka

Muuta
seura hoitanut
lumen säilömisen
osa talvella 2
luokkaa

Muut tilat
Sankivaarassa on useita irrallisia koppeja

4.3.3. Sisäliikuntakeskukset
Toppila
Liikuntapaikka
Toppilan liikuntatalon
telinevoimistelualue 1. krs.
Toppilan liikuntatalon
telinevoimistelualue 2. krs
Toppilan liikuntatalon
liikuntasali 3. krs.
Toppilan liikuntatalo
kiipeilyseinä 2 krs.

Tarkennuksia

Laatuluokka
kesä
talvi

Päälajit

Muuta

pienten voimistelutila
permanto
telinevoimistelutelineet

2

2

telinevoimistelu

2

2

telinevoimistelu

peilisali

2

2

telinevoimistelu

seura hoitaa ja
hallinnoi

3

3

seinäkiipeily

varatut vuorot

Muut tilat
Toppilan liikuntatalo
varasto-, pukutilat yms.
o
4 kpl pukuhuoneita, joissa kahdessa suihkut ja wc:t
o
1 kpl ”keittiö” (Oulun Pyrintö)
o
siivouskomero ja siivouskaappi (Oulun Pyrintö, joka vastaa siivouksesta)
o
teknistä tilaa ja tyhjiä huoneita pohjakerroksessa

Värttö-Kasarmi
Liikuntapaikka
Värtön
liikuntasali I
Värtön
liikuntasali II
budosali
Värtön
liikuntasali III
peilisali
Värtön kuntosali
Kasarmin
painonnostosali
Kasarmin
liikuntasali

Tarkennuksia
20 x 30 m2
muovimatto + kaukalo
384 m2
painimatto + säkit
384 m2
parketti
n. 100 m2
31 laitetta/pistettä
100 m2
4 nostolavaa, tangot + painot
432 m2
parketti + kaukalo

Laatuluokka
kesä
talvi
3

Muuta

vain
vuorovarauskäyttö

2

2

salibandy
paini
kuntonyrkkeily
itsepuolustuslajit

2

2

kilpatanssi
aerobic

4

4

kuntosaliharjoittelu

3

3

painonnosto

3

3

salibandy

Muut tilat
Värtön liikuntahalli
kokoustilat
o
40 m2, 25 henkilölle (livi)
varasto-, pukutilat yms.
o
35 m2 kylmävarasto (autotalli) 2kpl
o
35 m2 lämminvarasto (+parvi 15m2)

3

Päälajit
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o
omaa varastotilaa yhd. lämmönjakotila yms.
o
palvelupistetila + sos.tila.30 m2 tila (vuokrattavissa 1.1.2010 alkaen)
o
9 kpl 9,5 - 15,6 m2 pukuhuonetta 5 - 8,4 m2 pesutiloineen
o
28 m2 pukutila ilman pesutiloja
Kasarmin liikuntasali
varasto-, pukutilat yms.
o
80 henkilön katsomo
o
3 kpl pukuhuonetta, suihkut ja wc:t

4.3.4. Muut paikalliskeskukset
Uimarannat
Liikuntapaikka
Konttisenkankaan uimaranta
(Madekoski)
Kuivasjärven uimaranta

Laatuluokka
kesä
talvi

Tarkennuksia
897 m2
5957 m2

Kuusisaaren uimaranta-alue
Lämsänjärven uimaranta
Maikkulan uimaranta
Myllyojan uimaranta
Oulunlahden uimaranta
(Vesala,Kiviniemi)
Oulunsuun (Emännäntie) uimaranta

1
1

Päälajit

-

uinti
uinti

Muuta

m2
m2
m2
m2

2
1
1
1

-

auringonotto
beach volley
uinti
uinti
uinti

4227 m2
2543 m2

1
1

-

uinti
uinti

6335
4727
2622
3284

Parkkisenkankaan uimaranta-alue

3077 m2

2

Pateniemen uimaranta

4737 m2

1

-

Pyykösjärven uimaranta
Rajahaudan uimaranta
Saarelan uimaranta

5351 m2
8189 m2
1100 m2

1
1
1

-

Tuiran uimaranta ja talviuintipaikka
Valkiaisjärven uimaranta
Vengasrannan uimaranta
Värtön uimaranta

4972 m2
6834 m2
400 m2
2702 m2

1
1
1
1

1
-

auringonotto
uinti
beach volley
uinti
beach volley
uinti
uinti
uinti
talviuinti
beach volley
uinti
uinti
uinti

poistettu
uimaranta
käytöstä

poistettu
uimaranta
käytöstä

Muut tilat
Tuiran uimaranta, huoltorakennus (asukasyhdistyksen käytössä)
kioski/kahviotila
pukutilat
kerhotila
talviuintikoppi (livi)
Lämsänjärven uimaranta
kioskimyyntipaikka

Muut liikuntapaikat
Liikuntapaikka
Meri-Toppilan frisbeegolf rata
Ulkokoripallokentät mm.
Castren, Raksila, Oulunlahti,
Korvensuora, Lintula,
Ylikiiminki
Beach volley –kentät mm.
Kuusisaari, Tuira 2 kpl,
Pateniemi, Pyykösjärvi,
Ylikiiminki 2 kpl
Beach volley –kentät
Sarasuo 4 kpl
Mattolaiturit

Tarkennuksia
18 koria
nurmi

Laatuluokka
kesä
talvi

Päälajit

4

4

frisbeegolf

20 x 30 m2/ kenttä
kivituhka

3

-

koripallo

20 x 10 m2/ kenttä

3

-

beach volley

20 x 10 m2/ kenttä
Pikkarala, Saarela,

3

-

beach volley
matonpesu

Muuta
seura hoitaa, kaupunki
avustaa materiaaleissa

asukasyhdistys hoitaa
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Äimäraution ratsastusreitit
Aaltokankaan ratsastusreitti
Hietasaaren ratsastusreitti

Tuira 2 kpl,
Maikkula, Värttö
1,5 km
1,5 km
1 km

-

ratsastus
ratsastus
ratsastus

-

tallit hoitavat
talli hoitaa

4.4. Lähiliikuntapaikat
Lähiliikuntapaikat ovat perustasoisia lähellä asutusta sijaitsevia liikuntapaikkoja.
Liikuntaviraston hallinnoimia niistä ovat kuntoreitit ja –radat sekä kentät. Lisäksi
lähiliikuntapaikkoihin luetaan kuuluvaksi koulujen ja/tai päiväkotien liikuntasalit ja pihat
sekä puistokentät. Koulujen salien käyttöä hoidetaan yhteistyössä opetustoimen kanssa
siten, että niitä hallinnoi opetustoimi, mutta liikuntavirasto huolehtii saleihin kohdistuvasta
vuorojen jaosta ilta- ja viikonloppukäyttöä varten.
Reitit ja radat
Liikuntapaikka

Tarkennuksia

Laatuluokka
kesä
talvi

Hangaskankaan kuntorata

4 km

3

3

Hietasaaren kuntorata

2 km

2

2

Linnanmaan kuntorata

1 km

2

3

1,5 km

2

2

1 km

2

3

Metsokankaan kuntorata

1,6 km

2

2

Puolivälinkankaan kuntorata

1,5 km

2

2

1 km

2

2

Kaakkurin yhdysreitti

0,7 km

2

2

Hönttämäen yhdysreitti
Korvensuoran yhdyslatu
Lämsänjärven yhdyslatu
Maikkulan yhdyslatu
Rannanperän yhdyslatu, sähkölinjalla
Seelannin yhdyslatu
Kempeleenlahden jäälatu, myös
retkiluistelun vieressä
Kuivasjärven jäälatu, eteläranta
Pyykösjärven jäälatu, länsiranta
Rajahauta-Kraaselin jääladut

1,5 km
1 km
2,5 km
1,5 km
0,5 km
1 km

2
4
4
4
4
4

2
3
3
3
3
3

Päälajit
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
lenkkeily
hiihto
hiihto
hiihto
hiihto
hiihto
hiihto

10 km + 7 km
2 km
3 km
30 km
esim. Kuivasjärvi,
Myllyoja

-

4
4
4
4

hiihto
hiihto
hiihto
hiihto

3

3

hiihto

-

4

hiihto

-

4

hiihto

Lintulan kuntorata
Madekosken koulun kuntorata

Tuiran kuntorata

Pistoreitit, liittymät kuntoreiteille
Erikseen tilattavat koulujen ja
päiväkotien ladut

Erikseen tilattavat tapahtumaladut

n. 80 kpl
Poroferia
Tervahiihto
Puistohiihto
Sivakkahiihto
Hikihiihto yms.

Muuta

Kentät
Liikuntapaikka
Arkalan kenttä

Tarkennuksia
40 x 60 m2
sora, jää

Laatuluokka
kesä
talvi
-

4

Päälajit
jalkapallo
pesäpallo

Oheistilat

Muuta
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Haapalehdon
kenttä
Heikinharjun
kenttä

100 x 50 m2
kivituhka, jää
70 x 40 m2
kivituhka

Heikkilänkankaan
kenttä

2

3

3

-

60 x 40 m2
kivituhka, jää

3

3

Hiekkakiventien
kenttä

55 x 40 m2
kivituhka, jää

3

3

Hintan kenttä
(Teeripuisto)
Hiukkavaaran
kenttä

90 x 55 m2
asfalttialue
rullalautailuun
kivituhka, jää
40 x 25 m2
kivituhka, jää

2

3

4

4

Hönttämäen
kenttä

80 x 45 m2
kivituhka, jää

4

3

Iinatin kenttä

55 x 35 m2
kivituhka, jää

4

4

Karjasillan koulun
kenttä

70 x 35 m2
kivituhka, jää

4

4

-

3

3

3

3

4

Kisakentän kenttä
Korvensuoran
kenttä
Koskelan kenttä
Kuivasjärven
kenttä
Kuivasrannan
kenttä
Lämsänjärven
koulun kenttä
Madekosken
koulun kenttä
Madekosken
kenttä

50 x 25 m2
kivituhka, jää
40 x 30 m2
asfalttialue
rullalautailuun
kivituhka, jää
60 x 40 m2
kivituhka, jää
100 x 50 m2
100m juoksusuora
kivituhka, jää
joustopäällyste
20 x 30 m2
kivituhka, jää
50 x 30 m2
kivituhka, jää
25 x 20 m2
kivituhka, jää
110 x 50 m2
100m juoksusuora
kivituhka, jää
joustopäällyste

3

3

-

4

-

3

4

3

2

3

Maikkulan koulun
kenttä

60 x 40 m2
kivituhka, jää

3

3

Meri-Toppilan
kenttä

100 x 50 m2
kivituhka, jää

2

3

Metsokankaan
kenttä

100 x 65 m2
kivituhka, jää

3

3

Murtomaan kenttä

40 x 60 m2
kivituhka, jää

4

4

55 x 35 m2
kivituhka, jää

3

3

55 x 35 m2
kivituhka, jää

4

3

Myllyojan kenttä
Myllytullin
=Ammattikoulun
kenttä

pesäpallo
jalkapallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
pesäpallo
jalkapallo
luistelu
rullalautailu
jääkiekko
jalkapallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
koiraurheilu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
rullalautailu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
palloilu
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
palloilu
luistelu
pesäpallo
jalkapallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
lentopallo
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
pesäpallo
jalkapallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu

penkit
pukukoppi
asukasyhdistys
hoitaa

pesäpallovuoroja

pesäpallovuoroja

penkit
penkit
koiraurheiluvuoroja
penkit

jalkapallovuoroja

penkit

jalkapallovuoroja

100 henkilön
katsomo

seura hoitaa
osittain
keväällä
vuoroja

penkit

jalkapallovuoroja

asukasyhdistys
pukukoppi +
varasto 7 m2
penkit

jalkapallovuoroja
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Mäntylän kenttä
Ohdaketien
kenttä
Oulujoen koulun
kenttä
Oulun
normaalikoulun
alakoulun kenttä
Oulun
normaalikoulun
yläkoulun kenttä

40 x 90 m2
kivituhka, jää

4

4

4

4

3

3

55 x 45 m2
kivituhka, jää

3

3

90 x 40 m2
kivituhka, jää

3

3

40 x 30 m2
kivituhka, jää
70 x 50 m2
100 m juoksusuora
kivituhka, jää
joustopäällyste

Oulunlahden
koulun kenttä

70 x 45 m2
kivituhka, jää

3

3

Oulunsuun kenttä

90 x 50 m2
kivituhka, jää

2

3

Paulaharjun
kenttä
Perävainion
kenttä

110 x 60 m2
kivituhka, jää
20 x 30 m2
kivituhka, jää

2

3

-

4

Pikkaralan kenttä

20 x 30 m2
kivituhka, jää

4

3

4

3

4

-

-

4

-

4

Risuniityn kenttä

70 x 50 m2
kivituhka, jää
35 x 20 m2
kivituhka, jää
65 x 45 m2
kivituhka, jää
20 x 30 m2
kivituhka, jää
100 x 60 m2
pesäpalloverkko
kivituhka, jää

Ritaharjun kenttä

Pöllökankaan
kenttä
Rajakylän koulun
kenttä
Rannanperän
kenttä
Rantavainion
kenttä

2

3

100 x 64 m2
keinonurmi, jää

2

3

Saarelan koulun
kenttä

25 x 15 m2
kivituhka, jää

-

4

Sanginsuun
kenttä

60 x 40 m2
kivituhka, jää

4

3

4

3

-

-

3

4

Sarasuon kenttä
Sarasuon beach
volley -kentät

60 x 40 m2
kivituhka, jää
4 kpl 10 x 20 m2
hiekka

Talvikankaan
koulun kenttä

30 x 40 m2
keinonurmi, jää

Tinatien kenttä
Torin
luistelukenttä
Tuiran koulun
kenttä
Vepsän kenttä
Vesalan koulun

35 x 70 m2
kivituhka, jää
25 x 20 m2
asfaltti, jää
35 x 25 m2
kivituhka, jää
40 x 60 m2
kivituhka, jää
40 x 60 m2

jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
juoksu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
koripallo
rullalautailu
pesäpallo
jalkapallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
jalkapallo
luistelu
luistelu
pesäpallo
jalkapallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu

penkit
jalkapallovuoroja

penkit

Omistaa
Senaatti –
kiinteistöt,
myydään
kunnossapito
jalkapallovuoroja ja pelejä
penkit
penkit

penkit

penkit
pukukoppi 7 m2

penkit

-

4

4

3

luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu

3

4
3

luistelu
jalkapallo

jalkapallovuoroja ja pelejä
valmistuu
kesällä 2010

penkit
pukukoppi
koulun käytössä

3

pesäpallovuoroja
jalkapallovuoroja ja pelejä

penkit

beach volley
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu

3

jalkapallovuoroja

asukasyhdistys ylläpitää
jalkapallovuoroja

kyläyhdistys
ylläpitää
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kenttä

Välivainion kenttä
Värtön kenttä

Ylimaanpuiston
kenttä
Kenttien
yleisurheilun
suorituspaikat
Erikseen tilattavat
kentät

kivituhka, jää
100 x 50 m2
kivituhka, jää
30 x 20 m2
kivituhka, jää

100 x 50 m2
kivituhka, jää
juoksusuora,
pituushyppypaikka,
kuularinki
jää

2

3

-

4

pesäpallo
luistelu
jalkapallo
pesäpallo
luistelu
jalkapallo
luistelu

jalkapallovuoroja ja pelejä

jalkapallovuoroja ja –
pelejä sekä
koiraurheiluvu
oroja

jalkapallo
pesäpallo

4

-

3

-

4

4

Puistokentät (katu- ja viherpalveluiden hallinnoimia)
Koko
Nimi
Paikka
m2
Materiaali
Varustus

Valaistus

Herukkalammenpuisto

Herukka,
Herukantie

900

nurmi

asukkaiden omat maalit

ei

Ilmarisenpuisto

Kaijonharju

500

kivituhka

kiinteät maalitolpat

1500

kivituhka

maalit

on
valonheittimet:
8 kpl Slo 80817-HST,
pylväät: 4 kpl teräskartio
12m

600

kivituhka

kiinteät maalitolpat

puiston yleisvalaistus

510

kivituhka

kiinteät maalitolpat

on

1350

kivituhka

kiinteät maalitolpat

puiston yleisvalaistus

240

kivituhka

kiinteät maaliseinät

on

180

sora

ei

pyörätien valaistus

220

kivituhka

kiinteät maaliseinät

puiston yleisvalaistus

200

kivituhka

pallomaalit

puiston yleisvalaistus

600

nurmi

maalit

on

600

nurmi

ei

on

kivituhka

ei

on

Granberginpuiston
pallokenttä
Rantakoskelan
leikkipuisto
Haavikenttä
Meri-Toppilan
leikkipuisto
Salmelanpuisto
Hollihaanpuisto
Valurinpuisto
Antti Pietilän
puisto
Uumajanpuisto
Varikkopuisto
Tähkäpäänpuisto

Kaijonranta,
Kauppaporvarintie
Rantakoskelan
puisto
Pyykösjärvi,
Lahnakuja
Meri-Toppilan
puisto
Myllytulli,
Salmelantie
Hollihaan
puisto
Värttö,
Värtöntie
Ranta-Kastelli,
Erkkolantie
Karjasilta,
Hiekkakuja
Nokela,
Varikkotie
Perävainio,
Tähkäkuja

1200

Koulujen liikuntasalit (opetustoimen hallinnoimia)
OPETUSVIRASTON
ALAISET KOULUT

Pit
m

Harjunkaari/koko
liikuntasali osa1
liikuntasali osa2
liikuntasali osa 3

K
m

P-A
m2

JAKO LATTIA

PELIRAJAT

31,5 20
10,5 20
10,5 20
10,5 20

9
9
9
9

630
210
210
210

kyllä

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo
(2) /futsal/salibandy
(kaukalo)/tatami/pöytätennis

Heinätori

20

10

7.5

200

ei

puu

koripallo/lentopallo./sulkapallo

Herukan koulu I

26

13

5.95- 350
8.9

on

muovi

koripallo/lentopallo/sulkapallo/
salibandy

Herukan koulu II

18

10

7

175

ei

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo

Hintan koulu

24,4

15,3

9

373,3 on

puu

koripallo/lentopallo/salibandy/
sulkapallo(2)

salibandy

589

muovi

koripallo/lentopallo/sulkapallo/

salibandy

Kaakkurin koulu koko 31

L
m

19

7

on

PÄÄKÄYTTÖ

salibandy
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Liikuntasali 1
Liikuntasali 2

15,5
15,5

19
19

7
7

294,5
294,5

Kaakkurin koulu
peilisali

17

23,2

7

395

on

puu

koripallo/lentopallo

Kajaanintullin
erityiskoulu

12

10

5

120

ei

puu

koripallo

tanssisali

Karjasilta ya / lukio

28

21

7

588

on
peili

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo
(2)

koripallo

Kastelli I ya / lukio

26

13

5.5

338

on

puu

koripallo/lentopallo

Kastelli II ya / lukio

18

11

5.4

194

on
peili

puu

koripallo/lentopallo

Kaukovainion koulu

24

15

5.1

360

on

puu

koripallo/lentopallo

Knuutilankankaan
koulu

22

11

5.7

242

on
peili

puu

koripallo/lentopallo

Korvensuoran koulu

24

13

6

300

on
peili

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo

Koskelan koulu

24

15

6.2

360

on

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo

Kuivasjärven koulu

14

10

5

140

ei

puu

koripallo/lentopallo

Kuivasojan koulu

18

9

6.5

165

on

vinyyli

koripallo/salibandy

Laanila ya / lukio

28

13

5.5

364

on
peili

puu

koripallo/lentopallo./sulkapallo
(2)

Lintulammen koulu

20

12

5.2

240

ei

vinyyli

koripallo/lentopallo/sulkapallo/
salibandy

Lämsänjärven koulu

13

10

5

130

ei

puu

koripallo/lentopallo

Madekosken koulu

21

11

8

231

on

puu

koripallo/lentopallo/salibandy/
sulkapallo

Maikkulan koulu
(a-a)

20

11

5.6

220

ei

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo

Maikkulan ya (koko)
Liikuntasali1
Liikuntasali 2

29
14,5
14,5

15
15
15

7
7
7

435
on
217,5 peili
217,5

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo
(4)

Merikoski I ya / lukio 20

12

4.8

240

ei

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo

Merikoski II

17

12

5.1

208

peili

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo

Merituulen koulu

19

9.5

6

180

ei

muovi

koripallo/lentopallo/sulkapallo/
salibandy

Metsokankaan koulu

31

15

7

460

kyllä

muovi

koripallo/ lentopallo/ sulkapallo salibandy
(3) /salibandy
(kaukalo)

Myllyojan koulu
Liikuntasali 1
Liikuntasali 2

29
14,5
14,5

7
7
7

522
261
261

ei

mänty
puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo
(4)

Myllytullin koulu

30

11

5

330

on

puu

koripallo/lentopallo

Nuottasaaren koulu

24

12

4.4

288

on

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo
(4)

Oulujoen koulu

19

10

5

190

ei

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo

Oulun kansainvälinen 28
koulu

14

6

392

on

puu

lentopallo/koripallo/sulkapallo

Oulun suomalaisen
20
yhteiskoulun lukio
(=Kuusiluodon lukio)

10

5.8

200

ei

puu

ei pelirajoja, ei pallolajeja

voimistelu

Oulunsuun koulu
(=Kastellin ala-aste)

18

12

5.2

216

on

muovi

koripallo/lentopallo/sulkapallo/
salibandy

salibandy

Patamäen koulu

13

8

5

104

ei

puu

koripallo/lentopallo

Pateniemen ya

32

18

7

560

on

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo/
tennis

18
18
18

salibandy

(kaukalo)

salibandy

salibandy

salibandy
(kaukalo)

salibandy
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Paulaharjun koulu
yläsali

18

13

5

225

ei

muovi

koripallo/lentopallo/sulkapallo/
salibandy

salibandy
(kaukalo)

Pikkaralan koulu

19

10

6

187

ei

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo

Pohjankartano ya

27

16

5.8

432

on

puu

koripallo/lentopallo/futsal

Pöllönkankaan koulu

28

11

7

310

on
peili

palmu/
koripallo/lentopallo/sulkapallo
vaahtera

Rajakylän koulu (a-a) 14

12

6.5

168

on

puu

ei pallolajeja

Rajakylän ya
Liikuntasali 1
Liikuntasali 2
Liikuntasali 3
Liikuntasali 4

42
10,5
10,5
10,5
10,4

21
21
21
21
21

7
7
7
7
7

871
218
218
218
218

on

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo

Sarasuon koulu

20

9.4

7

188

ei

muovi

koripallo/lentopallo/salibandy

Teuvo Pakkalan
koulu

16

12

7

192

ei

puu

koripallo

Tervatoppilan koulu

26

13

5.5

338

on

puu

koripallo/lentopallo/sulkapallo

Tuiran koulu

28

18

7.1

497

on

puu

koripallo/lentopallo

lentopallo

Välivainion koulu

19

12

5.5

228

ei

muovi

koripallo/sulkapallo/salibandy

salibandy

Värtön koulu

15

10

5.5

150

ei

vinyyli

sulkapallo/koripallo/lentopallo/
salibandy

voimistelu

salibandy

Heikkilänkankaan, Lyseon koulun ja Saarelan monitoimitalon varaukset suoraan koulujen rehtoreilta.
Oulunlahden, Hönttämäen ja Vesalan koulujen salit ovat pois käytöstä lukuvuonna 2009-2010.

Muut liikuntapaikat
Liikuntapaikka
Ulkokuntoilulaitteet

Tarkennuksia
kuntoreitit ja –radat,
puistot

Laatuluokka
kesä
talvi

Päälajit

3

3

kuntoilu

Madekosken rullalautailualue

-

-

rullalautailu

Madekosken tenniskenttä

-

-

tennis

Muuta

asukasyhdistys
hoitaa
asukasyhdistys
hoitaa

5. LIIKUNNAN OHJAUSPALVELUT
Liikunnan
ohjauspalveluiden
tehtävä
on
koordinoida
ja
tuottaa
monipuolisia
liikuntapalveluja kuntalaisille huomioiden erityisesti erityisryhmät. Tavoitteena on edistää
eri-ikäisten terveyttä liikunnan avulla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjauspalvelut
järjestää ohjattuja liikuntapalveluja, uinninopetusta, monipuolisia vesiliikuntapalveluja,
vastaa turvallisuudesta uimahallien allastiloissa sekä kesäisin Tuiran uimarannan
rantavalvonnasta. Ohjauspalvelut -yksikkö kehittää toimintamalleja terveysliikunnan
edistämiseksi ja toimii konsultointia ja asiantuntija-apua antavana tahona. Tässä raportissa
on huomioitu vain liikuntaviraston liikuntapalvelut, jolloin muiden tahojen tuottamat
ohjauspalvelut eivät ole mukana, mikäli niihin ei anneta resurssia, tiloja tai välineitä
liikuntatoimesta.
Liikunnan ohjauspalvelut voidaan jakaa vesiliikuntaan ja muuhun liikunnallista kehitystä ja
hyvinvointia tukevaan toimintaan. Vesiliikunta koostuu uinninvalvonnasta, uimaopetuksesta
ja erilaisista vesiliikuntaryhmistä. Muu liikunnallista kehitystä ja hyvinvointia tukeva
toiminta koostuu puolestaan erilaisista liikuntaryhmistä ja –vuoroista, liikuntaneuvonnasta
ja ohjautuista kursseista, leireistä ja koulutuksista (mm. hiihto-/luistelukouluista).
Vesiliikunnassa
uinninvalvonta
tuotetaan
pääsääntöisesti
omana
toimintana;
uinninvalvontaa ostetaan uimaseuroilta muutama tunti lähinnä viikonloppuisin.
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Uinninvalvonta mahdollistaa myös uimahyppäämistä vähintään kerran viikossa iltaisin ja
viikonloppuisin. Lisäksi kaikille suunnattuna tuotetaan tällä hetkellä 32 ”vapaata”
vesivoimisteluryhmää viikossa, joista 2 hydrobicciä ja 3 syvänvedenvoimistelua.
Vesivoimisteluryhmistä ostetaan 4 ryhmän ohjaus ulkopuolelta. Raatin perusparannuksen
valmistuttua vesivoimisteluryhmien määrä luonnollisesti kasvaa.
Esikouluikäisille ja 1-6 luokkalaisille liikuntaviraston omat ohjaajat tuottavat viikon
mittaisen uimakoulun vuosittain. Lisäksi he antavat uinnin lisä- ja tukiopetusta tarvitseville;
lisäopetusta 1-4 –luokkalaisille ja tukiopetusta 5-6 -luokkalaisille. Uinninopetuksessa
painopistettä
ollaan
siirtämässä
nuorempiin
ikäryhmiin
(5-vuotiaisiin).
Lasten
iltauimakoulut toteutetaan ostopalveluina uimaseuroilta uimaviikkoina; 2 ryhmää illassa,
yhteensä noin 340 tuntia. Myös aikuisten iltauimakoulut toteutetaan ostopalveluina
uimaseuroilta; yhteensä 8 viikon kestävää ryhmää vuodessa. Kesäuimakouluja kesällä
2009 järjestettiin omana tuotantona (kesätyöntekijöiden ohjaamina) lapsille 110 viikon
mittaista ja 40 kahden viikon pituista jaksoa sekä aikuisille 6 viikon pituista kurssia. Myös
erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnatut uimakoulut toteutettiin omana tuotantona 7
viikon ajan yhteensä 40 ryhmälle.
Sisäisessä sopimusohjauksessa tuotetaan 17 vauvauintiryhmää ja yksi 1-2 –vuotiaiden
vauvauintiryhmäkokeilu viikoittain. Vauvauintiryhmistä yksi toteutetaan ostopalveluna.
Asperger -oireyhtymän omaaville ja autistisille lapsille ostetaan oma ohjauskerta
uimaseuroilta viikoittain. Näkövammaisille osoitetaan oma uintivuoro viikoittain omana
tuotantona, samoin kuin 6 erityisvesivoimisteluryhmää aisti- ja kehitysvammaisille, eri
sairauksia tai vammoja omaaville ja pitkäaikaissairaille sekä terveyttä vedestä -pienryhmä
vesiliikuntaan tutustuville erityisryhmiin kuuluville. Lisäksi selkäsairaille ja reumaatikoille
on järjestetty ostopalveluna oma vesivoimisteluryhmä kerran viikossa, samoin kuin 6-9 vuotiaille erityislapsille liikunnallista kehitystä tukeva vesiliikuntaryhmä.
Liikunnallista kehitystä tukevaan toimintaan liittyen liikuntaviraston liikunnan
ohjauspalvelut antaa liikuntaneuvontaa kaikenikäisille 2 tuntia viikossa ilman ajanvarausta
ja tunnin viikossa ajanvarauksella. Myös kuntotestauksia tehdään aikuisille ja ikääntyneille.
(ajanvarausten perusteella). Lisäksi liikuntavirasto järjestää omana tuotantonaan tai
ostopalveluna erilaisia liikuntaryhmiä ja –vuoroja, jotka on esitetty koosteena seuraavassa
taulukossa.
Taulukko 8. Liikunnallista kehitystä tukevat ryhmät eri-ikäisille
Lapsille ja
nuorille

Aikuisille ja
ikääntyneille
Erityisryhmille

Oma tuotanto
perhekuperkeikka perheille 2 krt, ryhmille 1
krt ja perhepäivähoitajille 3 krt/viikko
päiväkotien luisteluopetusta
4 krt/päiväkoti
liikuntaryhmä painonhallintaan
1 krt/viikko
erilaisia nuorten action –ryhmiä
10 krt/viikko
2 liikuntaryhmää työpajanuorille
1 krt/viikko
nuorten liikuntaneuvontaa tilauksesta
47 erilaista liikuntaryhmää tai -vuoroa
liikuntaneuvontaa tilauksesta
8 erilaista liikuntaryhmää tai -vuoroa
tuetaan vaikeavammaisten kuntosalikäyttöä

Ostopalvelu
osa perhekuperkeikan ohjauksesta
lasten luistelukoulut kentillä
7 ryhmää
lasten hiihtokoulut Raksilassa
2 ryhmää
erilaisia nuorten action –ryhmiä
6 krt/viikko
3 erilaista liikuntaryhmää
1 krt/viikko
14 erilaista kesäkurssia
15 erilaista liikuntaryhmää tai -vuoroa
aikuisten hiihtokoulu 1 ryhmä
31 erilaista liikuntaryhmää tai -vuoroa
erityiskoulujen, pien- ja starttiluokkien
luistelunopetus

Lisäksi ohjauspalvelut myyvät pk-yrityksille suunnattua Kunnon Firma -liikuntaohjelmaa.
Syksyn 2009 aikana on myös ostettu urheiluseuralta talviuinti-infoja 4 kertaa.
Liikuntavirasto myös vuokraa tiloja erilaisia liikuntaryhmiä varten Kuntoklubi Profeelilta
5h/viikko, Kaupungin sairaalalta allastilaa sekä kunto- ja liikuntasalia yhteensä 19h/viikko,
Caritas-kodilta kuntosalia 6h/viikko, Kunnon keskukselta kunto- ja liikuntasalia 3,5h/viikko
ja Kulttuuritalo Valveelta liikuntasalia 2,5h/viikko. Lisäksi liikuntavirasto on mukana
erilaisissa liikuntaa ja hyvinvointia edistävissä yhteistyöprojekteissa ja toimintamalleissa,
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kuten ikääntyneiden liikkumista edistävässä Kunnon Lähde -toiminnassa, jota liikuntavirasto
tukee mm. tilojen ja välineiden osalta.
Ohessa on tarkempi erittely liikunnan ohjauspalvelujen omasta tuotannosta ja
ostopalvelutoiminnasta vuonna 2009. Vuosittain tuotannossa voi tapahtua pieniä muutoksia
ja toiminta suunnataan ja toteutetaan strategisten painopisteiden mukaisesti.
Kaikille
-

-

oma tuotanto
o vesiliikunta

uinninvalvonta
o liikunnallista kehitystä tukeva toiminta

liikuntaneuvontaa annetaan kaiken ikäisille 2 h viikossa ilman ajanvarausta ja 1 tunti
ajanvarauksella

kuntotestauksia (BodyAge- ja polkupyöräergometritestit) tehdään aikuisille ja ikääntyneille
ajanvarauksella

myydään Pk-yrityksille suunnattua Kunnon Firma liikuntaohjelmaa 30€/henkilö/kausi.
ostopalvelu
o vesiliikunta

uinninvalvontaa ostetaan oululaisilta uimaseuroilta 2 h viikossa lauantaisin ja sunnuntaisin
klo: 15.45 - 17.45
o liikunnallista kehitystä tukeva toiminta

talviuinti-infoja ja lajiin tutustumistilaisuuksia järjestetty 4 kertaa syksyn 2009 aikana –
ostetaan Suomen Ladulta

liikuntavirasto vuokraa seuraavia tiloja liikuntaryhmiä varten:
Kuntoklubi Profeel, Rajakylä 5h/viikko
Kaupungin sairaala, allastila, kunto- ja liikuntasali yhteensä 19h/viikko
Caritas-koti, kuntosali 6h/viikko
Kunnon keskus, kunto- ja liikuntasali 3,5h/viikko
Kulttuuritalo Valve, 2,5h/viikko

Lapset ja nuoret
-

-

oma tuotanto
o vesiliikuntaryhmät

kaikille esikoululaisille ja 1-6 -luokkalaisille viikon (ma-pe) pituinen uinnin opetus + kyyditys
kunnallisille päiväkodeille ja kouluille; painopistettä ollaan siirtämässä 5-vuotiaisiin

uinnin tukiopetus tavoitetasosta jääneille 5-6 –luokkalaisille kouluaikana + kyyditys

uinnin lisäopetus tavoitetasosta jääneille 1-4 –luokkalaisille kesäaikana + kyyditys

kesäuimakoulut – kesällä 2009 viikon (ma-pe) uimakouluja oli 110 kappaletta ja 2 viikon
uimakouluja 40 kappaletta

vauvauinti, 18 ryhmää/viikko keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin

1-2 –vuotiaiden vauvauintiryhmä sunnuntaisin kokeiluna

Action vesiliikuntaryhmä 13-18 –vuotiaille kerran viikossa

uimahypytys vähintään viisi kertaa viikossa iltaisin tai viikonloppuisin
o liikunnallista kehitystä tukevat ryhmät

perhekuperkeikka perheille 2 kertaa viikossa tiistaisin ja sunnuntaisin - tiistaina ohjaavat
omat ohjaajat, sunnuntaina 4 ohjaajaa ostetaan Oulun Pyrinnöltä ja 2 ohjaajaa
liikuntavirastosta

perhekuperkeikka ryhmille (päiväkodit, iltapäiväkerhot, erityisryhmät) tiistaisin kerran
viikossa; joka ryhmälle oma aikansa

perhekuperkeikka perhepäivähoitajille kolme kertaa viikossa tilauksesta

lasten painonhallintaa tukeva liikuntaryhmä kerran viikossa 7-12 –vuotiaille

päiväkotien luistelunopetus – päiväkotien tilausten mukaan viikoilla 40-50, 4 kertaa (mato)/päiväkoti

action sulkapallo –ryhmä 13-18 –vuotiaille, 2 kertaa viikossa

action salibandy –ryhmä 13-18 –vuotiaille, 2 kertaa viikossa

action koripallo –ryhmä 13-18 –vuotiaille, kerran viikossa

action uinti –ryhmä 13-18 –vuotiaille, kerran viikossa

action hydrobic –ryhmä 13-18 –vuotiaille, kerran viikossa

action jääkiekko –ryhmä 13-18 –vuotiaille, kerran viikossa syyslukukaudella

action kuntosali –ryhmä 13-18 –vuotiaille, 2 kertaa viikossa

työpajanuorten liikuntaryhmä, kerran kahdessa viikossa Ylikiimingissä ja Oulussa kerran
viikossa

nuorten liikuntaneuvonta – tarpeen mukaan tilauksesta
ostopalvelu
o vesiliikuntaryhmät

iltauimakoulut ma-pe 2 ryhmää/ilta tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun –
ostetaan oululaisilta uimaseuroilta (n. 340 h)

vauvauinti, yksi ryhmä – ostetaan Oulun Lohilta (30 h)
o liikunnallista kehitystä tukevat ryhmät
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lasten hiihtokoulu Raksilan alueella, kerran viikossa 7 viikon ajan, 2 ryhmää – ostetaan
hiihtoseuralta
lasten luistelukoulu tekojääkentällä, kerran viikossa 7 viikon ajan, 2 ryhmää – ostetaan
jääurheiluseuroilta
lasten luistelukoulut luonnon jäillä, 5 kentällä kerran viikossa 7 viikon ajan – ostetaan
jääurheiluseuroilta
sulkapalloryhmä kerran viikossa – ostetaan Tervasulka ry:ltä
liikuntaleikkikoulu ryhmä 5-6 –vuotiaille kerran viikossa, ostetaan Oulun voimisteluseura
ry:ltä
Aikido –ryhmä 7-14 –vuotiaille kerran viikossa, ostetaan Aikidoseura Hokutokai ry:ltä
action salibandy –ryhmä 13-18 –vuotiaille, kerran viikossa (Ylikiiminki) – ostetaan 4h yhdistykseltä
action parkour –ryhmä 13-18 –vuotiaille, kerran viikossa – ostopalveluna yksityiseltä
toimijalta
action jumppa –ryhmä 13-18 –vuotiaille, kerran viikossa – ostopalveluna yksityiseltä
toimijalta
action kuntonyrkkeily –ryhmä 13-18 –vuotiaille, kerran viikossa – ostetaan Oulun
Kickboxing team:ltä
action pingis –ryhmä 13-18 –vuotiaille, kerran viikossa – ostetaan Oulun Pöytätennis-86:lta
action tanssi –ryhmä 13-18 –vuotiaille, kerran viikossa – ostopalveluna yksityiseltä
toimijalta
kesäkurssit
tyttöjen itsepuolustuskurssi, viikon kestävä, yhteensä 10 h – ostetaan Oulun Kickboxin
team:ltä
parkour –kurssi, viikon kestävä, yhteensä 10 h – ostopalveluna yksityiseltä toimijalta
pyörällä päästään kurssit, 2 kurssia, tunnin viikossa 7 viikon ajan, yhteensä 7 h/kurssi
– ostetaan Kiimingin Riento Ry:ltä
skeittikurssit, 4 viikon kestävää kurssia, yhteensä 5 h/kurssi – ostopalveluna
yksityiseltä toimijalta
uimahyppykoulut, kolme 2 viikon koulua ja kolme viikon koulua – ostetaan Oulun
Uimarit 73:lta

Aikuiset
-

-

oma tuotanto
o vesiliikuntaryhmät

kesäuimakoulut – 6 viikon (ma-pe) mittaista uimakoulua, joista alkeiskursseja 2, vesi
tutuksi –kursseja 1 ja tekniikkakursseja 3

32 ”vapaata” vesivoimisteluryhmää viikossa, joista 2 hydrobicciä ja 3
syvänvedenvoimistelua
o liikunnallista kehitystä tukevat ryhmät

aikuisten kuntopiiri, kerran viikossa, 5 ryhmää

aikuisten kuntosalikurssi, kerran viikossa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa –
liikuntaviraston antaa tilat

aikuisten kuntokoulu, 2 kertaa viikossa

aikuisten kuntoliikunta, sisältää myös pelaamista, kerran viikossa

kuntosaliharjoittelua aloittelijoille, kerran viikossa

kuntosalin yleisövuoro, jolloin ohjaaja paikalla, kerran viikossa

pilates alkeisryhmä, kerran viikossa, 2 ryhmää/lukukausi

pilates jatkoryhmä, 2 kertaa viikossa

ylipainoisten tai liikunnallisesti passiivisten liikuntaryhmä, kerran viikossa

kevyt kuntojumppa –ryhmä, kerran viikossa

alkeisselkäryhmä, kerran viikossa (5-7 kerran kurssi) – 2 kurssia lukukaudessa, 4 vuodessa

jatkoselkäryhmä, kerran viikossa
ostopalvelu
o vesiliikuntaryhmät

aikuisten viikon kestävät iltauimakoulut iltaisin, 8 ryhmää/vuosi

4 ”vapaata” vesivoimisteluryhmää viikossa
o liikunnallista kehitystä tukevat ryhmät

D2D liikuntaryhmät aikuisille, 2 kertaa viikossa – ostetaan Merikoski STB ry:ltä
 aikuisten hiihtokoulu, yksi ryhmä – ostetaan hiihtoseuralta, kerran viikossa 7 viikon ajan

Ikääntyneet
-

oma tuotanto
o liikunnallista kehitystä tukevat ryhmät

Tule –kuntokoulut, 2 ryhmää viikossa – yhteistyössä kansalaisopiston kanssa; ohjaus
ostetaan kansalaisopistolta, tilat liikuntavirastolta

kuntokoulut ikääntyneille, 2 ryhmää viikossa

7 tuntia kuntosali vuoroja seniorit 70+/eläkeläiset –ryhmälle

seniori kuntosalivuorot, 6 kertaa viikossa - yhteistyössä kansalaisopiston kanssa; ohjaus
ostetaan kansalaisopistolta, tilat liikuntavirastolta

ikääntyneiden voima-tasapainoryhmät, 6 kertaa viikossa

veteraanien voima-tasapainoryhmät, 2 kertaa viikossa

ikääntyneiden kevytjumppa/kuntoliikunta –ryhmät, 4 kertaa viikossa
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ikääntyneiden pilates –ryhmä, kerran viikossa
ostopalvelu
o liikunnallista kehitystä tukevat ryhmät

ikääntyneiden kuntosali –ryhmä ohjattu, 2 kertaa viikossa (Ylikiiminki) – ostetaan
Ylikiimingin omaishoitajat ry:ltä/Klaara-projektilta ja 4H -yhdistykseltä

aikuisten ja ikääntyneiden kuntosalivuorot, 2, 5 h viikossa

boccia – ryhmä, kerran viikossa – ostetaan Pohjoissuomen Parkinson yhdisty/Oulun kerholta

senioritanssi –ryhmät, 2 ryhmää viikossa – ostetaan Oulun Kansalaisopistolta

senioriliikuntaa, 7 kertaa viikossa, ostetaan Oulun Kansalaisopistolta

Erityisryhmät
-

-

oma tuotanto
o vesiliikuntaryhmät

erityisuimakoulut oululaisille erityiskoululaisille ja päiväkotilaisille, kerran viikossa 7 viikon
ajan yhteensä 40 ryhmälle

6 erityisvesivoimisteluryhmää viikossa kohdennettuna aistivammaisille, kehitysvammaisille,
eri sairauksia tai vammoja omaaville ja pitkäaikaissairaille

terveyttä vedestä pienryhmä vesiliikuntaan tutustuville

näkövammaisten uintivuoro kerran viikossa
o liikunnallista kehitystä tukevat ryhmät

kuulovammaisten kuntosali –ryhmä, kerran viikossa

kuulovammaisten aikuisten salibandy –ryhmä, kerran viikossa

näkövammaisten kuntosali –ryhmät, 2 kertaa viikossa

kehitysvammaisten ja vammaispalvelun salibandy/palloilu –ryhmä, 2 kertaa viikossa

työttömien kuntosalivuorot, 2 kertaa viikossa - yhteistyössä kansalaisopiston kanssa;
ohjaus ostetaan kansalaisopistolta, tilat liikuntavirastolta

neurologisten ikääntyneiden pilates –ryhmä, kerran viikossa – liikuntavirasto antaa tilat,
ohjauksen he ostavat itse
ostopalvelu
o vesiliikuntaryhmät

erityisvesikirppu, liikunnallista kehitystä tukeva ryhmä, 6-9 –vuotiaille, kerran viikossa,
ostetaan Oulun Lohet ry:ltä

Aspergerlasten uinti ja autistilasten uinti, ostetaan Oulun Lohet ry:ltä

reumasairaiden vesivoimistelu, kerran viikossa – ostetaan Oulun reumayhdistykseltä

selkäsairaiden vesivoimistelu, kerran viikossa – ostetaan Oulun seudun selkäyhdistykseltä
o liikunnallista kehitystä tukevat ryhmät

erityiskoulujen, pien- ja starttiluokkien luistelunopetus – ostetaan oululaisilta
jääurheiluseuroilta, Keväällä viikot 3-14 ( ei vko 10) ma-to, eli 11 X 4 = 44 ja syksyllä 3950 (ei vko 43) ma-to, eli 11x4=44 yhteensä siis 88 kertaa

kehitysvammaisten ja kehitysviivästymä lasten perheliikuntakerho, 2 ryhmää, kerran
viikossa – ostetaan Kehitysvammaisten tuki ry:ltä

liikkuvat lapset –ryhmä kerran viikossa 8-12 –vuotiaille erityistukea tarvitseville lapsille –
ostopalveluna yksityiseltä toimijalta

lasten ja nuorten jalkapallo kerran viikossa sunnuntaisin – ostetaan Tervarit juniorit ry:ltä

liikuntavammaisten nuorten yleisurheilu, kerran viikossa - ostetaan Oulun Invalidien
yhdistykseltä

luova tanssi –ryhmä 7-10 –vuotiaille autismi-, asperger-, ADHD- ja dysfasialapsille – kerran
viikossa – ostetaan Oulun läänin autismi- ja aspergeryhdistykseltä

sähkärisalibandy –ryhmä, 2 kertaa viikossa – ostetaan Oulun invalidien yhdistykseltä

sovellettu judo –ryhmä, 2 ryhmää, kerran viikossa – ostetaan Oulun Judokerholta

nuorten neurotanssi ryhmä kerran viikossa – ostopalveluna yksityiseltä toimijalta

perheliikuntaryhmä, kerran viikossa – ostetaan Kehitysvammaisten tuki ry:ltä

varhaisnuorten tanssiryhmä 12-14 –vuotiaille, kerran viikossa – ostetaan Erilaiset elämätKehitysvammaisten kulttuuri näkyväksi ry:ltä

nuorten neurotanssi –ryhmä pitkäaikaissairaille, kerran viikossa – liikuntavirasto antaa tilat

tyttöjen pilates-ryhmä mielenterveysliikuntana, kerran viikossa – liikuntavirasto antaa tilat

kehitysvammaisten ja vammaispalvelun boccia –ryhmä, kerran viikossa – ostopalveluna
yksityiseltä toimijalta

kehitysvammaisten ja vammaispalvelun salibandy/palloilu –ryhmä, kerran viikossa –
ostopalveluna yksityiseltä toimijalta

kehitysvammaisten ja vammaispalvelun kuntosali –ryhmä, kerran viikossa – ostopalveluna
yksityiseltä toimijalta

kehitysvammaisten ja vammaispalvelun mielenvireys –ryhmä, 3 kertaa viikossa kuntosalia,
vesivoimistelua ja joogaa – ostetaan Mielenvireys ry:ltä

aistivammaisten kuntopiiri –ryhmä, kerran viikossa – ostopalveluna

kuurojen yli 50 –vuotiaiden kuntosali –ryhmä, kerran viikossa – ostopalveluna yksityiseltä
toimijalta

neurologisten kuntosali –ryhmä, kerran viikossa – tilat Oulun Kuntokeskukselta, ohjaus
liikuntavirasto

aivohalvaus/afasia henkilöiden kuntosali –ryhmä, kerran viikossa – tilat Oulun
Kuntokeskukselta, ohjaus liikuntavirasto

nivelvaurioisten kuntosali –ryhmä, kerran viikossa – tilat Oulun Kuntokeskukselta, ohjaus
liikuntavirasto
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neurologisten jumppa –ryhmä, kerran viikossa – ostopalveluna yksityiseltä toimijalta
vaikeavammaisten/vaikeasti pitkäaikaissairaiden avoimet kuntosalivuorot – kunnon
keskuksen vuoroja, joihin osallistumista liikuntavirasto tukee
erityisjärjestöjen boccia –ryhmä, kerran viikossa, yhteistyössä erityisjärjestöjen kanssa,
liikuntavirasto antaa välineitä
liikuntavammaisten nuorten yleisurheilukoulu, kerran viikossa – ostetaan Oulun invalidien
yhdistykseltä
mielenterveyskuntoutujien salibandy –ryhmä, 2 kertaa viikossa – ostetaan Ajax-Sarkkiranta
ry:ltä

6. PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMINEN JA PALVELUIDEN
JÄRJESTÄMINEN
Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaan 2010 - 2012 liittyen todetaan,
että palvelujen tavoitteena tulee olla korkea laatu, tehokas tuotantotapa ja suuri
vaikuttavuus. Kaupungin oman tuotannon pitkä kunnallinen kokemus ja hyvä osaaminen
tulee hyödyntää jatkossakin täysimääräisenä palvelujen tuottamisen ydinalueilla.
Työntekijöiden ikärakenne ja käyttäjien muuttuneet tarpeet pakottavat kuitenkin
tarkastelemaan palvelujen erilaisia järjestämismahdollisuuksia, jotta kaupungin vastuulla
olevat palvelut pystytään jatkossakin tarjoamaan kuntalaisille.
Palvelutuotannon kehittämisen ja palveluiden järjestämisen osalta tulee selvittää
hallintokuntakohtaisesti Oulun kaupungin ja Oulun seudun alueella oleva palvelutuotannon
kapasiteetti, palveluverkko ja tarjonta toimialakohtaisesti.

6.1. Palvelujen tuottamisen eri muodot
Liikuntalain mukaan kunnan liikuntatoimen tehtävä on luoda edellytykset liikunnalle
kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa. Kunnan
tulee tukea kansalaistoimintaa tarjoamalla liikuntapaikkoja ja –alueita sekä järjestämällä
liikuntaa erityisryhmät huomioon ottaen.
Oulun
liikuntatoimen
palvelujen
tarveanalyysi
ja
järjestäminen
toteutetaan
Liikuntapalveluverkkosuunnitelman sekä strategisesti tärkeiden asiakkuuksien pohjalta,
jolloin ohjaavana tietona käytetään mm. väestötietoja ja -ennusteita, eri liikuntalajien
harrastaja- ja kilpailijamääriä sekä olemassa olevia liikuntapaikkoja. Liikuntapalveluiden
riittävyyden ohella huomiota on kiinnitetty ja kiinnitetään palvelujen tasa-arvoiseen
saavutettavuuteen,
joustavuuteen,
laadukkuuteen,
taloudellisuuteen
sekä
yhteistyömahdollisuuksiin eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalveluiden järjestämisen
kustannuksista suurin osa kohdistuu liikuntapaikkojen hoitoon ja kunnossapitoon.
Liikuntatoimen tavoitteena on strategisesti tärkeiden kohderyhmien suoritemäärien
kasvaminen sekä liikuntapaikkojen tasa-arvoinen saavutettavuus. Tavoitteen toteuttamista
seurataan mm. alla mainituin mittarein
- Ohjattuun erityisliikuntaan osallistuneiden määrä
- Lasten ja nuorten ohjattuun liikuntatoimintaan osallistuneiden määrä
- Seniorikortti 70+ käyntikerrat liikuntalaitoksissa
- Liikunta-avustajakorttien määrä
- Liikuntalaitosten käyntikerrat
- Urheilukeskusten tilastoidut liikuntasuoritteet
- Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät
Erityisliikunta
Erityisryhmien liikunta määritellään sellaisten henkilöiden liikunnaksi, joilla on vamman,
sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla
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olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Erityistukea
tarvitsevien henkilöiden määrä lisääntyy johtuen mm. ikärakenteessa tapahtuvista
muutoksista sekä lääketieteen että terveydenhuollon kehittymisestä.
Oulun kaupungin liikuntatoimessa tuetaan useilla erilaisilla toimenpiteillä erityistä tukea
tarvitsevien henkilöiden liikunnan harrastamista. Liikuntatoimessa järjestetään ohjattua
liikuntatoimintaa eritysryhmille ja erityisliikuntajärjestöjä ja -seuroja tuetaan toimintaavustuksin ja esimerkiksi liikuntalaitosten ja koulusalien ryhmien vakiovuorojen hinnoittelussa
eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöt rinnastetaan urheiluseurojen maksuluokkaan,
joilla on alhaisemmat hinnat. Erityisryhmien liikuntapalveluiden tuottamisessa on hyödynnetty
yhä kasvamassa määrin urheiluseurojen, erityisliikuntajärjestöjen sekä yksityisten toimijoiden
kanssa toteuttavaa yhteistyötä.
Liikuntatoimessa on otettu käyttöön mm. liikunta-avustajakortti, joka oikeuttaa vammaisen tai
pitkäaikaissairaan
henkilön
avustajan
maksuttomaan
sisäänpääsyyn
liikuntatoimen
ylläpitämillä liikuntapaikoilla. Tällä tuetaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikuntaa ja
edistetään Oulun kaupungin liikuntatoimen strategian mukaista periaatetta, jonka mukaan
liikuntatoimi
pyrkii
tarjoamaan
kuntalaisille
tasavertaiset
mahdollisuudet
käyttää
liikuntapalveluja. Vammaispalvelun piiriin kuuluu n. 3500 - 3800 henkilöä.
Lapset ja nuoret
Lasten ja nuorten liikuntapalveluiden tarve on suorassa yhteydessä lasten ja nuorten
väestömäärään Oulussa. Esikoululaisten sekä luokkien 1-6 uinninopetus on sidoksissa
oppilasmäärien kehitykseen. Liikuntatoimi toteuttaa nuorille 13 – 18-vuotiaille suunnattua
nuorten Action liikuntaa, joka on ohjattua, maksutonta ja monipuolista liikuntapalvelua. Action
toiminnassa on vuosittain noin 12.000 käyntikertaa ja tämä pysynee samalla tasolla. Lisäksi
liikuntatoimi tarjoaa kesäisin oululaisille lapsille ja nuorille uimakouluja, ohjattua
liikuntatoimintaa sekä kesäfiilisleirejä. Kesätoiminnan käyntikerrat vuonna 2009 on ollut
11.535 ja tämä pysynee vuosittain samantasoisena.
Lisäksi liikuntatoimi järjestää yhteistyössä eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa erilaisia
tapahtumia lapsille ja nuorille.
Ikääntyneet
Oulun kaupungissa 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä kasvaa n. 600 - 700
henkilöä/vuosi. Tämä edellyttää myös liikuntatoimessa uudenlaisia toimintamalleja ja
rakenteellisia ratkaisuja, jotta palvelujen kysyntä ja tarve saadaan kohtaamaan.
Liikuntatoimessa on kehitetty toimintamalleja erilaisten kansalaistoimijatahojen kanssa sekä
kehitetty vertaisohjaajien hyödyntämistä liikuntapalvelujen tuottamisen näkökulmasta.
Oulun kaupunki on panostanut monella eri tavalla ikääntyneiden liikuntaedellytysten
parantamiseen.
Liikuntatoimi
tarjoaa
ikääntyneille
ohjattua
liikuntatoimintaa,
liikuntaneuvontaa sekä liikuntapalveluista tiedottamista. Oulussa on vuodesta 2003 saakka
ollut käytössä Seniorikortti 70+ palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea ikääntyneiden
oululaisten itsenäistä ja omatoimista liikunnan harrastamista ja liikunta-aktiivisuuden
lisäämistä. Seniorikortin lunastaneiden määrät sekä käyntikerrat liikuntalaitoksissa ovat
kasvaneet vuosi vuodelta n. 4000 käyntikertaa.
Urheiluseurayhteistyö
Oulussa toimii noin. 170 liikunta- tai urheiluseuraa, jotka järjestävät monipuolista
liikuntatoimintaa Oulun seudulla. Liikuntatoimi tarjoaa urheiluseuroille toimintaedellytyksiä
tarjoamalla liikuntatiloja sekä tukee urheiluseuroja toiminta-, liikuntatilojen tila-,
urheilutapahtumien kohde- sekä muilla avustuksilla sekä erityisliikuntajärjestöjä toiminta- ja
kohdeavustuksilla. Liikuntatoimessa on hyödynnetty myös ns. kolmannen sektorin osaamista
kumppanussopimusten kautta kunnallisten palvelujen täydentämiseksi mm. liikuntapaikkojen
kunnossapidon, siivouksen, vuorojenjaon ja liikunnan ohjaustehtävien osalta. Näistä on
kertynyt hyviä kokemuksia ja sitä jatketaan ja kehitetään edelleen. Urheiluseurojen, PohjoisPohjanmaan Liikunta ry:n ja liikuntatoimen yhteistyöelin seuraneuvottelukunnan toimintaa
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kehitetään edelleen vastaamaan tarkoitustaan. Seurojen eri lajiryhmien kanssa käytäviä
lajiolosuhteiden ja vuorojen jakoon liittyvää yhteistyötä lisätään.
Liikunnan ohjauspalveluiden osalta vuonna 2009 ostopalveluina tuotettiin 29 % ja omana
tuotantona 71 % ohjauskapasiteetista. Liikunnan ohjauspalveluiden osalta tällä hetkellä löytyy
ulkopuolisia palveluntarjoajia (urheiluseurat, yhdistykset, yksityiset yritykset). Oman
tuotantona toteutetaan tällä hetkellä esikoululaisten ja koululaisten uinninopetus, strategisesti
tärkeiden ja erityistä ohjauksellista vaativuutta edellyttävien asiakasryhmien liikunnan
ohjaustehtävät. Esimerkiksi kaikki uimakoulut toteutetaan tällä hetkellä ostopalveluina
oululaisilta uimaseuroilta.
Eri alueiden liikuntapaikanhoidon osalta vuonna 2009 6.75 % ostettiin ulkopuolisilta
toimijoilta ja 93.25 % on tilattu Tekniseltä liikelaitokselta. Liikuntapaikanhoitoa latujen
teon ja kunnostamisen osalta tilattiin ostopalveluna ulkopuolisilta toimijoilta 23.75 % ja
Tekniseltä liikelaitokselta 76.25 % vuonna 2009. Alueiden ja latujen liikuntapaikanhoidon
osalta on olemassa markkinoita ja kilpailuttamisesta on saatu todennettavaa taloudellista
hyötyä. Liikuntatoimen talousarviossa vuodelle 2010 on todettu, että Teknisen keskuksen
kanssa jatketaan mahdollisuuksien mukaan alueurakoiden yhteishankintaa kuitenkin Teknisen
liikelaitoksen kanssa toiminnan painopisteistä sopien.
Liikuntalaitosten liikuntapaikanhoito vuonna 2009 on tilattu kokonaisuudessaan
Teknisestä liikelaitoksesta. Yksityisiä ja muita palveluntarjoajia tälläkin sektorilla löytyy, mutta
koska tätä ei ole lainkaan liikuntatoimessa toteutettu, kilpailuttamisen ja siitä saatavaa
taloudellista hyötyä ei ole todennettu. Yksityisiä markkinoita tällä toimialalla kuitenkin Oulun
seudulla on olemassa.
Liikuntalaitosten asiakaspalvelupisteiden hoito ostetaan kokonaisuudessaan Oulun
Konttorilta. Urheiluseurojen kanssa
on
toteutettu kumppanuussopimuksien kautta
toimintatapoja, joihin on liittynyt myös asiakaspalveluun ja vuorojenvaraukseen kuuluvia
elementtejä. Näistä on saatu hyviä kokemuksia ja niitä liikuntatoimessa jatketaan edelleen.
Sähköisen asioinnin kehittämisen kautta on saatu selkeitä taloudellisia säästöjä
asiakaspalvelupisteen hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Esimerkiksi Värtön liikuntahalli siirtyi
1.12.2009
alkaen
sähköiseen
kulunvalvontaan,
jolloin
sieltä
vapautui
kolmen
asiakaspalvelupisteen hoitajan resurssi. Liikuntalaitosten asiakaspalvelupisteen hoidon osalta
toimivia yksityisiä markkinoita ei tällä hetkellä juurikaan ole, mutta markkinat tälläkin
sektorilla voivat kehittyä.
Siivouksen osalta vuonna 2009 7.7 % on ostettu ulkopuolisilta toimijoilta ja 92.3 % tilattu
Oulun Serviisiltä. Siivouksen osalta liikuntatoimessa on kokemuksia kilpailuttamisesta,
markkinoita on olemassa ja tällä sektorilla voitaisiin hyvinkin lisätä palvelujen ostoa
ulkopuolisilta toimijoilta. Yhteistyössä Oulun Serviisin kanssa on käyty neuvotteluja siitä, miltä
osin siivouspalveluja voitaisiin siirtää ulkopuolisten toimijoiden hoidettavaksi ja mitkä
liikuntapaikat ovat sellaisia, joissa siivous kannattaa toteuttaa oman tuotannon toimesta.
Liikuntapaikkojen ja -alueiden investointien osalta liikuntatoimessa on yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa haettu perinteisen kaupunkijohtoisen rakentamisen lisäksi erilaisia uusia
mahdollisuuksia liikuntapaikkojen toteuttamiseksi Oulussa. Mm. Linnanmaan aluekeskuksen
alueelta on osoitettu tontti yksityistä liikuntapaikkarakentamista varten ja sen toteutusta
jatketaan hakemusten perusteella. Myös muualle kaupungin alueelle on osoitettu
yleissuunnittelun
ja
asemakaavoituksen
yhteydessä
aluevarauksia
yksityiselle
liikuntapaikkarakentamiselle. Näillä palveluilla pyritään täydentämään kaupungin omaa
liikuntapalveluverkkoa, jolloin niiden toteutus tulee tehdä kiinteässä yhteistyössä kaupungin
kanssa hyödyntäen kaupungin asiantuntemusta ja konsultaatioapua. Samoin päinvastaisissa
tilanteissa kaupunki hyödyntää seurojen ja muiden toimijoiden asiantuntemusta tehdessään
tarveanalyysejä ja toteuttaessaan uusia investointeja tai peruskorjatessaan liikuntapaikkoja ja
–alueita. Liikuntaviraston ja eri toimijoiden välisiä uudenlaisia toimintamalleja on jo toteutettu
mm. Hiihto-olosuhdetyössä, Raksilan harjoitusjäähallin, Raksilan tekojääkentän katsomon ja
tulevan moottoriurheilukeskus OuluZonen yhteydessä.
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LIIKUNTAVIRASTON OSTOPALVELUT VUONNA 2009
Ulkoa ostetut palvelut

Ohjauspalvelut/ohjauskerta

29 %

71 %

3 500

8 500

Asiakaspalvelun kustannukset

Siivousneliöt

Siivouskustannukset

845 150 €

2 037

26 094

7,7 %

92,3 %

48 000 €

575 000 €

Liikuntapaikanhoito/liikuntalaitokset

Liikuntapaikanhoito/alueet

Liikuntapaikanhoito/ladut

Kaupungin oma tuotanto

1 260 000 €

6,75 %

93,25 %

156 391 €

2 157 348 €

23,75 %

76,25 %

71 032 €

228 008 €

6.2. Seudullinen analyysi
Osana valtuustolle tehtävää palveluverkkoselvitystä hallintokuntien tuli tarkastella Oulun
kaupungin lisäksi Oulun seudun palvelutuotannon kapasiteettia, palveluverkkoa ja tarjontaa
toimialakohtaisesti sekä yrittää löytää keskeisiä ratkaisumahdollisuuksia ja toimintamalleja
lähitulevaisuuden
palvelutarpeiden
turvaamiseksi
ja
palveluiden
järjestämiseksi.
Selvityksessä tuli etsiä palveluja, joita voitaisiin käyttää seudullisesti ja joista on tällä
hetkellä puutetta. Lähtökohtana on palvelujen järjestämisen näkökulma, jolloin voi syntyä
ristiriitaa palvelujen järjestäjän ja oman palvelutuotannon suunnitelmien välillä, mihin
etsitään ratkaisut valittujen vaihtoehtojen pohjalta. Selvityksellä pyritään kartoittamaan
potentiaalisia palvelujen tuottajia.
Oulun seudulla on kunnallisina liikuntapalveluina viisi uimahallia, viisi jäähallia, kymmenen
liikuntahallia, yli 130 urheilukenttää, liikuntasaleja yli sata, kaukaloita yli 20, kymmeniä
uimarantoja ja tenniskenttiä yli 40. Näiden lisäksi on satoja kilometrejä kuntoreittejä ja
latuja, vaellusreittejä, ampumaratoja, moottoriurheilukeskus jne. Kunnallisia palveluita
käyttäen Oulun seudulla voi liikkua erittäin monipuolisesti. Lisäksi seudun kunnista löytyy
muiden tuottamina palveluina neljä jäähallia, kymmeniä kuntosaleja, useita ratsastustalleja
ym. liikuntapaikkoja.
Oulun seudun kuntien liikuntapalveluihin sijoittamia euroja voi verrata mm.
lääninhallituksen keräämillä tiedoilla, joiden laskuperusteena ovat eurot/asukas. Oulun
seudun kunnissa v.2005 liikunnan määrärahat (bruttokäyttömenot) vaihtelivat Hailuodon
30,51 eurosta Oulun 94,42 euroon (Oulun lääninhallitus, Kunnon väärti 2005). Liikunnan
määrärahoissa näkyvät erot syntyvät mm. liikuntalaitosten ylläpitokustannuksista,
henkilöstön ja ostopalveluiden määristä.
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Taulukko 9. Asukasmäärät ja liikunnan bruttokäyttömenot Oulun seudun kunnissa v.2005
Kunta

Asukasmäärä

Liikunta € /asukas

964

30.51

Haukipudas

17373

76.01

Kempele

14396

50,49

Kiiminki

12021

27,26

Liminka

7421

53,50

Lumijoki

1834

55,26

Muhos

8239

64,41

Hailuoto

Oulu

128488

94,42

Oulunsalo

9305

27,99

Tyrnävä

5702

34,81

Asukkaita yhteensä

205743

keskiarvo

51.47 € / asukas

Myös Oulun seudun kuntien liikuntatoimien hallinnointimuodot ovat erilaisia. Liikuntavirasto
on Oulun kaupungissa itsenäinen hallintokunta, jolla on oma lautakuntansa. Muissa kunnissa
on erilaisia ratkaisuja kunnallisen päätösvallan toteuttamiseksi, jolloin sitä voi osaltaan
haitata se, ettei liikuntatoimen asiantuntemus näy eikä vaikuta siinä riittävästi. Tähän on
kiinnitetty erityistä huomiota mm. lääninhallituksen tekemässä selvityksessä. Kuntiin tehdyn
kyselyn perusteella niissä kunnissa, joissa asioista vastaa sivistyslautakunta, käsittelyyn
viedään vähemmän liikuntaa koskettavia asioita. Tulokset herättävätkin kysymyksen
liikuntatoimien työn arvostamisesta ja merkityksestä kunnissa sekä kunnallisten päättäjien
tiedonsaannin riittävyydestä ao. toimialoilla.
Taulukko 10. Oulun seudun lautakuntajärjestelmä liikunta-asioiden käsittelyssä
Liikuntalautakunta

Oulu

Vapaa-aikalautakunta

Kiiminki

Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta

Muhos

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Liminka

Sivistyslautakunta

Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Lumijoki ja Tyrnävä

Liikuntaviraston toimialalla on tärkeää luoda puitteita kansalaisten omaehtoiseen
liikkumiseen ja liikuntatoimintaan. Liikunnan käyttökustannukset Oulun seudun kunnissa
vaihtelevat kunnan kokonaismenoista 0,61 % - 3,83 %. Pienin prosentti on Hailuodossa,
suurin Kempeleessä. (Oulun lääninhallitus, Kunnon väärti 2005) Liikuntapalveluiden
budjeteista iso osa menee liikuntapaikkojen ylläpitoon. Puitteiden ylläpitoon ja toiminnan
kehittämiseen tarvitaan henkilökuntaa. Seudun kuntien liikuntatoimien organisaatiomuodot
ja
toimintamallit
poikkeavat
kuitenkin
toisistaan
merkittävästi,
jolloin
niiden
henkilöstömäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia.
Liikunta- ja urheiluseurojen taloudellinen tukeminen avustuksilla ja viranhaltijan antamalla
avulla takaa kuntaan monipuoliset palvelut hyvin hoidettujen liikuntapaikkojen lisäksi. V.
2004 tuettuja seuroja seudulla oli 221 ja ne saivat yhteensä 439.759 euroa avustusta.
Eniten avustusta/asukas jakoivat Oulunsalo, Kiiminki ja Tyrnävä. (Oulun lääninhallitus,
Kunnon väärti 2005).
Seutuyhteistyö on liikunta-alalla tehty jo vuosia. Esimerkkeinä tehdystä yhteistyöstä on
koneiden ja joskus henkilökunnankin lainaaminen harvemmin suoritettaviin tehtäviin sekä
erilaiset yhteiset tapahtumat ja retket. Uimahallit Oulussa ja Haukiputaalla hyväksyvät
samat pääsyliput ja leireille otetaan naapurikuntalaisia, jos paikkoja jää. Seudullinen
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yhteistyö on koettu merkitykselliseksi ja tarpeelliseksikin erityisesti pienissä kunnissa. Eri
kuntien mahdollisuudet ja resurssit liikuntapaikkojen ja –palvelujen tuottamiseen ovat hyvin
erilaiset. Kuntien välinen yhteistyö on perustunut haluun auttaa toisiaan ja toistensa
tunteminen on vaikuttanut suuresti eri kuntien tekemän yhteistyön määrään ja sisältöihin.
Yhteistyön osalta Oulun seudulla toimii kuntien liikunnan viranhaltijoista koostuva
seutuliikuntatiimi, joka kokoontuu säännöllisesti. Seutuliikuntatiimi pyrkii kehittämään
liikuntapalveluja seudullisesti. Se toimii seudullisten hankkeiden kuten mm. Oulun seudun
terveyttä edistävän erityisliikuntahankkeen ja Uusi askel –hankkeen ohjausryhmänä.
Erityisliikunnan alueella seudullinen yhteistyö onkin kehittynyt viime vuosina ja kehitteillä on
mm. yhteisen seudullisen ohjaajapankin muodostaminen. Uusi askel – liikunnan
palveluinnovaatiot Oulun seudulla –hankkeessa puolestaan etsitään liikuntapalveluihin
liittyviä uusia palveluinnovaatioita, parannetaan edellytyksiä palveluinnovaatioita tukevan
toimintaympäristön seudulliselle kehittämiselle ja haetaan uusia ratkaisuja liikuntapalvelujen
tuottamiseen. Hankkeeseen liittyen laaditaan seudullinen liikuntapalveluverkkosuunnitelma,
jossa määritellään seudulliset liikuntainvestointitarpeet ja selvitetään uusia, vaihtoehtoisia
rahoitus- ja yhteistyömalleja. Seudullinen liikuntapalveluverkkosuunnitelma valmistuu
kesällä
2010.
Lisäksi
hankkeen
tavoitteena
on
laatia
selvitys
seudullisen
virkistysalueyhdistyksen perustamista koskien. Selvitys pitää sisällään esityksen
organisoitumis- ja rahoitusmalleista päätöksentekoa varten.
Seudullisesti on toteutettu myös erilaisia yhteisiä, koko seudun asukkaita palvelevia
liikuntahankkeita, esimerkiksi Kempeleenlahden retkiluistelurata, joka on saavuttanut
suuren suosion ja moottorikelkkailureittien kunnossapitoa varten perustettu seudullinen
moottorikelkkailupooli. Myös Oulujokilaakson Tervareitistöön kuuluvat hiihto- ja patikointisekä pyöräilyreitit on suunniteltu yhteensopiviksi seudun kuntien kesken.
Liikuntatoimen palvelut on suunnattu koko väestölle. Painopisteenä useassa kunnassa on
lasten ja nuorten liikunta, Kunnossa Kaiken Ikää -toiminta ja/tai senioriliikunta.
Liikuntatoimen
peruspalveluita
ovat
liikuntapaikkojen
kunnossapito,
paikallisten
urheiluseurojen tukeminen, tilavuorojen myöntäminen ja joissakin kunnissa liikunnan
ohjaus. Tulevaisuuden haasteena nähdään erityisliikunnan tarpeen kasvu sekä tarve
ikääntyvän väestön liikunnan tukemiseksi ja lisäämiseksi terveyden edistämistyössä. Myös
lasten
ja
nuorten
liikkumisen
edellytyksistä
tulee
kantaa
erityistä
huolta.
Viranhaltijahaastatteluissa ilmeni, että seutuyhteistyöstä toivotaan apua erityisliikunnan
tarpeen kasvun tyydyttämiseen, koulutuksiin, yhteisiin hankintoihin, tapahtumiin ja
markkinointiin. Myös erityisolosuhteita vaativien liikuntalajien olosuhteiden tarjoamisessa ja
tarpeiden kattamisessa tulee hyödyntää koko seudun kapasiteettia ja mahdollisuuksia.

7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
JA
MUUTOSMAHDOLLISUUKSIA
LIIKUNTAPALVELUVERKOSSA
Oulun liikuntatoimen liikuntapalveluverkon ja laatumääritysten analyysi toteutettiin
kartoittamalla nykyiset liikuntapaikat ja –palvelut sekä linjaamalla tulevaisuuden tarpeita,
toimintamalleja ja muutosmahdollisuuksia. Liikunnanohjauspalvelut selvitettiin yhteistyössä
sisäisen sopimusohjauksen ohjauspalveluyksikön kanssa. Liikuntaviraston selvitys sisältää
liikuntapaikkoja
ja
–alueita
koskevan
infran
tarkastelun
ja
ohjauspalvelujen
sisältöanalyysin.
Tässä selvityksessä on keskitytty liikuntaviraston hallinnoimiin liikuntapaikkoihin ja palveluihin, joihin kohdistuu tilaa ja/tai resurssia liikuntavirastosta tai sen budjetista.
Lisäksi selvityksessä on luotu lyhyt katsaus Oulun seudun liikuntapaikkoihin. Oulun
kaupungissa on myös paljon muita liikuntapaikkoja (esimerkiksi puistoissa, kouluilla ja
päiväkodeilla sekä niiden pihoilla, sairaaloissa, palvelutaloissa, nuorisotaloissa, seurojen
järjestämänä tai yksityisenä liikuntapaikkatarjontana), joita ei ole tässä selvityksessä
perusteellisesti
tarkasteltu
eikä
niiden
laatumäärityksiin
ole
otettu
kantaa.
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Liikuntavirastossa on käynnissä seudullinen Oulun seudun liikuntapalveluverkkoselvitys,
joka valmistuu kesällä 2010 ja jossa käydään kattavasti läpi liikuntapaikkatarjonta koko
Oulun seudulla.
Liikuntapaikkojen ja –palveluiden järjestäminen perustuvat liikuntalakiin sekä Oulun
kaupungin ja liikuntatoimen strategiaan. Liikuntalain tarkoituksena on edistää
kaikentasoista liikuntaa sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön
hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.
Liikuntalain 2 §:n mukaan kunnan liikuntatoimen tehtävä on luoda edellytykset
kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä
edistävää liikuntaa. Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa tarjoamalla liikuntapaikkoja ja –
alueita sekä järjestämällä liikuntaa erityisryhmät huomioon ottaen. (Liikuntalaki
18.12.1998/1054)
Oulun kaupungin liikuntatoimen vision mukaan Oulussa ovat maan innostavimmat,
asiakaslähtöisimmät ja kehittyneimmät liikuntapalvelut. Liikuntatoimen strategisina
päämäärinä on edistää terveyttä, hyvinvointia ja liikuntaa Oulun seudulla sekä huolehtia
liikuntapalvelujen tasa-arvoisesta saavutettavuudesta iästä, sukupuolesta, varallisuudesta,
taidoista tai liikunta-aktiivisuudesta riippumatta. Lisäksi strategisena päämääränään
liikuntatoimi mahdollistaa liikuntaedellytyksiä toimivilla, viihtyisillä ja muunneltavilla
liikuntapaikoilla sekä liikuntaan kannustavalla elinympäristöllä sekä kehittää hyvinvointia ja
liikuntaa edistäviä palveluja ja toimintamalleja yhteistyössä eri hallintokuntien,
urheiluseurojen ja muiden tahojen kanssa. Liikuntatoimi haluaa kehittää toimintojaan
tarvelähtöisesti ja eettisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen edellyttäen näitä
periaatteita myös yhteistyökumppaneiltaan.
Liikuntaviraston tehtävä on mahdollistaa harraste-, kunto- ja kilpaliikuntaa Oulun
kaupungissa. Liikuntapaikat ja -alueet sijoittuvat liikuntapalveluverkkosuunnitelman (KH
25.9.2006 § 595) mukaisesti kattavasti koko kaupungin alueelle. Perusharrastuspaikat
löytyvät asuinalueilta lähiliikuntapaikkoina. Niitä ovat alueelliset kentät, liikuntasalit ja
kuntoradat. Laadukkaampia ja monipuolisempia liikuntapalveluja on tarjolla liikunta- ja
urheilukeskuksissa
sekä
liikuntalaitoksissa.
Liikuntapalveluverkolla
pyritään
suorituspaikkojen tasapuoliseen saavutettavuuteen ja kuntalaiskäytön aktivointiin.
Nykyinen toimintatapa laadukkaiden suorituspaikkojen keskittämisestä liikunta- ja
urheilukeskuksiin mahdollistaa paremmin niiden kunnossapitoa ja tihutöiden välttämistä.
Liikuntapalveluverkkoa
suuntaavia ja
ohjaavia
tietoja
ovat
olemassa
olevien
liikuntapaikkojen lisäksi väestötiedot ja –ennusteet sekä eri liikuntalajien harrastaja- ja
kilpailijamäärät. Liikuntapalveluiden riittävyyden ohella huomiota kiinnitetään palvelujen
tasa-arvoiseen saavutettavuuteen, joustavuuteen, monipuolisuuteen, laadukkuuteen,
taloudellisuuteen sekä yhteistyömahdollisuuksiin eri toimijoiden kanssa.
Kaupunginhallituksen päätöksen (KH 23.2.2009 § 79) mukaisesti liikuntavirasto tarkasteli
palveluverkkoaan Oulun kaupungin kehittämis- ja toimenpideohjelmaan liittyen pyrkien
löytämään mahdolliset kehittämiskohteet. Liikuntapalveluverkkoselvitys on tehty nykytilaan
ja nykyisiin määrityksiin perustuen, mutta muutoksia on tehty mm. asukasmäärärajoja
tarkistamalla, laatuluokituksia muuttamalla, toimintoja keskittämällä ja joitakin
liikuntapaikkoja poistamalla. Liikuntaviraston mukaan liikuntapalveluverkon osalta on
esitettävissä kaksi vaihtoehtoa:
- nykyinen palveluverkko tai
- raportissa esitetty palveluverkko, jossa on tehty muutoksia mm.
palveluverkon kriteeristöön, määritteisiin ja sisältöihin, laatuluokituksiin,
kaukaloiden vapaan käytön lisäämiseen jne.
Liikuntapalveluverkon laatuluokitus mahdollistaa monenlaisia muutoksia liikuntapaikkojen
tarjonnassa, mitä voidaan jatkossa vielä tarkentaa. Raportissa onkin esitetty palveluverkko
vallitsevien
liikuntapalveluverkkomääritysten
mukaisesti,
mitä
on
täydennetty
liikuntaviraston esityksillä nykyisen palveluverkon mahdollisista muutoksista, joista
tarkempi selvitys ohessa.
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Nykyiseen palveluverkkoon on esitetty seuraavanlaisia muutoksia:
tarkasteltu liikuntalaitosten aukioloaikoja, joita erityisesti tehostettu viikonloppujen,
iltojen ja kesän osalta
kaukalot sijoitettu keskitetysti; vuorot osoitettu urheilukeskuksiin, joissa on kaksi
kaukaloa ja vapaa käyttö yksittäisiin kaukaloihin -> tehostettu kunnossapitoa
joidenkin kenttien ja kuntoratojen laatuluokituksia on muutettu tarpeita vastaaviksi
kuntorataverkoston laatuluokitus muutettu 4-portaiseksi -> kunnossapidon tiheys
tarpeen mukaiseksi
palveluverkon kriteerit alue- ja paikalliskeskuksille kasvaneet ja sisällöt tarkentuneet ->
vähentänyt uusia investointitarpeita
sähköistä asiointia lisätty laitoksissa -> vähentää henkilökunnan tarvetta ja
mahdollistaa laajennettua aukioloa
uimarannat tarkastellaan verkoston tiheyden ja vaadittavien kunnossapitotoimien
yhteen sovittamiseksi -> uimarantakäytöstä poistettu kaksi aluetta, mutta niiden
puhtaanapitoa jatketaan edelleen
pelirajojen piirtäminen kivituhkakentillä rajoitettu 2 krt/kausi
koulujen ja päiväkotien erikseen tilaamat ladut hoidetaan 2 krt/talvi
tarkastelussa on myös mukana liikunnan ohjauspalvelut sekä kokous-/toimisto-/huolto/varasto-/pukutilatarkastelu
raportissa on huomioitu osittain myös muiden toimijoiden kuten opetustoimen, katu- ja
viherpalveluiden sekä yksityisten liikuntapaikkatarjontaa -> kokonaisverkon tarkastelu
eri hallintokuntien välillä on tarpeen, missä etsitään liikuntapaikkojen ja –palveluiden
synergiaetuja ja pyritään päällekkäisyyksien poistamiseen sekä tilojen moninaiskäytön
lisäämiseen
tarvitaan edelleen yhteistyötä teken, opetustoimen ym. hallintokuntien kanssa
synergiaetujen aikaan saamiseksi – yhteiset projektit ja investoinnit esim. puistoihin,
koulujen ja päiväkotien kanssa, reitit yhtä aikaa muun kunnallistekniikan ja katujen
kanssa, kentät ja muut liikuntapalvelut muiden palvelujen kanssa jne.
miehittämättömien kenttien vähentäminen on taloudellisesti kannatettavaa, mutta sitä
tulee tarkastella yhdessä opetustoimen kanssa, mikä on pisin matka, jonka lapset ja
nuoret voivat kulkea itsekseen liikuntatunnille tai harrastamaan. Tarkastelua tulee
tiivistää myös katu- ja viherpalveluiden kanssa, koska molemmilla on vastuulla sekä
pallo- että luistelukenttiä.
koulujen saliverkosto on mainittu raportissa, koska ne on määritelty lähiliikuntapaikoiksi
– yhteistyö opetustoimen kanssa on toiminut hyvin, salit ovat aktiivisessa ja
tehokkaassa käytössä, mutta niitä ei ole laatuluokitettu
laatuluokan alentamisella tai palveluverkon supistamisella ei ole välttämättä vaikutusta
kustannuksiin, sillä sopimus teklin kanssa on tällä hetkellä vielä ns. kokonaissopimus,
joka on sidottu tiettyyn kokonaishintaan ja siirtyneen henkilöstön henkilöstökulut on
katettava eikä tuottaja välttämättä pysty hyödyntämään henkilöstön työpanosta
toisissa tehtävissä aikataulullisista tai muista syistä johtuen.
yhteistyötä on tehty seurojen kanssa mm. linjaamalla tulevaisuuden tarpeita (esim.
hiihto-olosuhdetyöryhmän raportti ja jääolosuhdetyö) sekä kehittelemällä uudenlaisia
toimintamalleja, yhteistyömuotoja ja sopimuksia liikuntapaikkojen ja –palveluiden
turvaamiseksi
yksityistä
liikuntapaikkatarjontaa
pyritään
koordinoimaan
yhteen
kunnallisen
palveluverkon kanssa -> haetaan liikuntapalveluverkkoa ja sen kokonaisuutta tukevia
ratkaisuja
asutuksen laajentumisen myötä liikuntapalveluverkko kasvaa, sillä liikuntapaikkojen ja
–palveluiden käyttö ei ole ikäsidonnaista, vaan niiden käyttö jatkuu läpi elämänkaaren
liikuntapalveluverkon tarkempi seudullinen tarkastelu valmistuu kesällä 2010, minkä
yhteydessä
toteutetaan
myös
laajempi,
eri
toimijoiden
liikuntapaikkojen
kokonaistarkastelu
seudullisen yhteistyön puitteissa pyritään yhdistämään reitistöjä seudullisiksi
tarkastellaan myös seudullisesti liikuntalaitoksia ja erityisolosuhteita vaativia
liikuntapaikkoja ja -palveluita
Liikuntapalveluverkkoselvityksessä on myös kartoitettu liikuntapaikkojen oheisalueet ja
tarkasteltu niiden tarkoituksenmukaisuutta tarpeiden ja toiminnan kanssa yhteen
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sovittaen. Raporttia varten on käyty läpi huolto-, varasto-, puku-, kokous- ja toimistotilat
sekä muut tilat. Samalla on selvitetty niiden varausasteet ja vuokraussopimukset, minkä
perusteella käytäntöjä yhdenmukaistetaan tulevaisuudessa. Oheistilojen vaikutus
käytettävyyteen huomioidaan vuorovarauksessa ja toimintoja on keskitetty tilojen ja
kunnossapidon kannalta optimaalisesti. Tarvittaessa oheistiloihin tullaan myös esittämään
muutosehdotuksia.
Liikuntapaikkojen tarjonnassa on huomioitava myös muiden hallintokuntien selvitykset,
jolloin liikuntapaikkojen ja -alueiden sijoittuminen on sidoksissa muuhun palvelutuotantoon
kuten kouluihin ja päiväkoteihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi
kouluverkkoselvitys vaikuttaa välittömästi myös liikuntapalveluverkkoon – asuinalueilla ei
välttämättä ole tarvetta nykyiselle kivituhkakenttäverkostolle ilman kouluja/päiväkoteja ja
toisaalta koulujen toiminnan lakkaaminen vaikuttaa todennäköisesti myös liikuntasaleihin
ja niihin annettaviin vuoroihin. Koulusalit ja niiden kattava käytettävyys yli
hallintokuntarajojen on oiva esimerkki hyvin toimivasta yhteistyöstä eri hallintokuntien
välillä. Tilavuokran maksaa opetustoimi ja saleista saatavat vuokratulot menevät
opetustoimelle, mutta käytännön operoinnin ja vuorovarauksen iltaisin ja viikonloppuisin
hoitaa liikuntavirasto yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tällä toimintamallilla
tilat on saatu aktiiviseen käyttöön lähes vuorokauden ympäri. Oulussa toimii
monihallinnollinen koulusalityöryhmä, jossa linjataan mm. vuokratulojen käyttöä, joka
kohdennetaan koulusalien välinehankintoihin.
Yhteistyön tehostaminen ja palveluverkkojen synergian etsiminen ovat tulevaisuuden
tavoitteena palveluverkkoja tarkasteltaessa myös liikuntapalvelujen osalta. Lisäksi
liikuntapalveluverkon tarkastelussa tulee huomioida kaupungin asutuksen laajentuminen ja
siitä johtuva palveluverkon kasvaminen. Liikuntapalveluissa on huomioitava, että niiden
käyttö ei ole sidoksissa tiettyihin ikäryhmiin, vaan käyttö jatkuu läpi elämänkaaren.
Liikuntapaikkojen ja –palveluiden käyttäjät eivät myöskään noudata kuntarajoja, vaan
niiden käyttö on sallittua kenelle tahansa. Tosin seudullisesti tarkasteluna etusijalla ovat
aina oman kunnan asukkaat, joille palvelut voivat olla tietyin kriteerein jopa maksuttomia,
mutta muiden kuntien käyttäjät joutuvat maksamaan liikuntapaikoista tai –palveluista.
Liikuntapaikkojen ja -palveluiden järjestämiskustannuksista suurimman osan vievät
tilavuokrat sekä hoito- ja kunnossapitokulut. Näiden osalta palveluverkossa tapahtuvat
muutokset vaikuttavat myös muiden kaupungin hallintokuntien toimintaan, jolloin niissä
tapahtuvia muutoksia tulee tarkastella yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Liikuntaviraston
nykyinen kunnossapitosopimus Oulun Teknisen liikelaitoksen kanssa perustuu ns.
kokonaissopimukseen, jolloin palveluverkossa tapahtuvat muutokset eivät vielä tällä
hetkellä vaikuta kokonaiskuluihin. Tästä johtuen palveluverkon muutoksissa ei ole esitetty
mittavia muutoksia, vaan on pyritty löytämään kokonaistaloudellisia ratkaisuja, jotka
palvelevat molempien tahojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.
Liikuntapaikkojen asiakaspalvelun osalta on pyritty hakemaan tehokkuutta ja
vaikuttavuutta palvelujen sähköistämisellä, jolloin mm. Raatin tulevat asiakaspalvelut
voidaan hoitaa nykyisillä resursseilla, koska samalla Värtön liikuntahallissa on siirrytty
sähköiseen kulunvalvontaan 1.12.2009 alkaen. Myös urheiluseurojen kanssa on kehitetty
toimintamalleja,
joilla
pyritään
kustannuksia
säästäviin
ratkaisuihin
(mm.
pesäpallostadionin vuorojenjako, Oulun jäähallin palvelupisteen hoito, Hovinsuon
jalkapallovuorojen jako, Toppilan liikuntatalon siivous).
Liikuntaviraston toiminnassa on jo aiemmin käytetty mahdollisuuksien mukaan
ostopalveluita, jotka ovat osoittautuneet hyviksi ja kustannustehokkaiksi toimintamalleiksi
mm. kunnossapidon ja liikunnan ohjauksen osalta. Liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden
ylläpitoon liittyvä tuotanto toteutetaan pääsääntöisesti kaupungin omien liikelaitosten
toimesta: siivouspalvelut ostetaan Oulun Serviisiltä, kiinteistön- ja liikuntapaikanhoito
Oulun Tekniseltä liikelaitokselta ja asiakas- ja vahtimestaripalvelut Oulun Konttorilta. Tämä
lisäksi tehdään joitakin kaupunkiorganisaation ulkopuolisia ostopalvelusopimuksia.
Liikuntapaikkojen kunnossapitoa on ostettu mm. Maikkula-Madekoski-Kaakkuri alueen
alueurakan yhteydessä, Ylikiimingin liikunta-alueiden osalta sekä kaupungin pohjoispuolen
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kuntoreittien osalta. Alueurakointiin siirryttäessä (KV 28.11.2007) liikuntapaikkojen
laatutavoitteet yhdenmukaistettiin muiden hallintokuntien kanssa yhteisurakoinnin vuoksi;
laatukriteerit liikuntapaikoille ovat edelleen tarpeiden ja käyttötarkoitusten mukaiset.
Yhdenmukaisuudella haettiin mm. yhteistyön tehostamista liikuntaviraston ja teknisen
keskuksen välillä. Ohjauspalveluja on ostettu urheiluseuroilta, yhdistyksiltä ja yksityisiltä
toimijoilta erilaisia liikuntaryhmiä varten. Myös muunlaista yhteistyötä on lisätty mm.
seurojen ja muiden toimijoiden kanssa, jolloin palveluja on tuotettu yhteisesti
resurssoimalla tai esimerkiksi tiloja ja välineitä lainaamalla. Näiden palvelujen koordinointi
ja laadunvalvonta tulee kuitenkin tapahtua liikuntavirastosta käsin, millä taataan
liikuntapaikkojen ja –palveluiden tasavertaisuus ja laadukkuus.
Liikuntapalveluiden ulkoistamista voidaankin tarvittaessa lisätä, mutta samalla on
huomioitava kaupungin oman tuotannon ja liikelaitosten toimintaedellytysten turvaaminen.
Myös liikuntapaikkojen investoinneissa tulee etsiä uudenlaisia ratkaisuja, joita on jo
toteutettu mm. Raksilan harjoitusjäähallissa ja tekojääkentän katsomon yhteydessä. Myös
aluevarauksia yksityistä liikuntapaikkatarjontaa varten tulee lisätä, mutta niiden sisällöt
tulee koordinoida yhteen kaupungin liikuntapalveluverkon kanssa. Teknisen keskuksen
kanssa jatketaan mahdollisuuksien mukaan alueurakointien yhteishankintaa, kuitenkin
Teknisen liikelaitoksen kanssa toiminnan painopisteistä sopien. Liikuntapaikkojen käyttöä
tehostetaan mm. seuraamalla käyttöasteita ja tekemällä tarvittavia muutoksia
liikuntapalveluihin
sekä
liikuntaviraston
omien
liikuntapaikkojen
että
muiden
liikuntapaikkojen osalta.
Liikuntatoimessa panostetaan monihallinnolliseen ja monialaiseen yhteistyöhön monella
tavalla. Liikuntaan kannustavan ympäristön ja paikkojen monikäyttöisyys edellyttää
liikunta-alan asiantuntemuksen ja tarpeiden huomioimista palvelujen ja infran
suunnittelussa ja rakentamisessa yhteistyössä muiden hallintokuntien ja toimijoiden
kanssa. Liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi liikuntatoimi jatkaa liikuntapaikkojen
suunnittelua ja toteutusta hyödyntäen erityisesti yhteistyötä teknisen viraston ja Oulun
seudun kuntien sekä urheiluseurojen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.
Liikuntareittien suunnittelun ja ylläpidon osalta lisätään synergiaetua kuntoreitti- ja
kevyenliikenteenverkostojen yhteen sovittamisella sekä liikuntasalien ja kenttien osalta
koulujen, päiväkotien, puistojen ja monitoimitalojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä.
Investoinneissa lisätään monihallinnollisia kokonaisinvestointeja, joihin yhdistetään
liikuntapaikat. Liikuntapaikkojen suurin käyttäjäryhmä ovat muut hallintokunnat, jolloin
nämä tilat eivät ole vain kilpa- ja huippu-urheiluun osoitettuja erityistiloja, vaan kaikkien
kuntalaisten hyvinvointia ja terveyden edistämistä palvelevia liikuntapaikkoja. Koulujen,
päiväkotien ja nuorisotilojen sijoittuminen samaan rakennukseen antaa mahdollisuudet
riittävien, laadukkaiden ja tarkoituksenmukaisten liikuntatilojen suunnittelulle ja
rakentamiselle. Myös koulujen ja päiväkotien pihat ja liikuntasalit ovat kansalaisten
lähiliikuntakäytössä normaaleilla toimintatavoilla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella.
Liikuntaan
aktivoivien
kuntalaispalveluiden
korkea
vaikuttavuus
edellyttää
monihallinnollista ja monialaista yhteistyötä. Liikuntapalvelujen kehittämisessä Oulun
kaupungin liikuntatoimessa jatketaan edelleen niin valtakunnallista kuin paikallista
yhteistyötä. Oulun kaupungin liikuntatoimi on profiloitunut valtakunnallisesti vahvaksi
terveyttä edistävän liikunnan edistäjäksi. Valtakunnallista mainetta Oulun liikuntatoimi on
saanut myös tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävistä toimintatavoista ja toteutuneista
esimerkeistä. Paikallisella tasolla liikuntapalveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa
jatketaan
yhteistyötä
Oulun
seudun
kuntien,
kaupungin
eri
hallintokuntien,
urheiluseurojen, eri vammais- ja kansanterveysjärjestöjen, Oulun Kansalaisopiston,
yksityisten ja muiden toimijoiden kanssa.
Liikuntapalveluverkko
selvityksen
johtopäätösten
päätavoitteena
on
liikuntapalvelujen tuottavuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen yhdessä
hyvän laadun takaamisen kanssa. Säännöllinen liikunta on terveyden ja hyvinvoinnin
edellytys kaikissa elämänvaiheissa. Liikuntatoimi pyrkii palvelujärjestelmällään tukemaan
lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, ylläpitämään työikäisten terveyttä ja työkykyä sekä
lisäämään ikäihmisten omatoimisuutta ja toimintakykyä. Liikunnalla on keskeinen merkitys
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sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämisessä, sillä liikunnan harrastamiseen liittyviä
motiiveja ja vaikutuksia terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi ovat ilo ja virkistys, sosiaalinen
vuorovaikutus, rentoutuminen, kilpailulliset tavoitteet ja luonnosta nauttiminen.
Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna liikunnalla on keskeinen merkitys yhä kasvavien
väestöryhmien välisten terveyserojen kaventajana. Liikunnalla voidaan vaikuttaa
positiivisella tavalla myös yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden lisääntymiseen,
syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentumiseen.
Liikuntapalvelujen ja -paikkojen tarjoaminen perustuu liikuntapalveluverkkosuunnitelmaan
ja
asiakasstrategiaan.
Liikuntatoimen
tavoitteena
on
asiakaslähtöisyyden,
liikuntaedellytysten monipuolisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen huomioiden laajaalaisen
tasa-arvoisuuden,
vastuullisuuden
ja
kestävän
kehityksen
periaatteet.
Erityisryhmien tai erityislajien osalta käyttöä pyritään keskittämään tiettyihin paikkoihin
laadukkaiden liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi. Kuntalaisten omaehtoisen liikunnan
lisäämiseksi ja liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi liikuntatoimi panostaa myös
tiedottamiseen yhteistyössä muiden hallintokuntien ja toimijoiden kanssa.
Liikuntapalveluverkossa on kyse kaksiportaisesta asiasta: laajempi liikuntaympäristö ja
siitä vastuuttaminen sekä nimetyt liikuntapaikat ja niiden koordinointi ja toteutus.
Liikuntapaikoiksi yleensä luetaan vain pieni osa kaikista liikkumiseen käytettävistä paikoista
(yleensä tarkoitetaan vain liikuntaviraston vastuulla olevia liikuntapaikkoja ja –alueita).
Laajemmasta liikuntaympäristöstä päävastuun kantaa useimmiten tekninen toimi
yhteistyössä liikuntatoimen ja muiden hallintokuntien kanssa. Nimetyistä liikuntapaikoista
vastaa liikunta- tai opetustoimi tai tekninen toimi. Tällä hetkellä tontin ja hallintokuntien
rajat määrittelevät, kenen toimialaan laajat liikuntaympäristöt ja nimetyt liikuntapaikat
kuuluvat, kuka määrittelee niiden varustuksen ja huolehtii ylläpidosta jne. Jatkossa on
pohdittava liikuntapaikkojen tilaamisen ja tuottamisen keskittämistä entistä enemmän,
jotta koko kaupungin liikuntapalveluverkko palvelisi tehokkaammin kuntalaisia. Samalla
perinteistä pallokentän, kuntoreitin tai pienen urheilukeskuksen palveluverkon käsitettä
tulee kehittää siten, että maankäyttöä sekä tilojen ja palvelujen suunnittelua kehitetään
urheilu-/perhepuistojen, ulkoilu-/virkistysalueiden ja monitoimitalojen suuntaan. Tämä
mahdollistaa riittävät tilavaraukset monipuolistuvalle ja omatoimisuuteen perustuvalle
liikuntapalvelukysynnälle asuinalueiden läheisyydessä. Se vähentää osaltaan kuntalaisten
liikennöintiä ja konsernin henkilöstökustannuksia sekä toteuttaa kestävän kehityksen
periaatteita. Myös liikuntapaikkojen luontainen valvonta tehostuu ja ylläpito helpottuu.
Liikuntapalvelujen verkostoa ja palvelujen järjestämistä tulee suunnitella ja toteuttaa
yhteistyössä eri hallintokuntien, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa.
Liikuntapaikkojen ja -palvelujen verkostoitumisessa tulee huomioida entistä tehokkaammin
monikäyttöisyys ja poikkihallinnollisuus. Liikuntamahdollisuudet ovat olennainen osa
infrastruktuurin ja palveluverkon suunnittelua ja toteutusta, jossa voidaan luoda viihtyisiä
ja terveyttä edistäviä asuin- ja työpaikka-alueita. Erillisten liikunnan suorituspaikkojen
ohella asuinalueiden vetovoimatekijöitä ovat liikkumis-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet.
On tärkeää huolehtia niiden saavutettavuudesta ja kattavasta verkostosta sekä aktiivisesta
hyödynnettävyydestä, käytöstä ja ylläpidosta. Hallintokuntien tulisikin yhdistää
investointejaan ja palveluverkostojaan entistä tehokkaammin ja avarakatseisemmin.
Tavoitteena jatkossa on lisätä monitoimitalojen, liikunta- ja ulkoilupuistojen ja urheilu/hyvinvointikeskusten poikkihallinnollista suunnittelua ja käyttöä, jolloin myös huolehditaan
käytön ja ylläpidon mukaisista resurssien jyvityksistä. Samalla on päätettävä, miten
työnjako, vastuut ja resurssoinnit tullaan järjestämään.
Tulevaisuudessa on tarpeen myös linjata ja rajata perinteisten lähiliikunta-, paikallis- ja
aluekeskustasoisten liikuntapaikkojen lisäksi, mihin liikuntalajeihin kaupunki lähtee
rakentamaan reittejä/paikkoja, mihin se osoittaa tiloja ja alueita, joiden operointi
vastuutetaan esimerkiksi seuroille tai yksityisille, mihin lajeihin annetaan avustuksia ja
mihin velvoitetaan seuroja ja yksityisiä toimijoita panostamaan itse. Valtakunnallista
rajapintaluetteloa tähän ei ole olemassa. Poliittinen päätöksenteko viime kädessä on
ratkaissut, mihin paikkoihin, palveluihin ja lajeihin panostetaan ja millä volyymillä.

