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Suunnitelman tavoitteet ja toteutus

SYYSKUU 2021 
• Osallistamiskyselyiden toteutus
Saatu kyselyaineisto: 
• Asukaskysely n=560
• Lasten ja nuorten kysely n = 475
• Seurakysely n = 4
• Henkilöstö- ja luottamus-
 henkilökysely n = 44

LOKA–MARRASKUU 2021 
• Suunnitelman taustatietojen 
 kokoaminen (investoinnit, palveluverkko)
• Nykytila-analyysi, tavoitteiden ja toimen-
 pidevalintojen työstöä 
 • 4 ohjausryhmän kokousta 

JOULUKUU 2021 –>
• Suunnitelma-asiakirjan viimeistely/ 
 ohjausryhmän päätöskokous
• Suunnitelma lausuntokierrokselle 
 kunnan toimielimiin
• Suunnitelman hyväksyminen ja 
 käytäntöön vienti 

TOUKO–ELOKUU 2021
• Selvitys- ja suunnitelmatyön käynnistys 
 kunnan johtoryhmän päätöksellä 
• Prosessin työ-/ohjausryhmän 
 nimeäminen 
• Smartsportin valinta prosessin 
 asiantuntijatueksi & konsultiksi
• Ohjausryhmän käynnistyskokous
 

1. ORIENTOITUMINEN JA 
  ORGANISOITUMINEN 

2. TILANNEKUVAN 
  LUOMINEN 

3. TAVOITTEIDEN JA 
  TOIMENPITEIDEN   
  MÄÄRITTELY

4. SUUNNITELMA 
  OHJAAVAKSI   
  ASIAKIRJAKSI  

Tässä asiakirjassa esitettävä liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma täydentää 
vuonna 2022 valmistuvaa palveluverkkoselvitystä sekä Pirkkalan kuntastrategiaa. 
Tehdyn suunnitelman tarkoituksena on linjata kunnan liikuntaolosuhteiden kehit-
tämistyötä siten, että suunnitellut toimenpiteet tukisivat mahdollisimman vahvas-
ti kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi suunnitelmassa on 
pyritty huomioimaan entistä paremmin Pirkkalan paikallistoimijoiden tavoitteet ja 
tarpeet.
 Toimintatavallinen pääviesti liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmassa on sa-
ma – vaikuttava liikunnan edistäminen edellyttää kiinteää ja sujuvaa yhteistyötä niin 
kuntaorganisaation sisällä kuin seutukunnallisten toimijoiden kanssa sekä vahvaa 
kuntalaisten ja paikallistoimijoiden osallistamista. Liikunnan lisääminen on Pirkkalan 
yhteinen asia.   
 Suunnitelma-asiakirjan laatimisesta on vastannut poikkihallinnollinen ohjausryh-
mä, jonka jäseninä ovat olleet yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikka, kunnan-

puutarhuri Miia Terämä, arkkitehti Santeri Kortelahti, liikuntapaikkamestari Kari Kos-
kinen, vihertyönjohtaja Pauli Riihinen, liikuntakoordinaattori Anna Hannula, rehtori 
Teemu Keronen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Elina Torro ja vs. vapaa-ai-
kapäällikkö Kati Hämäläinen-Myllymäki. Asiakirjan laatimistyön tukena on toiminut 
SmartSport asiantuntijayritys. Suunnitelman laatimisprosessin eteneminen ja vai-
heistus on kuvattuna ohessa.
 Keskeinen rooli asiakirjan laatimisprosessissa on lisäksi ollut kuntalaisten, seuro-
jen sekä kuntapäättäjien osallistamisella. Osana prosessia on erilaisten kyselyiden ja 
haastatteluiden kautta saatu hyödyllistä taustatietoa sekä kehittämisnäkemyksiä yli 
tuhannelta kunnan asukkaalta tai paikallistoimijalta. Suuri kiitos kaikille prosessiin 
osallistuneille! 

Suunnitelma-asiakirjan laatimisen ohjausryhmä
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LÄHTÖKOHTIA

KILPA- JA HUIPPU-
URHEILUN ERITYIS- 
JA TAPAHTUMA-
OLOSUHTEET

VUOROPERUSTEISET 
LAJILIIKUNTAPAIKAT 
JA -TILAT

MATALAN KYNNYKSEN 
LIIKKUMISYMPÄRISTÖT
JA LIIKUNTAPAIKAT

Elämyksellisyys & yhteisöllisyys
Kaupunkikuva & -brändi
Yritystoiminnan edistäminen 

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

Omatoimisen liikunta-aktivisuuden ja 
terveysliikunnan edistäminen 
Hyvän elinympäristön luominen 

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)

MÄÄRITYKSINÄ KOROSTUVATARVOINA KOROSTUVAT ESIMERKKEJÄ

Stadionit
Kilpahallit

Mäkihyppytornit

Jäähallit

Erityisliikuntapaikat

Liikunta- ja monitoimihallit

Isot pallokentät

YU -kentät

Uimahallit Koulusalit

Kuntosalit

Lähiliikuntapaikat

Koulu-, päiväkoti- ja kotipihat

Kävely- ja pyörätiet

Kylpylät

Luistelukentät & radat

Puistot

Ladut

Leikkipuistot

Frisbeegolfradat

Luontoympäristö
Kuntoilu- ja ulkoilureitit

OLOSUHDEPYRAMIDI

Mitä ovat liikuntaolosuhteet?
Perinteinen ”liikuntapaikka” -käsite kuvaa huonosti sitä laajaa paikkojen, ympä-
ristöjen ja olosuhteiden kokonaisuutta, joissa fyysinen aktiivisuus erilaisina liik-
kumis-, liikunta- tai urheilusuorituksina tapahtuu. Tässä kehittämissuunnitelmas-
sa puhutaan tästä syystä liikuntapaikan sijaan liikuntaolosuhteista. Käsitevalinnal-
la halutaan suunnitelmassa ohjata eri toimijatahojen ajattelua laaja-alaisempaan 
suuntaan ja edesauttaa poikkihallinnollisten ja muiden organisatoristen raja-aito-
jen ylittämistä yhteisessä kehittämistyössä.

Liikuntaolosuhteiden laajan kokonaisuuden hahmottamiseen, jäsentämiseen ja 
havainnollistamiseen on suunnitelman laatimisprosessissa hyödynnetty alla ole-
vaa SmartSportin tekemää kuviota. Kuviolla halutaan tehdä näkyväksi myös eri 
olosuhdekategorioihin liittyviä erilaisia arvopäämääriä. 
 Suunnitelman sisällössä kuvion luokittelua on edelleen pelkistetty ”Omatoimi-
sen liikkumisen olosuhteisiin” (”pyramidin alaosa”) sekä ”Organisoidun liikunnan 
ja urheilun olosuhteisiin” (pyramidin keski- ja yläosa”).    
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LÄHTÖKOHTIA

Olosuhdetyön nykyinen organisointi Pirkkalassa
Pirkkalan kunnan vastuulla olevien liikuntaolosuhteiden kehittäminen, hallin-
nointi ja ylläpito (= olosuhdetyö) tapahtuu usean eri hallintokunnan ja toimijan 
yhteistyönä.

Pirkkalan kunnan vastuulla olevien liikuntaolosuhteiden kehittäminen, hallin-
nointi ja ylläpito (= olosuhdetyö) tapahtuu usean eri hallintokunnan ja toimijan 
yhteistyönä.

Liikunta-
olosuhdetyön 
strateginen 
johtaminen

Olosuhdetyön 
kehittämis-
tarpeiden 
tunnistaminen Olosuhteiden 

luominen ja 
ylläpito

KUNNANHALLITUS

KANSLIAPÄÄLLIKKÖ

KONSERNIHALLINTO

HYVINVOINNIN TOIMIALA
(Hyvinvointilautakunta)

YHDYSKUNTATOIMIALA

PORMESTARI

VALTUUSTO

Hyvinvointia edistävät palvelut
JOHTO: Vapaa-aikapäällikkö

• Liikuntapalvelut
• Liikuntapaikkojen tilavaraukset
• Seurayhteistyö

Yhdyskuntatekniikka 
ja aluepalvelut
JOHTO: Yhdyskunta-
tekniikan päällikkö

Ulkoliikuntapaikkojen 
suunnittelu, rakenta-
minen ja kunnossapito

Yhdyskuntasuunnittelu 
ja valvonta
JOHTO: Kaavoitus-
johtaja

Liikuntapaikkojen 
kaavoitus

Tilapalvelut
JOHTO: Tilapalvelu-
päällikkö

Sisäliikuntatilojen 
suunnittelu, rakenta-
minen ja ylläpito
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LÄHTÖKOHTIA

Kuntien liikuntapalveluiden haasteita
Liikuntakulttuuri ja kunnalliset liikuntapalvelut sen osana eivät ole yhteiskunnasta 
irrallinen saareke. Kunnan liikuntapaikkarakentamisen  nykytilannetta kuvattaessa 
sekä sen tulevaisuusnäkyjä rakennettaessa on hyvä tarkastella asiaa myös siten hie-
man laajemmasta kuin paikallisesta viitekehyksestä. Alla olevaan kuvaan on koottu 
Smartsportin toimesta joitakin merkittävimpiä yleisesti tunnistettuja yhteiskunnal-
lisia ja liikuntakulttuurin muutosvirtoja.

Kuvassa esiin nostetut kehityskulut luovat moninaisia haasteita myös kuntien lii-
kuntapalveluiden tuottamistavoille – jo nyt sekä enenevässä määrin lähitulevaisuu-
dessa. Kuvan oheen on koottu myös Smartsportin näkemyksiä siitä mitä muutos-
virrat tarkoittavat kunnallisten liikuntapalveluiden kannalta, herätteinä nykyisille ja 
tuleville kuntapäättäjille. Näkemysten oheen on lisäksi nostettu Pirkkalan suunni-
telmatyön ohjausryhmän esiin nostamia paikallisia huomioita.       

  HERÄTTEITÄ KUNTAPÄÄTTÄJILLE

Väestön liikunnan lisäämiselle kasvava tarve ja urheilulla yhä tär-
keä rooli yhteisöllisyyden ja elinvoiman vahvistajana – kunnallisten 
liikuntapalveluiden yhteiskunnalliset perusteet edelleen vahvat.  
Pirkkalassa liikuntaan resurssoinnissa ja suunnitelmallisuudessa 
kirittävää huomioiden palveluiden yhteiskunnallinen merkittä-
vyys.*

Liikuntapalveluiden toimintaympäristö monimutkaistuu. Johtami-
seen ja osaamiseen kiinnitettävä entistä enemmän huomioita. Eri-
tyisesti korostuu poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen ja 
eri toimijatahojen työnjakojen selkeys. Pirkkalassa liikunnan olo-
suhdetyön päätöksenteko hajautunut – organisoitumista ja työ-
tapoja kehitettävä.*   

Kiristyvässä talousyhtälössä kuntapolitiikkaan tarvitaan aiempaa 
rohkeampaa ja syvällisempää arvokeskustelua kuntien roolista lii-
kuntakulttuurissa – mikä on kunnan tehtävä ja mikä on 3. sektorin 
ja yritysten pelikenttää. Pirkkalassa tällaisen tarkastelun tarvetta
– esimerkkinä mm. palloiluhallikeskustelu.* 

Liikunta- ja urheilu tulisi nähdä tulevaisuudessa entistä enemmän 
kuntabrändin rakentamisen välineenä – haettava oman kunnan 
erityisvahvuudet ja kehitettävä erityisesti niitä. Pirkkalassa liikku-
misolosuhteita kehitettävä johdonmukaisesti.*

(* ohjausryhmän esiin nostamia paikallisia huomioita)

Huippu- ja kilpaurheilu tullut osaksi 
kaupunkien elinvoimapolitiikka

Liikunta trendikästä
Liikuntalajien ja -muotojen 

kirjo kasvanut

Liikunta-aktiivisuus
polarisoitunut

Laatuvaatimukset ja harrastamis-
kustannukset kasvaneet

Yritysmuotoinen liikuntatoiminta lisääntynyt
 palveluissa ja olosuhdetarjonnassa

Seuratoiminta monimuotoistunut 
ja  ammattimaistunut

Pitkäjänteisen sitoutumisen rinnalla
projektimaisuutta ja kertaluonteisuutta

Kilpailu vapaa-ajasta koventunut

Lasten liikunnalliset perustaidot 
heikentyneet ja yksipuolistuneet

Arkiliikunta vähentynyt

LIIKUNTAKULTTUURIN MUUTOSVIRTOJA

FYYSINE
N AKTIIVISUUS   LIIKKUMINEN   KUNTOLIIKUNTA   KILPAURHEILU   HUIPPU-URHEILU

Monitoimijaisten hybridihankkeiden yleistyminen

Julkisen liikuntainfran kasvava 
korjausvelka

Digitalisaatio
Sosiaalinen media

Osallistaminen
Joukkoistaminen Yksilöllistyminen

Uusyhteisöllisyys

Nuorten uudet toimintatavatMarkkinamekanismi
Palvelullistuminen

Terveyskäyttäytymisen 
polarisoituminen

Kaupungistuminen

Ikääntyminen

Ilmastonmuutos

Monikulttuuristuminen

Kiristyvä julkinen talous
SOTE-uudistus

Elintapasairaudet



Pirkkalan
liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelma

7

Nykytilanteen tarkastelua
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NYKYTILANTEEN TARKASTELUA

Keskeisimmät liikuntaolosuhdeinvestoinnit 2016–2021

Päähankkeita olosuhdetyypeittäin     kustannukset

SISÄLIIKUNTAPAIKKOJEN KEHITTÄMINEN 
Nuoliala-keskuksen liikuntasali   3 000 000€
Soljan lastentalon liikuntasali   800 000€

ULKOKENTTIEN KEHITTÄMINEN 
Keskuskentän tekonurmi  400 000€
Vapaa-aikakeskuksen tenniskentän saneeraus  
ja salibandykaukalon rakentaminen   90 000€
Loukonlahden kentän parantaminen   150 000€
Killon kentän saneeraus (jatkuu 2021–2023)  500 000€ 

MUU ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN KEHITTÄMINEN  
Jääkiekkokaukalo 50 000€
Hyrsingin lähiliikuntapaikan rakentaminen  50 000€
Frisbeegolf radan rakentaminen 35 000€
Skeittipaikan kunnostus  25 000€ 
Unskin kuntoportaiden ja ulkokuntoilupaikan rakentaminen  60 000€
Ransupuiston uudistaminen 210 000€
Leikkipaikkojen peruskorjaus  325 000€
Uudet leikki- ja kuntoilupaikat, sis. viherrakentamista  400 000€
Päiväkotipihojen kunnostus  250 000€
Koulupihojen kunnostus  400 000€ 

REITISTÖJEN KEHITTÄMINEN 
Ulkoilureittien kehittäminen (mm. Seiväskorpi ja Killo)  360 000€
Rantareitin kehittäminen  360 000€

Yhteensä päähankkeisiin .........................................................7 465 000€
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Nykyinen olosuhdeverkosto lukujen valossa

NYKYTILANTEEN TARKASTELUA

Kunnan ylläpitämät liikuntaolosuhteet Yritysten ja yhdistysten 
ylläpitämät liikunta-
olosuhteet

Määrä Määrä

ULKOLIIKUNTAOLOSUHTEET
Kävely- ja pyörätiet (jalankulku ja pyörätiet)

Kuntoradat / valaistut kuntoradat

Luontopolut, retkeilyreitit / taukopaikat (laavut, nuotiopaikat) 

Ladut / valaistut ladut

Isot pallokentät: tekonurmi / nurmikko

Luistelualueet / ulkokaukalot

Lähiliikuntapaikat (koulupihat, pienpelikentät yms)

Ulkotenniskentät 

Ulkolentopallokentät / Beach volley kentät

Ulkokoripallokentät

Ulkokuntoilupaikat (kuntoportaat, kuntoilulaitealueet yms)

Uimarannat / avantouintipaikat

Frisbeegolfradat

Leikkipuistot / -paikat

Skeittipaikka / Pumptrack

Kuntosalit          4 kpl

Kamppailusali         1 kpl

Ampumarata         1 kpl 

Golfkenttä          1 kpl

Padelhalli           1 kpl

Voimistelu- / joogasali       1 kpl

Jääkiekon  sisäharjoittelukeskus      1 kpl

70 km

17 km / 17 km

30 km / 4 kpl

30 km / 7 km 

2 kpl / 1 kpl 

19 kpl / 5 kpl

9 kpl

2 kpl

2 kpl / 2 kpl

2 kpl

7 kpl

5 kpl / 2 kpl

1 kpl

34 kpl

1 kpl / 1 kpl

8 kpl

1 kpl / 1 kpl

1 kpl

SISÄLIIKUNTAOLOSUHTEET
Koulujen ja päiväkotien yhteydessä olevat liikuntasalit

Sisäliikuntasalit / kuntosalit

Jäähalli
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NYKYTILANTEEN TARKASTELUA

Lisää isoja salivuoroja 
sekä salibandymatto 

kiinteäksi. 

Toivoisin, että Pirkkalaan 
tulisi skuuttipaikkoja ja

 uimahyppytorneja 
rannoille.

Uimahalli, sitä voi käyt-
tää kaikki vauvasta 

vanhukseen eikä pitäisi 
ajatella sitä vain 

kulueränä. 

Frisbeegolf harrastustoimin-
ta vaatii uutta rataa kuntaan, 
koska tällä hetkellä rata on 
jatkuvasti ylikuormitusti-
lassa ja lajin harrastajien 

määrät kasvaneet. 

Luonto- ja metsäpolut
 ympärivuotisiksi. Talvi 
kuuluu kaikille, ei vain 

hiihtäjille. 

Isompi skeittiparkki 
jossa on flättireili 

tasasella ja asfaltti 
pumptrack.

Koulujen pihoille houkuttelevia 
liikuntamahdollisuuksia sekä 

ala- että yläkoululaisille. 
Lapset liikkuvat, kun siihen 
tarjotaan mittasuhteiltaan 

sopivia mahdollisuuksia. 

RUUSUJA ASUKKAIDEN JA SEUROJEN KEHITTÄMISIDEOITA, mm.

RISUJA

Aikuisvastaajista tyytyväisiä Pirkkalan 
liikuntaolosuhdetarjontaan 
(= kokonaisarvio) 

Lapsiperheiden vanhemmista  
tyytymättömiä koulupihojen 
liikuntamahdollisuuksiin

Aikuisvastaajista tyytyväisiä kävely- ja 
pyöräteihin ja muihin arkiliikkumisen 
mahdollisuuksiin

Aikuisvastaajista tyytymättömiä  
pyöräteiden talvikunnossapitoon

Aikuisvastaajista tyytyväisiä liikunta-
paikkojen saavutettavuuteen sekä 
laatuun

Yläkouluikäisistä tyytymättömiä  
koulupihojensa liikunta-
mahdollisuuksiin

Lapsiperheiden vanhemmista tyytyväisiä
leikkipaikkoihin ja päiväkotipihoihin

88% 

33% 

96%

32%

80% 

24% 

80%

Luontoyhteyden säilyttämi-
nen mahdollisimman lähellä 
asutusalueita. Ei rakenneta 
liian tiiviiksi, jotta lähiluonto 

ei häviä enää enempää. 

Poimintoja asukaskyselyn* tuloksista 

* Kysely tehty syyskuussa 2021. 
Kyselyyn vastasi 560 aikuista sekä 
475 lasta ja nuorta.  

Ulkopalloilulajeille talvi-
harjoittelupaikka.

Kuplahalli tai vastaava.
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NYKYTILANTEEN TARKASTELUA*)

• Monipuolinen olosuhdetarjonta omatoiseen liikuntaan 
 – mm. varsin laaja lähiliikuntapaikkaverkosto sekä koko taajama-
 alueen kattava viherverkko ulkoilureitteineen
• Tiivis ja kompakti yhdyskuntarakenne – lyhyet etäisyydet 
 pääosaan liikuntapaikkoista.
• Tulevat isot rakennushankkeet (mm. kouluhankkeet) mahdol-
 listavat omatoisen liikunnan olosuhteiden merkittävää edel-
 leen kehittämistä
• Paljon yhdyskuntarakenteellista potentiaalia; mm. Viher-
 verkoston jatkokehittäminen, järvien mahdollisuudet (mm. 
 Pyhäjärvi vesireittinä), Rantareitti, Loukonlahti, Pirkanpolut yms.
• Osana Tampereen ”metropolialuetta” paljon liikuntaolo-
 suhteiden käyttäjäpotentiaalia myös oman kunnan ulko-
 puolelta  
• Kranstolpan alueen potentiaali liikkumisympäristönä

• Osa omatoimiseen liikkumiseen tarkoitetuista liikunta-
 paikoista vanhoja ja heikkokuntoisia
• Uimahallin puuttuminen;  selvää kysyntää olemassa lähi-
 uimahallille - erityisesti ikääntyneiden keskuudessa 
• Laadukkaita lähiliikuntapaikkoja liian vähän tarpeeseen 
 nähden; koulupihat suunnitellaan liian ahtaiksi ja yksi-
 puolisiksi, hyvistä ”höntsäpelikentistä” pulaa yms.  
• Tiivis yhdyskuntarakenne, josta vaikea löytää vapaata 
 tonttitilaa – haaste erityisesti isoa tilaa vaativille liikunta-
 lajeille (mm. frisbeegolf)
• Liikuntapaikkojen esteettömyydessä kehittämistarpeita 
• Ilmastonmuutos luo haasteita erityisesti talviliikuntalajien 
 olosuhteiden ylläpitoon

• Seuratoiminnan käyttämät olosuhteet erittäin hyvin 
 saavutettavissa – liikuntapaikat lähellä käyttäjiä 
• Seuratoiminnalle hyvin vuoroja tarjolla ja ”primetime” 
 ajankohtina 
• Seurojen käyttövuorot kunnan tiloissa edullisia 
 ja/tai maksuttomia 
• Tulevat isot hankkeet (mm. Vapaa-aikakeskuksen 
 laajennus) parantavat merkittävästi seuratoiminnan 
 olosuhteita
• Seurakenttä aktiivinen ja osaava – seuratoiminnassa 
 mukana jollakin tavalla merkittävä osuus kuntalaisista 
• Seurayhteistyössä hyödyntämätöntä potentiaalia  
 olosuhdekehittämisen näkökulmasta

• Kunnan hallitilanne heikohko –  puutteita mm. sali-
 bandyn osalta sekä ulkopalloilulajien talviharjoittelun 
 olosuhteiden näkökulmasta
• Myös ulkokenttien osalta tunnistettuja puutteita 
 – mm. isoja laadukkaita kenttiä tarpeita vähemmän, 
 nykyisillä kentillä kilpailutapahtumiin liian vähän huolto-, 
 wc- ja pukukoppitiloja, yleisurheilun olosuhteissa 
 parannustarpeita yms.   
• Oheisharjoittelun olosuhteet kunnassa heikohkot
  – mm. jäähalli
• Joidenkin  liikuntapaikkojen osalta aukioloajoissa 
 sekä kunnossapidossa ollut haasteita 

• Ketterä ja ammattitaitoinen organisaatio liikunta-
 paikkojen ylläpitoon
• Kuntalaiset aktiivisia antamaan olosuhdekehittämiseen 
 liittyvää palautetta ja kehittämisehdotuksia. Palautteen-
 antoon olemassa hyviä työkaluja ja osallistamisen 
 kehittämiseen panostetaan. 
• Seutuyhteistyö varsin aktiivista Tampereen alueella ja 
 yhteistyössä paljon potentiaalia myös olosuhdekehittä-
 misen näkökulmasta. 
• Seuraparlamentti toimintamalli kunnassa olemassa 
 –  sen toimintatapoja hiomalla luotavissa hyvä kanava 
 seurojen kanssa vuoropuheluun myös olosuhdeasioissa.
• Tulevaisuudessa mahdollista pohtia myös palvelutuotta- 
 misen yhtiöittämisratkaisuja sekä uudenlaisia yhteistyö-
 malleja olosuhteiden luomiseen (esim. hybridihankkeet). 

• Kasvukunnan yleishaaste – liikunnan olosuhdetarjonta  
      ei pysy väestökasvun tahdissa
• Liikuntapaikkojen kehittämisessä ja ylläpidossa 
 resurssivajetta 
• Hallintokuntien / toimialojen välisessä yhteistyössä 
 siiloutumista sekä työnjaon ja vastuiden epäselvyyttä, 
 mikä vaikeuttaa kehittämistyötä ja olosuhdetyön 
 kokonaisjohtamista
• Hankkeiden toteuttamisissa kehittämistä – hankkeisiin 
 tarvitaan mm. parempaa kokonaissuunnittelua ja läpi
 vientikykyä   
• Ison naapurikaupungin läheisyys ollut myös haaste 
 olosuhdetyölle – seutuyhteistyössä ollut liikaa 
 Tampere-vetoisuutta ja oma investointihalukkuus 
 on ollut heikkoa ison naapurin kyljessä
• Seurojen välisessä sekä seurojen ja kunnan välisessä 
 yhteistyössä kehitettävää  

HEIKKOUDET/
UHAT

VAHVUUDET/
MAHDOLLISUUDET

Omatoimisen liikkumisen olosuhteet Seuratoiminnan olosuhteet Olosuhdetyön toimintamallit  

*) Ohjausryhmän tekemä kokonaisanalyysi, jossa hyödynnetty
kyselytuloksia ja muuta taustatietoa.
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Kehittämistyön suuntaviivat
2022–2026

Huom! Havainnekuva Loukonlahden liikunta- ja urheilupuiston 
vaihtoehtojen tarkasteluista. Suunnitelman lopulliset 

sisältövalinnat tehdään v. 2022–2023 aikana.  
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Suunnitelmakauden päätavoitteet

  LIIKUNTAOLOSUHTEIDEN STRATEGISET KEHITTÄMISTAVOITTEET

  Mahdollistamme monipuolisen liikuntatarjonnan eri-ikäisille
  Kehitämme oppimisympäristöjä tulevaisuuden tarpeisiin
  Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti
  Kehitämme ja tuotamme palveluita osallistamalla kuntalaisia
  Teemme tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun kanssa

KEHITTÄMISTYÖN SUUNTAVIIVAT

PÄÄTAVOITTEET

Parannamme seuratoiminnan ja 
koululiikunnan olosuhteita

Tavoitteena saada suunnitelmakauden aika-
na valmiiksi merkittävästi seurojen ja koulu-
jen liikuntamahdollisuuksia parantavat isot 
liikuntapaikkahankkeet, kuten mm. vapaa-
aikakeskuksen laajennus, Loukonlahden 
liikunta- ja urheilupuiston rakentaminen 
sekä Pirkkalakampuksen ja Kirkonkylän 
salihankkeet.  

Edistämme kuntalaisten 
omatoimista lähiliikuntaa

Tavoitteena jatkaa suunnitelmakauden aikana 
aktiivisesti lähiliikuntareittien ja -paikkojen 
kehittämistä, joissa suunnitelmakauden kärki-
hankkeina ovat Rantaraitin jatkaminen, 
Pereensaaren lähiliikuntapaikkahanke, Loukon-
lahden tekojäärata, koulupihojen kehittäminen 
sekä uusi frisbeegolfrata.    

Uudistamme kunnan olosuhdetyön 
toimintamalleja

Tavoitteena suunnitelmakauden aikana 
luoda kunnan olosuhdetyölle toimintamal-
lit, jotka vastaavat kuntakentän yleisiin ja 
paikallisiin  tulevaisuushaasteisiin. Keskei-
siä kehittämisteemoja ovat mm. poikkihal-
linnollisen yhteistyön kehittäminen, ylikun-
nallinen yhteistyö olosuhdehankkeissa 
sekä kuntalais- ja seuraosallistamisen 
vahvistaminen.  

VIIDEN TÄHDEN
PIRKKALA
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Kehittämistyön painopistevalinnat ja keskeiset toimenpiteet 2022–2026

Kehittämistyön painopistevalinnat Keskeiset toimenpiteet

KUNTO- JA ULKOILUREITISTÖJEN KEHITTÄMINEN
Erilaiset reitistöt aikuisväestön eniten käyttämä liikuntaolosuhde.  Pirkkalan erityisiä 
helmiä on Rantareitti, jota kehitetty pitkäjänteisesti. 

• Jatketaan Rantareitin kehittämistä (pinnoitukset, valaistus yms).  Soukonlahden osuus v. 2022–2023,                                       
Niemenmaan osuus v. 2023. Ka. 200 000 € /v. Jatketaan aktiivisesti yhdessä kunta- ja yhdistys- 
kumppaneiden kanssa Pirkan polut -reitistöhanketta. Toteutus v. 2022–2026.

• Kävely- ja pyöräteiden kunnostaminen seudullisen kehittämissuunnitelman pohjalta.   
• Ulkoilureittien kehittäminen ulkoilureittisuunnitelman mukaisesti. 

LÄHILIIKUNTAPAIKKAVERKOSTON KEHITTÄMINEN
Vapaakäyttöiset innostavat lähiliikuntapaikat erityisen tärkeitä lapsille ja nuorille. 
Lähiliikuntapaikkojen sijoittelussa suositaan paikkoja, joihin saatavissa korkea kokonais-
käyttöaste (esim. koulupihaympäristöt). 

• Soljan lähiliikuntapaikan rakentaminen / v. 2022.  Ka. 150 000€ 
• Pereensaaren lähiliikuntapaikan rakentaminen / v. 2021–2024. Ka. 550 000€
• Kirkonkylän koulun piha-alueen kehittäminen, kentän perusparannus ja lähiliikuntapaikan rakentaminen 

ka. 150 000 €. Suunnittelu v. 2022 
• Pirkkalakampuksen pihan & lähialueen kehittäminen / v. 2024
• Uuden frisbeegolfradan toteuttaminen  / v. 2022–2023. 

TEKOJÄÄRADAN RAKENTAMINEN
Luistelu suosituimpia lasten ja nuorten talviliikuntalajeja ja erinomainen perheliikunta-
muoto. Luisteluolosuhteiden luominen luonnonjääkentillä muuttunut heikkenevien 
talvien myötä yhä vaikeammaksi – tekojääradalla mahdollistetaan jäälajien harrastus.    

• Toteutetaan tekojäärata osana Loukonlahden liikunta- ja urheilupuiston hankekokonaisuutta. 
      Tekojää voidaan toteuttaa esim. tekonurmikentän yhteyteen. Radan suunnittelu v. 2023. Toteutus v. 2024. 
     Radan putkituksen ja laitteistojen ka. 500 000€  

VESISTÖJEN VIRKISTYSKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN 
Pirkkalassa hyvät lähtökohtaedellytykset vesistöjen virkistyskäyttöön. Vesistöolosuhteita 
edelleen kehittämällä parannetaan vesiliikuntamuotojen harrastusmahdollisuuksia ja 
lisätään kunnan vetovoimaa. 

• Toteutetaan Pereensaaren aallonmurtaja- ja venesatamahankkeet.  
Kehitetään Loukonlahden satama-aluetta  mm. melonnan harrastamisolosuhteiden osalta. 

UIMAHALLIHANKKEEN EDISTÄMINEN
Uimahalli Pirkkalassa kuntalaisten eniten toivoma liikuntapaikkahanke. Uimahallit myös 
yleisesti terveyden edistämisen näkökulmasta tärkeimpiä, käytetyimpiä ja tasavertaisimpia 
koko väestön liikuntapaikkoja. Uimahalli lisäksi tärkeä myös opetussuunnitelman edistämisen 
näkökulmasta. 

• Jatketaan aktiivisesti yhteishankkeen toteuttamisedellytysten selvittämistä Tampereen kaupungin kanssa. 
• Tavoitteena saada uimahallista päätös suunnitelmakauden aikana (laajuus, rakennuspaikka yms.) Hankkeen  

mahdollinen toteutus 2020-luvun loppupuolella.  

   

KEHITTÄMISTYÖN SUUNTAVIIVAT

OMATOIMISEN LIIKUNNAN OLOSUHTEET
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Kehittämistyön painopistevalinnat ja keskeiset toimenpiteet 2022–2026

KEHITTÄMISTYÖN SUUNTAVIIVAT

Kehittämistyön painopistevalinnat Keskeiset toimenpiteet

LIIKUNTAHALLI- & LIIKUNTASALIKAPASITEETIN LISÄÄMINEN
Monikäyttöiset liikuntahallit  ja -salit ovat laadukkaan seuratoiminnan ja liikunnanope-
tuksen perusedellytys. Hallien ja salien osalta tilanne Pirkkalassa on heikko ja kehittä-
mistoimenpiteitä tarvitaan. 

• Vapaa-aikakeskuksen laajennus. Laajennuksen kautta mahdollistetaan Vapaa-aikakeskukseen täysimittainen  
pelikenttä salibandylle, futsalille yms. lajeille sekä kilpailutapahtumien vaatimat katsomo- ja oheistilat.   
Hankkeen suunnittelu v. 2022, toteutus v. 2023–2024. Ka. 7.5 milj€

• Kirkonkylän koulun liikuntasali -hanke. Luodaan 300 m2 liikuntatila koululiikunnan ja lähialueen toimijoiden  
käyttöön. Toteutus v. 2023.    

• Pirkkalakampukselle luodaan monikäyttöinen liikuntasali, jossa huomioidaan salin tapahtumakäyttö.
• Loukonlahden harjoitushalli -hanke. Luodaan toimiva talviharjoitteluolosuhde ulkopalloilulajeille ja yleis- 

urheilulle. 

ULKOKENTTIEN KEHITTÄMINEN 
Osa Pirkkalan urheilu- ja pallokentistä eivät vastaa laadullisesti paikallisen seura-
toiminnan nykytarpeita. Loukonlahden liikunta- ja urheilupuisto merkittävä uudis- 
rakentamishanke koko kunnan liikuntapalveluiden kehittämisen näkökulmasta.

• Killon nurmikentän saneeraus. Saatetaan loppuun kentän v. 2021 käynnistynyt kehittämishanke  
– uusitaan kentän valaistus, aitaus yms. Toteutus v. 2022–2023. Ka. 500 000€

• Killon kentän oheistilojen kunnostus. Kunnostetaan / uusitaan kentän yhteydessä olevat pukuhuone,  
varasto ja kalustotilat. Toteutus v. 2023–2024. Ka. 200 000€    

• Loukonlahden liikunta- ja urheilupuisto -hanke. Toteutetaan urheilupuistoksi kaavoitetulle alueelle  
monipuolinen liikunta- ja urheilupaikkojen keskittymä, jonka toiminnallisina kärkinä seuratoiminnan osalta 
ovat laadukkaiden jalka- ja pesäpallon sekä yleisurheilun harjoitteluolosuhteiden luominen.  
Hankkeen suunnittelu v. 2023, toteutus v. 2024–2025. 

 

SEURATOIMINNAN JA OHJATUN LIIKUNNAN OLOSUHTEET
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Kehittämistyön painopistevalinnat ja keskeiset toimenpiteet 2022–2026

KEHITTÄMISTYÖN SUUNTAVIIVAT

OLOSUHDETYÖN ORGANISOINTI, RESURSSOINTI JA TOIMINTATAVAT 

Kehittämistyön painopistevalinnat Keskeiset toimenpiteet

OLOSUHDETYÖN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN
Liikuntaolosuhteiden ylläpito ja kehittäminen on vahvasti poikkihallinnollista ja moni-
toimijaista yhteistyötä. Tästä syystä on tärkeää arvioida käytössä olevia toimintamal- 
leja sekä niiden kehittämistarpeita toimivan yhteistyön varmistamiseksi. Toimintamalli-
en uudelleentarkastelu perusteltua myös Sote-uudistuksen näkökulmasta.  

• Tehdään tiivis arviointi- ja kehittämisprosessi kunnan olosuhdetyön toimintamalleihin liittyen, jossa  
kartoitetaan keskeiset haasteet ja luodaan yhdessä eri toimijatahojen kanssa niihin liittyvät parannus- 
ehdotukset. Prosessissa hyödynnetään ulkopuolista asiantuntemusta. Prosessin toteutus v. 2022.  

LIIKUNTAPAIKKOJEN YLLÄPITORESURSSIEN LISÄÄMINEN
Pirkkalan liikuntapaikkaverkoston ylläpitoresurssit eivät nykyisellään vastaa verkoston 
laajuutta ja haluttuja laatutavoitteita. Verkoston laajeneminen tulevaisuuden uusilla 
kohteilla entisestään heikentää tilannetta.   

• Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidon nykyisiä määräaikaisia / kausiluonteisia henkilöresursseja  
vakinaistetaan v. 2022 alkaen. 

• Vapaa-aikakeskukseen perustetaan vastaavan liikuntapaikanhoitajan / hallimestarin toimi  
vapaa-aikakeskuksen laajentumishankkeen yhteydessä.  

• Parannetaan vuosittaisilla kehittämistoimenpiteillä kunnan kunnossapitokaluston ja  
kaluston säilytystilojen tilannetta. 

OSALLISTAMISEN VAHVISTAMINEN
Kuntalaisten osallistaminen keskeinen kuntatasoinen strateginen valinta Pirkkalassa. 
Osallistamisen osalta kehittämistä erityisesti olemassa olevien hyvien työkalujen ja 
toimintatapojen vahvistamisen näkökulmasta.  
  

• Kehitetään seurayhteistyön toimintamallia yhdessä seurojen kanssa. Kehittämisprosessin pohjaksi tehdään  
arviointityö nykyisestä Seuraparlamentti -toimintamallista vuoden 2022 aikana.  

• Hyödynnetään soveltuvia osallistamisen malleja liikuntapaikkaverkoston kehittämistyössä.
• Kiinnitetään huomio kuntaorganisaation sisäiseen tiedonkulkuun liikuntapaikkahankkeiden suunnitteluvai-

heessa ja automatisoidaan kuntalaiskuuleminen ja esteettömyyskartoitukset osaksi liikuntapaikkahanketta.

EDISTETÄÄN AKTIIVISESTI UUDENLAISIA YHTEISTYÖMUOTOJA 
OLOSUHDEHANKKEISSA
Tulevaisuuden haasteet niin kuntataloudessa kuin liikuntakulttuurin sisällä edellyttävät 
uudenlaisten toteutusmallien hakemista ja kokeilemista liikuntapaikkahankkeiden 
toteuttamisessa.   

• Viedään eteenpäin ylikunnallisia liikuntapaikkahankkeita yhdessä Tampereen ja muiden lähikuntien  
kanssa (esim. uimahallihanke, Pirkan polku).  

• Haetaan aktiivisesti yritys- ja seurakumppaneita tarvittaviin olosuhdehankkeisiin ja tuetaan kunnan  
kaavoitus-, maankäyttö- ja tonttipolitiikalla liikuntapalveluiden kokonaiskehittämisen kannalta  
perusteltuja yksityisiä, seuravetoisia sekä ns. hybridihankkeita. 
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