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1 Johdanto
Kaupungin talousarviossa 2018 ja -suunnitelmassa 2019-2020 on linjattu, että liikuntapaikkojen kehittämistä
jatketaan laatimalla ns. lähiliikuntapaikkaohjelma. Suunnitelmaa työstävän työryhmän toimeksianto oli seuraava:
-

Määritellä lähiliikuntapaikan sisältö ja laatia määrittelyt lähiliikuntapaikkojen laatutasoiksi

-

Kartoittaa nykytila eli Oulun kaupungin eri vastuualueiden hallinnoimat lähiliikuntapaikat

-

Laatia

kehittämissuunnitelma

Oulun

kaupungin

lähiliikuntapaikkojen

kehittämisen

ja

peruskorjausten osalta.

Työryhmään kuuluivat liikuntajohtaja Niina Epäilys (pj.), suunnittelija Satu Kiipeli (siht.), varhaiskasvatusjohtaja Ulla
Rissanen, ympäristösuunnitteluvastaava Merja Kaikkonen, tekninen asiantuntija Tanja Kyllönen, isännöitsijä Jarmo
Savukoski, liikuntakoordinaattori Tarja Kuusisto, rehtori Jouko Jokirinta, seuraneuvottelukunnan pj. Matti Johansson
sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsenet Milla Kynkäänniemi, Ville Luotola, Anne Snellman, Suvi Helanen, Heikki
Kontturi ja Yrjö Harju.

Työryhmän asettamispäätöksen mukaan työryhmällä oli mahdollisuus hyödyntää työskentelyssään eri asiantuntijoita
ja työryhmä on kuullut seuraavia asiantuntijoita: liikenneinsinööri Harri Vaarala (kävely- ja pyöräilyolosuhteiden
kehittäminen), Liikkuva koulu -koordinaattori Kati Grekula (koulujen liikuntaolosuhteet) sekä vanhusneuvoston
jäsenet Juhani Suopanki, Maija Pitkänen ja Veikko Kettunen (ikäihmisten liikkumisen edistäminen).

2 Oulu aktiivisen elämäntavan edistäjänä
Kuntien liikuntapalveluita ohjaa liikuntalaki (2015), jonka 5 §:n mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle
paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä
liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla
kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Näiden tehtävien
toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja
alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista
toimintamuodoista

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.2.2018 uuden kaupunkistrategian 2026. Oulun uusi visio on
Valovoimainen Oulu. Oulun valovoimaisuus on kasvua, oululaista asennetta ja tapa toimia. Kaupunkistrategiassa
valovoima syntyy elinvoimasta, vetovoimasta ja pitovoimasta. Yksi keskeinen linjaus strategiassa on, että hyvinvointi
kuuluu kaikille ja kaupunki kannustaa aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä löytää mahdollisuuksia
hyvinvointiaktiivisuudesta. Kaupungin arvot ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Rohkeus tarkoittaa Oulussa
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rohkeiden valintojen tekemistä paremman tulevaisuuden puolesta ja sitä, että uskalletaan kokeilla uutta ja luopua
vanhasta. Reiluus tarkoittaa sitä, että tehdään avoimesti porukalla ja otetaan toiset huomioon, suhtaudutaan
toisiimme ennakkoluulottomasti ja arvostaen. Vastuullisuus tarkoittaa Oulussa sitä, että edistetään kestävää
elämäntapaa ja toimitaan siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja. Vastuullinen tapa
toimia luo turvallisuutta.

Liikuntapalveluiden ydintehtävänä on liikuntapalveluiden järjestäminen, jonka pohjalta rakentuvat liikuntapalvelujen
ydinpalvelut; liikunnan ohjauspalvelut, sisäliikuntapalvelut ja ulkoliikuntapalvelut. Ydinpalvelujen järjestämisen
laajuuteen ja palvelutarve-ennusteeseen vaikuttavat lähinnä kolme keskeistä muuttujaa, joita ovat väestömäärän
kehitys, alueellinen laajentuminen (mm. kaupungin laajentuminen ja uudet asuinalueet) sekä liikuntakulttuurin
kentässä tapahtuvat muutokset (mm. lajikirjon muuttuminen, uudet lajit, harrastajamäärien ja kilpailutason
muutokset).

Liikunnan edistäminen on osa kuntalaisten laajempaa terveyden edistämistä. Säännöllinen liikunta on terveyden ja
hyvinvoinnin edellytys kaikissa elämänvaiheissa. Liikuntapalvelujen tavoitteena on edistää terveysliikuntaa,
hyvinvointiaktiivisuutta ja terveyserojen kaventumista liikunnan avulla siten, että liikuntapalvelut ovat yhdenvertaisesti
kuntalaisten käytettävissä iästä, sukupuolesta, vammasta, varallisuudesta, taidoista tai liikunta-aktiivisuudesta
riippumatta. Liikunnalla tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, ylläpidetään työ- ja toimintakykyä, lisätään
ikäihmisten omatoimisuutta ja elämänhalua sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Edistämällä liikunnallista elämäntapaa
ja tukemalla hyvinvointiaktiivisuuden kasvua voidaan vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä kaikissa elämänvaiheissa.
Myös runsas lajitarjonta sekä eri lajien tasokkaat liikuntapaikat ja menestys vahvistavat Oulun imagoa liikunta- ja
urheilukaupunkina.

Liikuntakulttuurin alueella liikuntakäyttäytymisessä, elämäntavoissa ja lajitarjonnassa tapahtuvat muutokset luovat
kasvavia paineita liikuntapalveluille. Liikuntapaikoissa painopiste suuntautuu perus- ja lähiliikuntapaikkoihin sekä
monikäyttöisiin liikuntatiloihin. Yhdyskuntarakennetta ja arkiympäristöä tulee kehittää liikkumista suosivaksi
Arkiliikunnan edistämisellä ja liikuntaan mahdollistavan osallistavan yhdyskuntasuunnittelun avulla voidaan edistää
aktiivisen elämäntavan toteuttamista lähellä omaa elinympäristöä. Liikkumisen edistämisessä tulee ennen kaikkea
kiinnittää

huomiota

ympäröivään

yhdyskuntarakenteeseen

eli

kävely-

ja

pyöräilyväylien

kehittämiseen,

lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen sekä arkiliikkumisen olosuhteiden parantamiseen (esim. pukuhuone- ja
suihkutilat työpaikalla). Kattavalla ja monipuolisella liikuntapalveluverkolla vaikutetaan positiivisesti alueen
vetovoimaisuuteen sekä käyttäjien hyvinvointiin ja terveyteen.

Aktiivisten elämäntapojen ja liikkumisen lisääminen on koko yhteiskunnan haaste. Liikuntakäyttäytyminen on vahvasti
polarisoitunutta, sillä jo ennestään liikuntaa harrastavat liikkuvat entistä enemmän, mutta liian vähän liikkuvien määrä
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kasvaa. Liikkumisen olosuhteisiin investoiminen on samanaikaisesti sijoitus passiivisuuden, syrjäytymisen ja erilaisten
pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisemiseen.

3 Lähiliikuntapaikan määritelmä
Työryhmä kävi keskustelua ja perehtyi erilaisiin lähiliikuntapaikkaa koskeviin määrittelyihin ja käsitteisiin.
Lähiliikuntapaikka-termiä ei ole yksityiskohtaisesti Suomessa määritelty ja lähiliikuntapaikalle löytyi useita erilaisia
määritelmiä. Työryhmä päätyi tässä ohjelmassa käyttämään seuraavaa määritelmää: Lähiliikuntapaikalla
tarkoitetaan päivittäiseen liikuntaan tarkoitettua, laajoja käyttäjäryhmiä palvelevaa, pääsääntöisesti vapaassa
ja maksuttomassa käytössä olevaa ulkoliikuntapaikkaa, joka sijaitsee asuinalueella käyttäjiensä helposti ja
turvallisesti saavutettavassa paikassa. Lähiliikuntapaikan tavoitteena korostuvat aina lähiliikuntapaikan
liikunnallinen monikäyttöisyys, ympärivuotisuus sekä viihtyisyys.

Määrittelyssään työryhmä rajasi lähiliikuntapaikat koskemaan vain ulkoliikuntapaikkoja ja siten esimerkiksi koulujen
liikuntasalit on jätetty tämän ohjelman ulkopuolelle. Tavoitteena on ollut kohdistaa huomio ennen kaikkea sellaisiin
liikuntapaikkoihin, joita ei tarvitse etukäteen varata ja jotka ovat kuntalaisille maksuttomia. Lähiliikuntapaikkoina tässä
selvityksessä

tarkastellaan

ensisijaisesti

koulujen

ja

päiväkotien

pihoja,

leikkipuistoja,

ulkokuntoilupuistoja/kuntoilupaikkoja, koulujen ja päiväkotien kenttiä, kuntoreittejä ja latuja.

4 Lähiliikuntapaikkojen nykytila-analyysi
Oulun

liikuntapalveluverkkosuunnitelman

mukaan

liikuntapaikat

jakaantuvat

pääkeskus-,

aluekeskus-,

paikalliskeskus- ja lähiliikuntapaikkatasoisiksi liikuntapaikoiksi. Lähiliikuntapaikka palvelee yli 3 000 asukasta ja sisältää
pallokentän, liikuntasalin koululla tai päiväkodilla sekä kuntoradan tai yhteyden kuntoreitteihin. Paikalliskeskus
palvelee yli 10 000 asukasta ja sisältää edellisten lisäksi monipuolisemmat liikuntapaikat ja -tilat kuten esim.
keinonurmikentän tai urheilukeskuksen. Aluekeskus palvelee 40 000 asukasta 5-10 kilometrin säteellä ja sisältää
edellisten lisäksi urheilu- ja liikuntapaikat koko alueen vaatimustasolla. Näihin kuuluvat mm. erilaiset liikuntalaitokset
kuten jää-, uima- ja liikuntahallit. Pääkeskustasoiset palvelut kohdistuvat laajalle asukaspohjalle ja palvelevat jopa
koko Pohjois-Suomea. Ne sisältävät joko erityisen laadukkaat liikuntapaikat kilpailukäyttöä varten ja/tai hyvin
voimakkaasti erityisolosuhteita vaativat liikuntapaikat esim. moottoriurheilu. Palveluiden luokittelun perustaksi on
osoitettu ohjeellisia väestömääriä, mutta yksittäisten palveluiden luokittelussa tulee ottaa huomioon myös
liikuntapaikan sijainti ja taso suhteessa palveluverkon kokonaisuuteen.
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4.1 Lähiliikuntapaikkojen nykytila-analyysi elämänkaaren vaiheisiin perustuen
Seuraavassa on analysoitu lähiliikuntapaikkojen nykytila luokiteltuna elämänkaaren eri vaiheisiin. Analyysiin on valittu
nimenomaan ne kohteet, jotka ovat maksutta vapaassa käytössä ilman varausta. Koulujen ja päiväkotien salit eivät
tästä syystä ole tarkastelussa mukana.

4.1.1

Lapset

Lapsien liikkumisen ympäristöön on tässä ohjelmassa luettu leikkipuistot, päiväkotien ja koulujen pihat, päiväkotien
ja koulujen kentät, miniareenat sekä kävely- ja pyöräilyväylät. Lasten liikkumisen ympäristö on Oulussa hyvätasoinen.
Oulussa on kattava leikkipuistoverkosto, jota kehitetään systemaattisesti. Lisäksi päiväkotien pihat ovat keskimäärin
hyväkuntoisia. Alueellisia eroja on ja niihin tulee olosuhteiden kehittämisessä kiinnittää huomiota.

Leikkipuistoja on Oulussa vuoden 2018 lopussa 156 kappaletta. Leikkipuistot ovat katu- ja viherpalveluiden vastuulla.
Leikkipuistoista on tehty vuoteen 2032 ulottuva kehittämissuunnitelma, jossa on määritelty mm. leikkipuistojen
hierarkiatasot, sijoittuminen, suhde väestöön, elinkaari ja rakentamiskustannukset. Leikkipuistojen rakentamista ja
ylläpitoa ohjaavat tiukat standardit. Turvallisuus on keskiössä leikkipuistojen suunnittelussa. Leikkipuistoissa ei ole
talvikunnossapitoa. Leikkipuistojen rakentamisen lähtökohtana on 1250 asukasta per leikkipaikka ja etäisyys
leikkipaikalle tulisi olla noin 500m-1km. Oulussa on kolmentasoisia leikkipuistoja: leikkipaikat, leikkipuistot ja
keskusleikkipuistot. Leikkipuistojen suunnittelussa tulee pyrkiä lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseen sekä
virikkeellisen ja liikunnallista aktiviteettiä edistävän ympäristön luomiseen.

Päiväkotien pihojen kunto ja laatutaso vaihtelevat. Päiväkotien pihat ovat koulupihoihin verrattuna paremmassa
kunnossa, koska ulkoilu on olennainen osa päiväkotien toimintaa. Keskeisenä teemana Oulun kaupunkien päiväkotien
arjessa on ”puoli päivää pihalla” -toiminta-ajatuksen toteuttaminen. Lisäksi kaikki Oulun kaupungin hallinnoimat
päiväkodit toteuttavat liikkuva varhaiskasvatus –toimintamallia, jonka tavoitteena on huomioida liikunnallinen
toimintakulttuuri sen kaikessa toiminnassa. Päiväkotien pihojen varustaminen on edullisempaa koulupihoihin
verrattuna. Keskimäärin päiväkodin pihan rakentaminen maksaa noin 250 000 euroa. Kunnallisten päiväkotien pihat
ovat vapaassa kuntalaiskäytössä päiväkodin aukioloaikojen ulkopuolella. Oulussa on 87 kunnallista päiväkotia ja 68
yksityistä päiväkotia. Yksityisten päiväkotien pihat eivät ole kuntalaisten hyödynnettävissä samalla tavoin kuin
julkisten päiväkotien pihat.

Koulujen pihojen kunto ja laatutaso vaihtelevat Oulussa koulujen kesken todella paljon. Uusissa kohteissa pihat ovat
pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta eritoten vanhoissa kouluissa pihojen kunto on heikko. Liikelaitos Oulun
Tilakeskuksen mukaan peruskorjauskohteissa on ajoittain sellainen ongelma, että koulurakennuksen korjausbudjetin
ylittyessä pihan kunnostaminen saatetaan jättää tekemättä. Koulujen rehtoreille suunnatun koulupihojen kuntoon
liittyvän kyselyn vastaukset ovat liitteessä 1. Kyselyn tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että koulupihojen välillä
5
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Oulussa on suuria laatu- ja tasoeroja. Miniareenat, eli kaukaloidut pienpelikentät ovat hyvin suosittuja ja vähän tilaa
vieviä liikuntapaikkoja. Niitä on viime vuosina rakennettu usean koulun yhteyteen ja palaute niistä on ollut positiivista.
Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat vahvasti sitä, että liikunnan lisääminen lisää myös oppimistuloksia ja
oppimisympäristö vaikuttaa oppimistuloksiin. Siksi olisikin tärkeää kiinnittää huomiota koulupihojen merkitykseen, ei
vain fyysisen ja sosiaalisen aktivisuuden näkökulmasta, vaan niillä on suurta merkitystä myös lapsen
oppimissuorituksiin.

Päiväkotien ja koulujen pihat toimivat lasten ja nuorten päiväaikaisina ulkoilupaikkoina, oppimisympäristöinä sekä
iltaisin ja viikonloppuisin lasten omaehtoisina liikuntapaikkoina. Ne palvelevat myös lasten ja monissa paikoin myös
lasten ja vanhempien yhteisenä ulkoilu ja liikuntapaikkoina. Nykyiset esiopetuksen ja perusopetuksen
opetussuunnitelmat ohjaavat oppimisympäristöjen laajenemiseen ulos sisätiloista. Lisäksi uudet toiminnalliset
oppimisen menetelmät ohjaavat opettajia entistä enemmän tuomaan kaikkia, ei vain liikunnan, oppitunteja ja
toimintaa pihalle ja lähiluontoon.

Päiväkotien ja koulujen kentät
Uusien koulujen yhteyteen rakennetaan useimmiten tekonurmipintainen kenttä, joka mahdollistaa monipuolisen
liikkumisen ja toimii myös laadukkaana lähiliikuntapaikkana. Vanhojen koulujen kentät ovat useimmiten
kivituhkapintaisia, joten koulujen tai alueiden välinen tasa-arvo olosuhteissa ei toteudu. Osassa koulun kentistä on
tekonurmella varustettu jalkapallokenttä, johon liikuntapalvelut jakaa vuoroja ilta- ja viikonloppukäyttöön pääosin
jalkapalloseuroille. Koulujen läheisyydessä olevia tekonurmikenttiä on 28 kappaletta, joista kumirouhekenttiä on 15
kappaletta.

Kävely- ja pyöräilyväylät tulee kaavoittamisessa ja rakentamisessa huomioida siten, että lasten omatoiminen
liikkuminen kodista kouluun on mahdollista ja että asuinalueilta pääsee kouluihin kävely- ja pyöräilyreittiä pitkin
lyhyempää reittiä pitkin kuin autolla. Koulujen lähiympäristössä kiinnitetään huomiota koulumatkan tienylitysten
turvallisuuteen, katujen valaistukseen sekä teiden kunnossapitoon.

4.1.2 Nuoret
Nuorten liikkumisen ympäristöinä on huomioitu koulujen kentät, miniareenat, parkour-puistot, skeittipuistot sekä
kävely- ja pyöräilyväylät. Nuorten omaehtoisen liikkumisen olosuhteet kaipaavat huomattavaa parannusta ja
olosuhdetarve on kasvava. Nuorten osallistaminen olosuhteiden suunnittelussa ja kehittämisessä on tärkeää, jotta
pystyttäisiin tarjoamaan nuorille heidän toiveitaan vastaavia liikuntapaikkoja.

Kuten jo lasten analyysissa mainittiin, koulujen kenttien taso vaihtelee paljon.

Uusien koulujen kentät ovat

useimmiten laadukkaita keinonurmipintaisia kenttiä, mutta vanhoissa kouluissa kentän pintamateriaali on lähes
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poikkeuksetta kivituhka. Tämä aiheuttaa myös alueellista epätasa-arvoa. Eritoten nuorten omaehtoinen liikkuminen
ja pelaaminen olisi houkuttelevampaa, mikäli kivituhkapintaisia kenttiä pystyttäisiin vaihtamaan tekonurmikenttiin.

Miniareenat, eli kaukaloidut pienpelikentät ovat hyvin suosittuja ja vähän tilaa vieviä liikuntapaikkoja. Niitä on viime
vuosina rakennettu usean koulun yhteyteen ja palaute on ollut positiivista. Rakentamista on edesauttanut Palloliiton
ja S-ryhmän ns. ässäkenttäohjelma, jonka tavoitteena on ollut rakentaa Suomeen 100 monitoimikenttää alakoulujen
pihoille. Tällä hetkellä Oulussa on noin 10 miniareenaa.

Parkour-puistoja toivotaan useissa nuorten suunnitelmissa, mutta tällä hetkellä Oulussa on yksi parkour-puisto, joka
sijaitsee Hollihaan puistossa. Toisaalta parkour on lähtökohtaisesti liikuntamuoto, jota harrastetaan olemassa olevassa
kaupunkiympäristössä, mutta turvallisuusnäkökohdista ja taitojen opettelun kannalta ko. lajin spesifit puistot ovat
perusteltuja.

Oulussa on tällä hetkellä kaksi skeittipuistoa sekä sen lisäksi 9 muuta eritasoista skeittipaikkaa. Skeittauksen
olosuhteiden parantaminen on parhaimmillaan hyvin kustannustehokasta, kun se tehdään yhteistyössä harrastajien
kanssa. Myös yleisten alueiden rakenteet ja kadunkalusteet voidaan rakentaa skeittauksen kestävistä materiaaleista.

4.1.3 Aikuiset
Aikuisten liikkumisen ympäristö on Oulussa sangen tasokas. Kuntoreittejä on tällä hetkellä noin 200 kilometriä ja
hiihtolatuja noin 350 kilometriä. Lisäksi kuntoreittien rakentaminen huomioidaan kaavoittamisessa hyvin. Lisäksi
Oulussa on tehty laadukas keskusta-alueen pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelma, joka toteutuessaan parantaa
arkiliikkumisen edellytyksiä entisessään.

Yksi suosituimmista ulkoliikuntapaikoista on tällä hetkellä ulkokuntoilupuistot, jotka ovat osoittautuneet erittäin
käytetyiksi. Ulkokuntoilupuistoja on tällä hetkellä noin 10 kappaletta. Ulkokuntoilupuistoja voidaan rakentaa ja
profiloida eri käyttäjäryhmille. Esimerkiksi Hiirosen ulkokuntoilupuisto edustaa enemmän ns. fitness-puistoa, kun taas
Tervaporvarinpuisto kuntoilupuisto on suunnattu enemmän kuntoiluun ja se soveltuu myös iäkkäämmille liikunnan
harrastajille. Myös erilaiset palloilulajit ovat suosittuja liikuntamuotoja aikuisten keskuudessa.

4.1.4 Ikäihmiset
Ikäihmisten tärkein ja käytetyin lähiliikuntapaikka on kävely- ja pyöräilyväylät. Ikäihmisten liikkumisen kannalta on
tärkeää, että kävely- ja pyöräilyväylien varsilla sekä puistoissa on säännöllisin välein penkkejä ja niissä on hyvin
hoidettu talvikunnossapito turvallisuuden ja liukastumisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Myös ulkokuntoilupuistot
ovat suosittuja ja niitä toivotaan lisää. Ikäihmisille suunnattujen liikuntapaikkojen suunnittelussa saavutettavuus ja
7
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esteettömyys ovat ensisijaisen tärkeitä. Ikääntyneillä voi olla vaikeuksia päästä kulkemaan pitkiä matkoja
liikuntapaikoille, joten lähiliikuntapaikat, kuten lähiladut, ovat tärkeitä myös ikäihmisten liikunnan edistämisessä.

4.2 Kävely- ja pyöräilyväylät Oulussa
Aikuisväestön suosituin lähiliikuntapaikka on ylivoimaisesti kävely- ja pyöräilyväylät. Oulu on tunnettu
pyöräilykulttuuristaan. Pyöräilyn kulkutapaosuus on Oulussa Suomen suurin, 18 prosenttia, ja Oulussa pyöräillään
paljon myös talvella. Selvityksien mukaan talvipyöräilyn osuus notkahtaa vasta siinä vaiheessa, kun pakkasraja laskee
alle -25 asteen. Talviaikana pyöräilyn kulkutapaosuus onkin Oulussa suurempi kuin monessa muussa kaupungissa
kesällä. Pyöräilyn suosioon vaikuttaa osaltaan myös hyvä ja kattava pyörätieverkosto. Oulussa pyöräilyväylien
kokonaispituus on tällä hetkellä yli 600 kilometriä. Uusien kävely- ja pyöräilyväylien rakentaminen on tärkeää, mutta
samanaikaisesti on hyvä huolehtia myös olemassa olevan verkoston peruskorjauksesta ja laatutason parantamisesta.
Myös talvikunnossapitoon panostetaan Oulussa enemmän kuin muualla, koska priorisoidummat kävely- ja
pyöräilyväylät aurataan ennen ajoratoja. Kunnossapitokalusto lähtee Oulussa liikkeelle sen jälkeen, kun lunta on
satanut 3cm (vaikka sade jatkuisi). Monissa kaupungeissa kalusto lähtee liikkeelle vasta lumisateen päättymisen
jälkeen. Kesällä 2019 Oulussa otetaan käyttöön kaupunkipyörät, joita voidaan vuokrata kausi- tai kertamaksulla.
Pyöräilybaanojen suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään huomioimaan kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitetut
levähdysalueet 0,5-1 km välein.

4.3 Luontoliikunta
Oulun kaupungin ylläpidettävät retkeilyreitit ovat maa- ja mittausyksikön vastuulla, jossa työstetään parhaillaan
retkeilyreittien ja kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Tässä asiakirjassa määritellään, mitkä kohteet kehitetään
(tasoa nostaen), mitkä siirretään esimerkiksi kolmannen sektorin ylläpitoon ja mitkä rakenteet puretaan. Retkeilyreitit
palvelevat virkistyskäyttöä (ne eivät ole varsinaisia liikuntapaikkoja).
Luontoliikuntaa edustaa myös koulujen opetussuunnitelmaan kuuluva suunnistuksen opiskelu. Siihen liittyen koulujen
lähikartat ja pihakartat ovat olennaisessa roolissa sekä niiden saatavuus ja ajantasaisuus. Myös kiintorastiverkosto ja
sen hyödyntäminen mahdollistavat luonnossa liikkumisen ja suunnistustaitojen karttumisen.
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5 Toimenpide-ehdotukset lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen
5.1 Lisätään systemaattisesti ulkokuntoilupuistojen määrää (tavoite yksi
ulkokuntoilupuisto per vuosi)
-

Lisäämällä ulkokuntoilupuistojen määrää saadaan kattava ulkokuntoiluverkosto mahdollisimman monen
kaupunkilaisen saavutettavaksi. Ulkokuntoilupuistot ovat tällä hetkellä kuntalaisten palautteiden perusteella
kysytyin ja toivotuin ulkoliikuntapaikka. Kuntoiluportaiden rakentamista harkitaan tapauskohtaisesti, mikäli
alueen maanmuodot antavat siihen mahdollisuuden. Vaikka käyttäjän kannalta olisikin ideaalia, että aikuisten
ulkokuntoilupuisto ja lasten leikkipuisto sijaitsisivat vierekkäin, leikkipuistojen tiukat turvallisuusstandardit
eivät anna siihen mahdollisuuksia.

5.2 Kivituhkapintaiset kentät korvataan hiekkatekonurmilla yli 400 oppilaan
kouluissa ja alle 400 oppilaan yksiköihin hankitaan miniareena
-

Tämä

tarkoittaa

hiekkatekonurmien

hankkimista

muun

muassa

Kaukovainiolle,

Niemenrantaan,

Haukiputaalle (toteutuu Torpanmäen myötä) ja Pöllönkankaalle. Hiekkatekonurmen myötä koulun ja alueen
liikuntamahdollisuudet paranevat, opetussuunnitelmien mukainen opetus mahdollistuu, käyttökustannukset
ovat kohtuulliset ja luisteluolosuhteiden tekeminen talvella onnistuu edelleen. Lisäksi hiekkatekonurmi on
hankintana pitkäikäinen verrattuna pitkänukkaisempiin materiaalivaihtoihin, joiden jäädyttäminen on lisäksi
haastavampaa.
-

Hiekkatekonurmi voidaan harkinnanvaraisesti rakentaa myös pienempiin yksiköihin perustellusti esimerkiksi
reuna-alueelle, jossa välimatka seuraavalle kentälle on kohtuuttoman pitkä.

-

Jatkossa koulujen yhteydessä olevien kenttien pintamateriaali on yleisimmin hiekkatekonurmi, koska se on
elinkaarikustannuksiltaan edullinen hankinta ja kunnossapito huomioiden edullisin vaihtoehto. Lisäksi se
mahdollistaa

opetussuunnitelman

mukaisen

toiminnan.

Nykyisiä

koulujen

yhteydessä

olevia

jalkapallotekonurmia ei vaihdeta hiekkatekonurmiksi. Lisäksi koulujen yhteyteen voidaan asentaa
jalkapallotekonurmi, mikäli alueellinen tarve niin vaatii. Tarvetta on esimerkiksi Höyhtyän, Maikkulan,
Koskelan, Korvensuoran ja Kiimingin suuralueilla.
-

Alle 400 oppilaan yksikköjen pihoihin hankitaan keinonurmipintainen miniareena, joka mahdollistaa erilaiset
pienpelit ja muun liikkumisen laadukkaalla alustalla.

-

Liikuntapalveluiden tulee olla mukana koulujen yhteydessä olevien kenttien suunnitteluprosessissa, jotta
kentän suunnittelussa tulee huomioiduksi kentän kunnossapito, käyttöikä ja monikäyttöisyys myös iltakäytön
ja mahdollisen vuoronvarauksen näkökulmasta.

-

Toteutus vaatii kohdennetun määrärahan.

9

Lähiliikuntapaikkaohjelma

5.3 Kriteeristön laatiminen koulujen ja päiväkotien pihoille
-

Tällä hetkellä ongelmana on suuret taso- ja laatuerot eri päiväkotien ja koulujen pihojen välillä. Pihojen osalta
ei ole olemassa mitään kriteeristöä, mikä määrittäisi minimitasot pihojen liikunta-alueille tai –välineistölle.

-

Laaditaan koulujen ja päiväkotien pihoille kriteeristö minimivaatimuksineen vuoden 2019 aikana.

5.4 Nuorten kanssa tehdään oma olosuhdesuunnitelma liikuntapaikkojen
kehittämiseen
-

Nuorten liikuntapaikkojen kehittäminen on haastavaa, koska suuri joukko nuorista on organisoidun
liikuntatoiminnan ulkopuolella. Tutkimukset osoittavat, että nuorten liikunnan harrastaminen on
polarisoitunutta ja olisi äärimmäisen tärkeää saada myös ne nuoret liikunnan pariin, jotka eivät tällä hetkellä
liiku terveytensä kannalta riittävästi. Nuorten suosimat liikuntamuodot ja liikuntakulttuuri kehittyvät ja
muuttuvat nopeasti ja nuorten omat näkemykset liikuntaolosuhteiden kehittämiseksi ovat arvokkaita. Tästä
johtuen osallistavia suunnittelumenetelmiä hyödyntäen laaditaan nuorten kanssa olosuhdesuunnitelma
liikuntapaikkojen kehittämiseksi.

-

Toteutetaan vuoden 2019 aikana.

5.5 Kävely- ja pyöräilyväyliä sekä pyöräilyolosuhteita kehitetään edelleen
-

Oulussa on tehty pitkäjänteistä työtä kävely- ja pyöräilyväylien kehittämisen eteen. Jatkosuunnitelmissa on
esimerkiksi rakentaa lisää pyöräbaanaverkostoa 60 kilometriä vuoteen 2030 mennessä. On tärkeää, että
verkoston rakentamista jatketaan suunnitellusti, jotta kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus kasvaa entisestään.
Osana tätä on myös keskustan pyöräilyolosuhteiden parantaminen.

-

Pyöräpysäköintiä tulee kehittää nykyisestä siten, että pyörät voidaan lukita rungosta telineeseen. Sivistys- ja
kulttuuripalveluiden yksiköiden yhteyteen tulee asentaa runkolukituksen mahdollistavat pyörätelineet.

-

Maastopyöräilyreittejä tulee kehittää ja rakentaa lisää.

-

Pyöräverkostoa tulee nostaa entisestään enemmän esille ja markkinoida sitä oululaisena vahvuutena.

-

Kävely- ja pyöräilyväylien varteen tulee sijoitella penkkejä tietyin välimatkoin levähdyspaikoiksi. Penkkejä voi
lisäksi toivoa haluamiinsa paikkoihin sähköisen palautepalvelun kautta.

-

Huomioidaan kaikessa julkisessa rakentamisessa niiden saavutettavuus kävellen ja pyöräillen

-

Kävely- ja pyöräilyväylien ja ydinkeskustan jalkakäytävien hidasteisiin sekä risteysalueiden ja risteävien teiden
ylityksiin liittyviin rakenteisiin ja niiden esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Mikäli kyseessä on
muun kuin kaupungin hallinnoimat väylät, vaikutetaan ylläpitäjään em. asiat huomioiden
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5.6 Koulujen ja päiväkotien pihat käyttöön tiedottamisen avulla
-

Koulujen ja kunnallisten päiväkotien pihat ovat kuntalaisten vapaassa käytössä, mutta tästä ei kaikki
kuntalaiset ole tietoisia. Siksi kuntalaisia tulee kannustaa tiedottamisella ja markkinoinnin avulla käyttämään
pihoja koulu- ja päiväkotipäivien jälkeen. Tämän osalta tiedottamista kaupungin omissa viestintäkanavissa
on lisättävä.

-

Työryhmä suosittaa, että yksityisten päiväkotien palveluiden hankinnan sopimuksessa velvoitettaisiin
palvelun tuottaja mahdollistamaan päiväkodin pihan ilta- ja viikonloppukäyttö.

5.7 Tiivistetään yhteistyötä lähiliikuntapaikkoja kehittävien osapuolten kanssa
-

Tällä hetkellä kaupungin lähiliikuntapaikkoja rakentavia ja hallinnoivia tahoja ovat katu- ja viherpalvelut
(leikkipuistot, puistokentät, kävely- ja pyöräilyväylät). Liikelaitos Oulun Tilakeskus (koulujen ja päiväkotien
pihat, koulujen pihoilla olevat kentät ja miniareenat), liikuntapalvelut (kentät, ladut, kuntoreitit,
ulkokuntoilupuistot).

Yhteistyön

tiivistämisellä,

vastuutahon

määrittämisellä

ja

säännöllisillä

lähiliikuntapaikkaverkostoa koskevilla tapaamisilla lisätään tietoisuutta eri osapuolten suunnittelemista ja
käynnissä olevista lähiliikuntapaikkahankkeista ja pystytään yhdessä määrittelemään koko kaupungin tasolla
kehittämiskohteita ja löytämään synergiaetuja lähiliikuntapaikkaverkoston näkökulmasta. Vuosittain
arvioidaan toimintaa ja nostetaan esille vuosittaiset kehittämiskohteet.
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6 Kartat lähiliikuntapaikoista

Kartta 1. Peruskoulut, urheilukentät (koulujen tai monitoimitalojen kentät) sekä urheilukeskukset Oulussa
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Kartta 2. Kuntoradat ja ulkokuntoilupuistot Oulussa.
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Kartta 3. Päiväkodit ja leikkipuistot Oulussa.
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