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Uudenkaupungin liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma
Tekijät: Suunnitelmatyön ohjausryhmä
				 SmartSport Osuuskunta
Ulkoasu ja taitto: Pirjo Uusitalo-Aura//SmartSport
Valokuvat: Uusikaupunki

Esipuhe

SUUNNITELMAN VIIMEISTELY
(elo-syyskuu 2021)

Tässä asiakirjassa esitettävä liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma täydentää vuonna 2021 valmistunutta Uudenkaupungin #UkiLiikkuu-liikuntaohjelmaa. Tehdyn suunnitelman tarkoituksena on

1 ohjausryhmän kokous
Asiakirjan koostamis- ja taittotyö (SmartSport)

linjata kaupungin liikuntaolosuhteiden kehittämistyötä siten, että suunnitellut toimenpiteet tukisivat liikuntaohjelmassa asetettujen yleistavoitteiden toteutumista. Lisäksi suunnitelmassa on pyritty
huomioimaan liikuntaohjelmaa laajemmin myös Uudenkaupungin urheiluseurojen ja muiden liikunnan paikallistoimijoiden tavoitteet ja tarpeet. Toimintatavallinen pääviesti sekä liikuntaohjelmassa että liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmassa on sama; vaikuttava liikunnan edistäminen edellyttää kiinteää ja sujuvaa yhteistyötä niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin ulkopuolistenkin toimijoiden kanssa. Liikkeen lisääminen on koko kaupungin yhteinen asia.

TULEVAISUUSKUVAN RAKENTAMINEN
(kesäkuu-elokuu 2021)

Suunnitelma-asiakirjan laatimisesta on vastannut poikkihallinnollinen ohjausryhmä, jonka jäseninä
ovat olleet tekninen johtaja Jari Nikkari, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen, kaupunginpuutarhuri Saija Peltonen, vihertyönjohtaja Juha Hukka, suunnittelija Henriikka Lohtaja, palvelusihteeri

1 ohjausryhmän kokous
Taustatietojen kokoaminen (tehdyt
investoinnit, nykyinen palveluverkko yms.)

Outi Soininen sekä liikuntapalveluiden vastaava Heidi Vuori. Asiakirjan laatimistyön tukena on toiminut SmartSport asiantuntijayritys. Suunnitelman laatimisprosessin eteneminen ja vaiheistus on kuvattuna ohessa.
Keskeinen rooli asiakirjan laatimisprosessissa on lisäksi ollut kuntalaisten, paikallistoimijoiden (seurat, liikunta-alan yrittäjät) sekä kuntapäättäjien osallistamisella. Osana prosessia on erilaisten kyse-

TILANNEKUVAN TYÖSTÄMINEN

lyiden ja haastatteluiden kautta saatu hyödyllistä taustatietoa sekä kehittämisnäkemyksiä yli 400:lta

(huhti-toukokuu 2021)
2 ohjausryhmän kokousta
Asukaskysely n=319
Seurakysely n=11
Henkilöstö- ja luottamushenkilökysely n= 76
Liikunta- ja matkailuyrittäjät haastattelut n=3

kunnan asukkaalta tai paikallistoimijalta. Suuri kiitos kaikille prosessiin osallistuneille!
Suunnitelma-asiakirjan laatimisen ohjausryhmä
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LÄHTÖKOHTIA

Mitä ovat liikuntaolosuhteet?
Perinteinen ”liikuntapaikka” -käsite kuvaa huonosti sitä laajaa paikkojen, ym-

Liikuntaolosuhteiden laajan kokonaisuuden hahmottamiseen, jäsentämiseen

päristöjen ja olosuhteiden kokonaisuutta, joissa fyysinen aktiivisuus erilaisina

ja havainnollistamiseen on suunnitelman laatimisprosessissa hyödynnetty alla

liikkumis-, liikunta- tai urheilusuorituksina tapahtuu. Tässä kehittämissuunni-

olevaa SmartSportin tekemää kuviota. Kuviolla halutaan tehdä näkyväksi myös

telmassa puhutaan tästä syystä liikuntapaikan sijaan liikuntaolosuhteista. Kä-

eri olosuhdekategorioihin liittyviä erilaisia arvopäämääriä.

sitevalinnalla halutaan suunnitelmassa ohjata eri toimijatahojen ajattelua laa-

Suunnitelman sisällössä kuvion luokittelua on edelleen pelkistetty ”Omatoi-

ja-alaisempaan suuntaan ja edesauttaa poikkihallinnollisten ja muiden organi-

misen liikkumisen olosuhteisiin” (”pyramidin alaosa”) sekä ”Organisoidun liikun-

satoristen raja-aitojen ylittämistä yhteisessä kehittämistyössä.

nan ja urheilun olosuhteisiin” (pyramidin keski- ja yläosa”).

OLOSUHDEPYRAMIDI

ARVOINA KOROSTUVAT
KILPA- JA HUIPPUURHEILUN ERITYISJA TAPAHTUMAOLOSUHTEET

ESIMERKKEJÄ

Elämyksellisyys & yhteisöllisyys
Kaupunkikuva & -brändi
Yritystoiminnan edistäminen

Stadionit
Kilpahallit
Mäkihyppytornit

VUOROPERUSTEISET
LAJILIIKUNTAPAIKAT
JA -TILAT

MATALAN KYNNYKSEN
LIIKKUMISYMPÄRISTÖT
JA LIIKUNTAPAIKAT

Seura- ja kansalaistoiminnan edistäminen
Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen
liikunnan ja urheilun harrastamisen
edistäminen

YU -kentät
Jäähallit
Isot pallokentät
Erityisliikuntapaikat
Liikunta- ja monitoimihallit
Koulusalit

Uimahallit

Omatoimisen liikunta-aktivisuuden ja
Kuntosalit Kylpylät Puistot Leikkipuistot
terveysliikunnan edistäminen
Lähiliikuntapaikat
Luistelukentät & radat
Hyvän elinympäristön luominen

Ladut Frisbeegolfradat

Koulu-, päiväkoti- ja kotipihat

Kävely- ja pyörätiet

Luontoympäristö
Kuntoilu- ja ulkoilureitit
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MÄÄRITYKSINÄ KOROSTUVAT
Pienehkö määrä/kunta (ja valtakunnallisuus)
Paljon erityisvaatimuksia lajiolosuhteille
Korostunut oheistilojen ja palveluiden rooli
Pienet, spesifit käyttäjäryhmät
Monikäyttö tapahtumatoiminnassa (mm. konsertit)
Varsin suuri määrä/kunta
Organisoitu, käyttövuoropohjainen käyttö korostunut
Lajinormeista ohjautuva suunnittelu
Rajatut, mutta aktiiviset käyttäjäryhmät

Suuri määrä ja variaatio/kunta
Vapaa käytettävyys ja hyvä saavutettavuus keskeistä
Maksuttomia tai edullisia käyttäjille
Väljästi lajinormeja tulkitseva suunnittelu
Laajat käyttäjäryhmät (tavoite)

Nykytilan tarkastelua
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NYKYTILAN TARKASTELUA

Keskeisimmät liikuntaolosuhdeinvestoinnit 2017-2021
Päähankkeita olosuhdetyypeittäin

kustannukset

Sisäliikuntapaikkojen kehittäminen
• Jäähallin kaukalon uusiminen ja jäädytyskoneen hankinta

280 000€

• Liikuntasalien välineistöhankinnat ja uusimiset

15 000€

• Liikuntasalien kulunvalvonta

25 000€

• Lokalahden kuntosalin kunnostus

30 000€

• Pohitullin hallin siirrettävän taraflexmaton hankinta

28 000€

Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen
• Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksien uusiminen

80 000€

• Ulkokuntoilupaikkojen kehittäminen / välinehankinnat

40 000€

• Sorvakon juoksuportaiden rakentaminen

35 000€

• Kalannin kaukalon kunnostus

60 000€

• Frisbeegolfradan rakentaminen

40 000€

• Skeittiparkin ja pumptrackin rakentaminen

350 000€

Liikunta- ja ulkoilureitistöjen kehittäminen
• Retkeilyreittien kehittäminen

30 000€

• Kuntopolkujen kunnostus

60 000€

• Kävely- ja pyöräteiden kehittäminen

3 100 000€

Yhteensä päähankkeisiin

4 173 000€
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NYKYTILAN TARKASTELUA

Nykyinen olosuhdeverkosto lukujen valossa
Kunnan ylläpitämät liikuntaolosuhteet
Koulujen yhteydessä olevat liikuntasalit
Sisäliikuntasalit / kuntosalit
Kävely- ja pyörätiet (jalankulku ja pyörätiet)
Kuntoradat / valaistut kuntoradat
Luontopolut / retkeilyreitit / laavut & kodat
Ladut / valaistut ladut
Yleisurheilukentät
Isot pallokentät: hiekka / tekonurmi / nurmikko
Luistelualueet / ulkokaukalot

määrä

Yritysten ja yhdistysten ylläpitämät liikuntaolosuhteet

määrä

10 kpl

Kuntosalit			

4 kpl

3 kpl / 4 kpl

Sisäsalit			

5 kpl

66 km

Keilahalli			

1 kpl

17 km / 17 km

Ampumahalli		

1 kpl

8 km / 4 km / 8 kpl

Tekonurmikenttä		

1 kpl

30 km / 17 km

Ulkotenniskenttä		

2 kpl

3 kpl

Sulkapallokenttä		

2 kpl

3 kpl / 1 kpl / 4 kpl

Padelkentät (sisä-/ulko)

1 kpl / 2 kpl

11 kpl / 8 kpl

Palloiluhalli 		

1 kpl

Lähiliikuntapaikat (pienpelikentät yms.)

2 kpl

Golfkenttä			

1 kpl

Tenniskentät 		

3 kpl

Frisbeegolfradat		

5 kpl

3 kpl / 5 kpl

Avantouintipaikat		

3 kpl

Lentopallokentät / Beach volley kentät
Koripallokenttä (ulko)

3 kpl

Vesiurheilu (SUP-lautailu, kajakit, kanootit)

2 kpl

Ulkokuntoilupaikat (kuntoportaat, laitteet yms.)

11 kpl

Uimarannat		

11 kpl

Kunto/hiihtoputki

1 kpl

Frisbeegolfradat		

2 kpl

Leikkipuistot		

32 kpl

Uimahalli			

1 kpl

Jäähalli			

1 kpl

Skeittipuisto / pumptrack

1 kpl
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NYKYTILAN TARKASTELUA

Poimintoja asukas- ja seurakyselyn tuloksista
RUUSUJA

KEHITTÄMISTOIVEITA

84%

asukkaista tyytyväisiä Uudenkaupungin
liikuntaolosuhdetarjontaan (kokonaisarvio)

yli 90%

asukkaista tyytyväisiä kävely- ja pyöräteihin
ja muihin arkiliikkumisen mahdollisuuksiin

yli 80%

asukkaista tyytyväisiä liikuntapaikkojen
saavutettavuuteen sekä määrään

73%

seuroista ERITTÄIN TYYTYVÄISIÄ
kaupungin liikuntapaikkamaksujen
nykytasoon

asukkaista tyytymättömiä liikuntapaikkaverkoston viihtyisyyteen, kunnossapitoon
ja monipuolisuuteen

n. 30%

Lapsiperheiden vanhemmista tyytymättömiä
koulupihojen liikuntamahdollisuuksiin

n. 30%

Seuroista tyytymättömiä harjoitusmahdollisuuksien ympärivuotisuuteen

Kamppailulajien
harrastamiselle enemmän
harjoitustiloja.

Toiminnalliseen treeniin sopiva
liikuntapuisto, jossa olisi ulkokuntoiluun
sopivia kiinteitä laitteita ja hyvä paikka
tehdä omatoimista liikuntaa myös esim.
omilla kahvakuulilla.
Metsäreittien lisäys,
merkintä ja tiedottaminen.
Luonnossa liikkuminen on
koko ajan suositumpaa.

RISUJA

n. 30%

Päiväkotien ja koulujen
pihoille lisää liikuntaaktiviteetteja, esim.
kiipeily- ja parkourradat
yms.

Satsaus nuorten liikkumiseen.
Isompi tekonurmi, pieniä pelikenttiä, frisbeerata. Kiipeilymahdollisuus/halli.
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Alueella olevien pyöräteiden
kunnostus, monissa kohdissa pinta
rikki ja epätasainen. Rullaluistelulle
ainakin liian vaarallista.

Ulkokeinojää Uuteenkaupunkiin. Lämpimät talvet.
Vähän ulkojäämahdollisuuksia.

Koiraharrastuksille (agility) olisi hyvä saada
ympärivuotinen harjoittelupaikka. Nyt lajia voi
harrastaa vain lyhyen ajan kesällä.

NYKYTILAN TARKASTELUA

SWOT / Omatoimisen liikunnan olosuhteet
HEIKKOUDET

VAHVUUDET
• Kuntakokoon suhteutettuna monipuolinen ja helposti saavutettava liikuntapaikkatarjonta.
• Liikuntapaikoilla varsin hyvin tilaa ja paikkojen käyttömaksut edullisia.
• Liikuntapaikkaverkostossa omia erityisyyksiä - mm. hiihtoputki ja golfkenttä
kaupunkikeskustan läheisyydessä. Tuoreena lisänä iso uusi skeitti- ja pumptrackalue.
• Arkiliikkumisen kannalta hyvä kaupunki – hyvät kävely- ja pyörätiet ja yleisesti
turvallinen kaupunki, mikä mahdollistaa mm. lasten omatoimisen liikkumisen
• Ulkoilun näkökulmasta erityisvahvuus merellisyys (merenrantareitit, vapaat
rannat yms.) sekä vaihtelevat maastot monenlaiseen luontoliikkumisen. Luontoalueiden ja reittien kehittämiseen myös panostettu paljon (mm. taukopaikat).
• Myös perheliikunnan näkökulmasta useita vahvuuksia – kaupungissa mm. paljon
leikkipuistoja ja uimarantoja.

• Talviliikunnan olosuhteissa tunnistettua kehittämistarvetta luistelumahdollisuuksien parantamisessa.
• Lähiliikuntapaikoissa kehittämistarvetta mm. streetworkoutin ja
ulkolentopallokenttien näkökulmasta.
• Kävely- ja pyöräteistä osa heikossa kunnossa, myös talvipyöräilyn
olosuhteissa parantamistarvetta.
• Reitistöjen esteettömyydesssä ja toimivuudessa (mm. valaistus) edelleen
kehittämistä.
• Uimarannoissa myös laadullisen kehittämisen tarvetta – esim. toimintamahdollisuuksien monipuolistamisen osalta (mm. avantouinti).
• Toimintatavallisia heikkouksia mm. kaupungin olosuhdetarjonnasta
viestinnässä ja sekä yritysyhteistyössä liikuntapaikkojen kehittämisessä.
• Iso yleishaaste – pienet ylläpidon resurssit huomioiden liikunta- ja leikkipaikkaverkoston laajuus ja käyttäjien laatuodotukset.

MAHDOLLISUUDET

UHAT

• Kaupungin merellisyys iso mahdollisuus – palvelutarjontaa mahdollista paljon
parantaa, esim. melontareitistöjen kehittäminen.
• Kävely- ja pyörätieverkostossa edelleen laajentamisen ja parantamisen mahdollisuuksia
(mm. parempi visuaalinen ohjaus, hotspotit yms.).
• Koulupihoja kehitetty viime vuosina, mutta niissä edelleen paljon kehittämisen mahdollisuuksia lähiliikuntapaikkanäkökulmasta.
• Liikuntamatkailun kehittämisessä paljon potentiaalia. Kehittämistä tehtävä yhdessä
paikallisten yrittäjien kanssa – kaupungilla kuitenkin tärkeä rooli asian aktivaattorina.
• Kaupungin liikuntapaikkapalveluita ei vielä juurikaan pohdittu ”kokonaispaketoinnin &
brändäämisen” näkökulmasta” – tämä voisi tuoda uudenlaista näkökulmaa ja sykettä
palvelukehittämiseen.

• Merkittävin uhka kunnalliselle olosuhdekehittämiselle on, että kiristyvä kuntatalous entisestään heikentää liikuntaolosuhteiden ylläpidon ja kehittämisen
mahdollisuuksia.
• Ilmastonmuutos myös merkittävä uhkatekijä, erityisesti talviliikunnan osalta
– talveen liittyvät liikuntaolosuhteet muuttuvat heikkenevien talvien myöstä
entistä haasteellisemmiksi ylläpitää.
• Väestön ikääntyminen – riittävätkö nykyiset panostukset mm. liikuntapaikkaverkoston esteettömyyteen.
• Yleinen liikkumattomuuden / passiivisen elämäntavan lisääntyminen merkittävä
yleinen uhkatekijä.
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NYKYTILAN TARKASTELUA

SWOT / Seuratoiminnan ja ohjatun liikunnan olosuhteet
HEIKKOUDET

VAHVUUDET
• Kaupungissa monipuolinen, vahva ja osaava seurakenttä, mikä mahdollistaa
kaupunkikokoon nähden varsin laajan lajikohtaisen liikuntapaikkatarjonnan.
• Erityisesti ulkoliikuntapaikkaverkosto seuratoiminnan näkökulmasta varsin
laadukas – mm. yleisurheilu- ja pallokentät. Myös uusia lajiseuroja syntynyt
hyvin ulko-olosuhteiden ympärille – mm. maastopyöräily.
• Kaupungissa pystytty pitämään liikuntapaikkojen käyttömaksut seuroille
varsin maltillisina.
• Yhteistyö kaupungin ja seurakentän välillä sujuvaa ja matalakynnyksistä.

• Joidenkin harrastajamääriltään isojen sisäpelilajien osalta tilapuutteita
– erityisesti koripallo ja salibandy.
• Ulkokentissä vajetta erityisesti täysimittaisen keinonurmikentän osalta.
• Seurojenvälisessä yhteistyössä olosuhdeasioissa vielä kehitettävää – oman seuran
edunvalvonta ollut etusijalla. Tämä luo haasteita mm. vuorojakokeskusteluihin.
• Myös koulujen ja seurojen välisessä yhteistyössä kehitettävää
– erityisesti koulujen yhteydessä olevien liikuntasalien osalta.
• Iso yleishaaste – pienet ylläpidon resurssit huomioiden liikuntapaikkaverkoston laajuus ja käyttäjien laatuodotukset.

MAHDOLLISUUDET

UHAT

• SIHY-keskus /Wintteri merkittävä uusi mahdollisuus kaupungin olosuhdetarjontaan 		
seuroille - moni laji saa laadukkaat harjoittelu ja kilpailu/tapahtumaolosuhteet.
• Osaa seurojen olosuhdetarpeista voitaisiin ratkoa jo olemassa olevien tilojen käyttöä
tehostamalla – edellyttää parempaa seurojen keskinäistä sekä kaupungin ja seurojen
välistä yhteistyötä.
• Kaupungin tuoreet uudet liikuntapaikat voivat olla mahdollisuus jo olemassa olevalle 		
seuratoiminnalle tai uusien lajiseurojen syntymiselle (mm. skeitti- & pumptrackpuisto).
• Teknologian kehittyminen voi avata myös uusia ratkaisuja – esim. vuorojärjestelmä-		
asioissa.

• Merkittävin uhka kunnalliselle olosuhdekehittämiselle on, että kiristyvä kuntatalous entisestään heikentää liikuntaolosuhteiden ylläpidon ja kehittämisen
mahdollisuuksia.
• Lapsimäärien väheneminen merkittävä uhka seuratoiminnalle – riittääkö uusia 			
harrastajia kaikkiin lajeihin ja lajiliikuntapaikoille.
• Seura-aktiivien ja yleisen talkoohengen väheneminen heikentää yhdistystoiminnan perusedellytyksiä.
• Lajiliittojen & seurojen kasvavat olosuhdevaatimukset nakertavat yleisesti
kaupunkien halukkuutta investoida seuratoiminnan olosuhteisiin sekä nostavat 		
harrastamisen kustannuksia harrastajia epätasa-arvoistavaan suuntaan.
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Kehittämistyön suuntaviivat
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Havainnekuva. Arkkitehdit von Boehm Renell Oy

KEHITTÄMISTYÖN SUUNTAVIIVAT

Tavoitetila 2025
Uudenkaupungin liikuntaolosuhteiden kehittämistyötä ohjaavat v. 2021-2025 suunnitelmakaudella alla olevat päätavoitteet. Tavoitteiden
asettelusta on vastannut liikuntapaikkasuunnitelman ohjausryhmä ja niiden taustalla ovat
erityisesti

kaupunkistrategia sekä kaupungin

#UkiLiikkuu-liikuntaohjelma.
• Uudesta Wintteri sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta syntyy kaikkien uusikaupunkilaisten suosima ja vetovoimainen liikunnallinen
kohtaamispaikka.
• Kaikenikäisillä asukkailla on lähiympäristössään houkuttelevia ja turvallisia mahdollisuuksia omatoimiseen liikkumiseen.
• Uudessakaupungissa toimivilla liikunta- ja
urheiluseuroilla on käytössään toimivat ja
käyttökustannuksiltaan edulliset harjoitteluja kilpailuolosuhteet.
• Liikuntaolosuhteiden ylläpito- ja kehittämistyötä johdetaan ja tehdään kaupungissa
tehokkaasti, avoimesti ja aktiivisessa vuoropuhelussa kaupunkilaisten kanssa.
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Havainnekuva. Arkkitehdit von Boehm Renell Oy

KEHITTÄMISTYÖN SUUNTAVIIVAT

Kehittämistyön painopistevalinnat ja keskeiset toimenpiteet 2022–2025
Kehittämistyön painopistevalinnat

Keskeisiä toimenpiteitä (+alustavat näkemykset aikatauluista ja resursseista)

Suunnitelmakauden laajat poikkihallinnolliset yhteishankkeet
Wintteri-monitoimijatalon rakentaminen
Uudenkaupungin uusi sivistys- ja hyvinvointikeskus hanke on valtakunnallisestikin poikkeuksellisen laaja. Hankkeen tavoitteena helpottaa kuntalaisten arkea
tuomalla saman katon alle erittäin monipuolinen kokonaisuus sivistys- ja hyvinvointipalveluita.
Hankkeessa syntyy yhteensä 13 000 brm2 opetuksen ja kasvatuksen tiloja sekä
9 000 brm2 liikuntatiloja. Hanke nähdään kokonaisuudessaan erittäin merkittävänä kaupungin ja koko lähiseudun elinvoiman vahvistamisen satsauksena.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
Kävely- ja pyörätiet kaupunkilaisten eniten käyttämä liikuntaolosuhde.
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen myös kaupunkitasoinen strateginen painopiste.
Erityistä huomiota asiassa kiinnitettävä esteettömyyteen.

Wintteriin kaavaillut liikuntatoiminnot:
• Uimahalli, jossa mm. 25 m pääallas, hyppyallas, monitoimiallas sekä 25-metrinen vesiliukumäki.
• Monitoimihalli, jossa n. 1 400 m2 kenttä palloilulajeille, kuntosali, ryhmäliikuntatila, yleisurheilualue
ja kamppailutila.
• Piha-alueelle monipuolinen lähiliikunta-alue, jossa mm kuntoportaat, kolme peliareenaa,
koripallokenttä, leikkipaikka-alue ja ulkokuntoilupiste.
Rakentaminen käyntiin 2021/2022, rakentaminen kestää kolme vuotta.
• Viedään aktiivisesti ja poikkihallinnollisesti eteenpäin jo käynnissä olevaa Kävely- ja pyörätieohjelmaa,
jossa linjataan keskeiset toimenpiteet ja kehittämishankkeet. Ohjelma valmistuu alkuvuodesta 2022.
• Yksittäisenä erityishankkeena suunnitelmakaudella toteutetaan esteetön keskustareitti välillä Sakunkulma/Vakka-Suomenkatu – Kauppatori/Alinenkatu, jossa panostetaan erityisesti viihtyisyyteen ja
levähdyspaikkoihin. Hanke kytkeytyy laajempiin hankkeisiin Vakka-Suomenkadun saneeraus välillä
Rantakatu-Ketunkalliontie sekä keskustan kehittäminen, joiden yhteenlaskettu alustava kustannusarvio on 1,5 M €.
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KEHITTÄMISTYÖN SUUNTAVIIVAT

Kehittämistyön painopistevalinnat ja keskeiset toimenpiteet 2022–2025
Kehittämistyön painopistevalinnat

Keskeisiä toimenpiteitä (+alustavat näkemykset aikatauluista ja resursseista)

Muut liikuntapaikkahankkeet
Lähivirkistys- ja ulkoilualueiden parantaminen
Kaupungin alueella vetovoimainen ja hyvin saavutettava lähivirkistys- ja ulkoilualueiden verkosto. Edelleen parannetaan verkoston pääkohteita ja niiden
ylläpitoa.

• Käätyjärvi-Ruokolanjärvi lähivirkistysalueen kunnostus (mm. alueen reitistön ja leikkipuiston
perusparannusta). Suunnitelman laadinta v. 2022. Toteutus v. 2022–2024.
• Lisätään panostuksia keskeisten luonto- ja ulkoilureitistöihin sekä maastopyöräilyn ja maastoratsastuksen olosuhteiden kehittämiseen (mm. Kasarminlahti, Lokalahti, Kaunisranta ja Hiujärven ympäristö).
• Tunnistettuja tarpeita ja kysyntää olemassa. Haetaan yhdessä lajiseurojen kanssa ratkaisut. Reittien
suunnittelut v. 2021-2022. Toteutus v. 2022–2024 Ka. 55 000€.

Lähiliikuntapaikkaverkoston edelleen kehittäminen
Monipuolinen ja innostava lähiliikuntapaikkaverkosto erityisesti lasten ja nuorten
liikunnan keskeinen vauhdittaja. Verkostoa kehitetty viime vuosina aktiivisesti
(mm. skeittipuisto 2021). Jatketaan verkoston monipuolistamista.

• Kalannin kaukalokentän kunnostus ja kehittäminen. Toteutus 2021-2022. Ka. 100 000€.
• Sorvakon Beach-koripallokentän muuttaminen asfalttipintaiseksi. Toteutus 2022. Ka. 15 000€
• Streetworkout-alueen toteuttaminen. Alueen sijoituksen ja toteutustavan suunnittelu v. 2022,
toteutus 2022–2023. Ka. 80 000€.
• Leijonapuiston ja Vannaksen puiston kunnostaminen (Leijonapuistossa mm. valaistus,
Vannaksen puistossa aitaus). Toteutus v. 2022. Ka. 75 000€.
• Koulujen lähiliikuntapihojen kehittämissuunnitelman päivittäminen. Toteutus 2022–2023.

Jäälajien olosuhteiden kehittäminen
Vapaakäyttöiset luisteluradat lapsiperheiden käytetyimpiä ja toivotuimpia ulkoliikuntapaikkoja. Lämpenevät talvet edellyttävät tulevaisuudessa tekojäärataratkaisua luonnonjäiden sijaan. Myös organisoidussa jääurheilussa kehittämistarpeita.

• Jäälajiseurojen oheisharjoittelutilojen kehittäminen jäähallin tiloihin, asiassa löydettävissä
mahdollisesti nopeitakin ja kustannustehokkaita ratkaisuja yhdessä seurojen kanssa.
• Jäähallin vesikaton huoltokorjaus. Toteutus 2022. Ka. 50 000€.
• Jäähallin yläpohjan huoltokorjaus. Suunnittelu ja toteutus 2023–2024.
• Ulkotekojääradan tarveselvitys ja toteutusmallien mahdollisuuksien selvittäminen 2024.

Merellisten liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen
Merellisyys Uudenkaupungin keskeisiä vahvuuksia. Meri liikkumisympäristönä
jäänyt liian vähälle huomiolle.

• Melontareitin suunnittelu ja toteutus saaristoon, huomioiden myös makean veden allas.
Reitistön suunnittelu v. 2024.
• Pyhämaan telakanrannan kunnostus (ranta + leikkivälineet ).
Suunnittelu ja toteutus 2023. Ka. 80 000 €.
• Santtion uimarannan ja leirintäalueen leikkialueen kunnostuksen suunnittelu. Selvitetään
samalla avantouintipaikan ja hyppytornin toteuttamismahdollisuudet.
Suunnitelman laadinta 2022. Ka. 20 000€

Pallo- ja urheilukenttien kehittäminen
Jalkapallo lajina kasvussa. Nykyisten nurmikenttien käyttöaika liian lyhyt
– keinonurmikentällä mahdollista nostaa tilojen käytön tehokkuutta merkittävästi.

• Pietolan tenniskenttien alueen kunnostus. Toteutus v. 2022 Ka. 80 000.
• Tekonurmikentän rakentaminen kaupunkialueelle. Hankkeen suunnittelu v. 2023–2024. Mahdollisia
sijoituspaikkoja Wintterin pihaympäristö tai Pietolan alue. Toteutus v. 2024–2025.
• Liikuntapaikkojen huoltorakennusten korjaussuunnitelman laadinta 2022–2023. Toteutus 2025.
• Pohitullin palloilusalin lattiamateriaalin vaihto Taraflex-mattoon Wintterin valmistuttua.
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KEHITTÄMISTYÖN SUUNTAVIIVAT

Kehittämistyön painopistevalinnat ja keskeiset toimenpiteet 2022–2025
Kehittämistyön painopistevalinnat

Keskeisiä toimenpiteitä (+alustavat näkemykset aikatauluista ja resursseista)

Liikuntapaikkojen kehittämistä tukevat toimenpiteet
Kaupungin olosuhdetyön sisäisten toimintamallien kehittäminen
Kunnallinen liikuntaolosuhteiden ylläpito ja kehittäminen ovat leimallisesti poikkihallinnollista ja monitoimjaista yhteistyötä. Tästä syystä on tärkeää säännöllisesti
arvioida käytössä olevia toimintamalleja, resursseja sekä niiden kehittämistarpeita
laadukkaan ja tehokkaan tekemisen varmistamiseksi. Lisäksi keskeistä on kehittää
aktiivisesti liikuntapaikkojen käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallisuutta kaupungin olosuhdetyöhön.

• Tehdään tiivis arviointi- ja kehittämisprosessi kaupungin olosuhdetyön toimintamallien osalta
hyödyntäen ulkopuolista asiantuntijatahoa. Toteutus v. 2022.
• Vahvistetaan kaupunkilaisten osallistamista liikuntaolosuhteiden kehittämiseen mm. osallistavan
budjetoinnin kokeilulla sekä kehittämällä liikuntaseurojen, asukasyhdistysten ja liikuntayritysten
osallistamisen toimintatapoja.
• Parannetaan ja systematisoidaan liikuntaolosuhteisiin liittyvien maankäyttösopimusten
toteuttamismalleja.

Parannetaan liikuntaolosuhteista viestintää
Ulkoisen viestinnän toimintavoissa ja välineissä kehittämistarpeita – mm. ajantasaisen kuvan saaminen kaupungin olosuhdetarjonnasta on palveluiden
potentiaalisille käyttäjille (kaupunkilaiset + matkailijat) liian hankalaa.

• Kehitetään liikuntapalveluiden sähköisen viestinnän välineitä ja sisältöjä (verkkosivut,
sosiaalinen media yms.)
• Parannetaan ja selkiytetään kaupunkiorganisaation sisäisiä viestinnän toimintatapoja ja työnjakoja.

Tehostetaan kaupungin liikuntatilojen käyttöä
Kaupungin liikuntatilojen käytön tehokkuudessa edelleen parantamisen mahdollisuuksia. Asiakokonaisuus on monitahoinen ja se kytkeytyy mm. vuorojaon periaatteisiin ja toimintamalleihin, kaupungin seurojen väliseen yhteistyöhön, koulujen toimintakulttuuriin sekä liikuntapaikkaverkoston laajuuteen.

• Tehdään palveluverkkotarkastelua määrällisesti suurimmista liikuntapaikoista (mm. pallo- ja
urheilukentät) ja arvioidaan sen pohjalta tulevaisuudessa ylläpidettävän verkoston laajuutta.
Tarkastelun toteutus v. 2021-2022.
• Toteutetaan yhteinen kehittämisprosessi seurojen, koulujen ja liikuntatoimen kesken, jossa
parannetaan yhteistyön toimintamalleja. Prosessin toteutus v. 2022.

Haetaan uudenlaisia tapoja liikuntaolosuhteiden tuotantoon ja
ylläpitoon kaupungissa
Kaupungin olosuhdetyön resurssit varsin rajalliset – tulevaisuudessa tarpeisiin
vastaaminen edellyttää olosuhdetyössä entistä enemmän uudenlaisia yhdessä
tekemisen malleja ja kumppanuuksia.

• Selkiytetään kaupungin sopimuskäytäntöjä ja päivitetään jo olemassa olevia yhteistyösopimuksia.
• Jatketaan yhteistyötä kaupunkiorganisaation ulkopuolella seurojen ja yhdistysten sekä ulkoisten
palveluntarjoajien kanssa. Ulkoistetaan edelleen mahdollisuuksien mukaan liikuntapaikkojen hoitoa.
• Tuetaan maankäyttö- ja tonttipolitiikalla liikuntapalveluiden kokonaiskehittämisen kannalta perusteltuja yksityisiä ja/tai seuravetoisia olosuhdehankkeita.
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