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ESIPUHE
Kerava on Suomen kolmanneksi tiiveimmin rakennettu kaupunki ja sitä kehitetään jatkossakin
viihtyisänä ja urbaanina keskuksena.
Kerava on pienen maantieteellisen laajuutensa
sekä tiheän asutuksensa johdosta erinomaisessa asemassa asukkaiden arkiliikunnan kehittämisessä. Keskustan palvelut ovat kaikkien keravalaisten saavutettavissa kävellen tai pyörällä.
Mitä enemmän ihmiset liikkuvat fyysisesti arjessa – esimerkiksi työ-, kauppa- ja koulumatkoilla
– sen parempi se on heidän hyvinvointinsa kannalta. Toisaalta tiiviisti rakennettu kaupunkiympäristö haastaa erilaisten puisto- ja viheralueiden riittävyyden.
Tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa entistä tärkeämpää pohtia asukkaiden liikkumista
edistäviä kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Liikuntasuunnitelman tarkoituksena ohjata strategisesti
lähitulevaisuuden liikuntarakentamista ja antaa
suosituksia liikunnan kehittämisen hyvistä periaatteista.
Liikuntasuunnitelma on laadittu valtuustokaudeksi eli se on voimassa vuoteen 2021 asti.
Jatkossa suunnitelmaa tullaan päivittämään valtuustokausittain.
Liikuntapaikkasuunnitelma laadinnassa on painotettu Keravan kaupungin liikuntapaikkoja ja
-palveluja koskevien tarpeiden ja näkemysten

TYÖRYHMÄ
selvittämistä. Kunnallisia liikuntapalveluja käyttävät useat eri käyttäjäryhmät erilaisine tarpeineen. Moninaisten intressien ja tarpeiden
tunnistaminen on avainasemassa laadukkaiden
ja toimivien liikuntapalveluiden toteutuksessa.
Niiden ymmärtämiseksi suunnitelman selvitysvaiheessa on kartoitettu laajasti kuntalaisten
ja paikallisten toimijoiden näkemyksiä koskien
kunnallisten liikuntapalveluiden kehitystarpeista.

Keravan liikuntasuunnitelma on laadittu Keravan kaupungin omana työnä. Liikuntasuunnitelman on laatinut Jenni Syrjämäki Jyväskylän
yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.
Yliopiston puolelta suunnitelmaa on ohjannut
yliopistonlehtori Kalervo Ilmanen.
Syksyllä 2016 liikuntasuunnitelmaa varten perustettiin poikkihallinnollinen ohjausryhmä
ohjaamaan liikuntasuunnitelman laatimista.
Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut
vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palveluiden toimialajohtaja Pertti Rantanen.
Muut ohjausryhmän jäsenet ovat:
Päivi Valtonen, liikuntapalvelujohtaja
Riikka Kortelainen, kuntatekninen johtaja
(31.5.2017 asti)
Marika Kämppi, infrajohtaja (1.8.2017 alkaen)
Jarmo Vakkila, liikuntapäällikkö
Emmi Malin, kehittämiskoordinaattori
Kati Airisniemi, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija
Heli Söderqvist, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija
Ulla Eriksson, suunnitteluinsinööri
Jarkko Vilhunen, liikunnanohjaaja (1.4.2017-)
Kalervo Ilmanen, yliopiston lehtori
Jenni Syrjämäki, Jyväskylän yliopisto

TIIVISTELMÄ
Liikuntasuunnitelman tarkoituksena on ohjata
strategisesti lähitulevaisuuden liikuntarakentamista ja antaa suosituksia liikunnan kehittämisen hyvistä periaatteista. Liikuntasuunnitelma
tulee toimimaan palveluverkkosuunnitelman
taustaselvityksenä ja uudet investoinnit tullaan
päättämään palveluverkkosuunnittelun yhteydessä.
Suunnitelman keskeisenä avauksena on liikuntavuoden 2019 järjestäminen. Teemavuoden
tarkoituksena on tehdä näkyväksi järjestöjen ja
muiden aktiivien rooli liikunnan järjestämisessä.
Järjestökyselyn mukaan lasten ja nuorten harrastemaksuja tulee jatkossa alentaa, senioreiden palveluita kehittää, liikuntapaikkamaksuja
alentaa sekä lisätä yhteystyötä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Nuoret toivoivat harrastusmahdollisuuksien kehittämistä erityisesti
skeittaamisen, seinäkiipeilyn, uinnin ja koripallon osalta. Viher- ja liikuntakyselyn vastausaineiston mukaan kehittämistarpeita nähtiin erityisesti penkkien riittävyyden, kunnossapidon
tason, esteettömyyden ja valaistuksen suhteen.
Keravan liikuntapalveluita kehitetään jatkossa
asiakaslähtöisesti osallistaen palveluiden käyttäjiä. Tulevaisuudessa etsitään keinoja tukea
nuorten liikuntaharrastusten jatkumista myös
murrosiän jälkeen sekä tuetaan erityisesti vähän liikkuvia aikuisia löytämään liikuntaharrastus. Lähiliikuntapaikkojen palveluita kehitetään
erityisesti senioreiden liikunnan edistämiseksi

SISÄLTÖ
sekä tiivistetään yhteistyötä 3. ja 4. sektorin
sekä yksityisten liikunta-alan yritysten kanssa.
Keravan liikuntaympäristöjen kehittämistä tehdään kokonaisuutena viheralueiden kehittämisen kanssa. Keravan pääliikuntapaikat, Kalevan ja Keinukallion Urheilupuistot profiloidaan
laadukkaina urheilukeskuksina. Keinukallion
kehittämisessä painotetaan erityisesti luontoliikunnan roolia. Alueellisia ulkoliikuntapaikkoja:
Pihkaniittyä, Ahjoa, Sompiota ja Koivikkoa kehitetään niiden erityispiirteitä tukien.
Lähiliikuntapaikkojen kehittämisen painopisteenä tulevat olemaan koulujen ja päiväkotien
piha-alueet, joiden kehittämiseen on jatkossa
varattava riittävät resurssit. Jatkossa kaikissa
kaupungin kiinteistöissä pyritään ilta- ja viikonloppukäytön lisäämiseen. Uusien koulujen
liikuntasalien tilasuunnittelua tullaan profiloimaan huomioiden eri lajien tila- ja varastointitarpeet.
Liikuntasuunnitelmassa on myös tunnistettu
keskeiset investointitarpeet. Tulevaisuudessa
uudelle Keskustassa sijaitsevalle tekojäälle olisi tarve epävakaisten talvien yleistyessä. Myös
Keravan kartanon alueelle suunniteltavalle uudelle luonnonnurmialueelle on kysyntää harrastajien keskuudessa. Ulkoliikuntalajien talvikauden harrastusolosuhteiden turvaamiseksi tulee
myös harkita uuden liikuntahallin rakentamista.
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1. SUUNNITELMAN TAUSTAT
Organisaatio
Keravan liikuntatoimintojen suunnittelu ja toteutus jakautuu kaupunkiorganisaatiossa kolmelle eri toimialalle: Keskushallintoon, Kaupunkitekniikkaan ja Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin
toimialalle.
Keskushallinnossa toimiva kaupunkikehityspalvelut vastaa uusien liikuntapaikkojen kaavoituksesta. Kaupunkitekniikan toimialan tehtäviin
kuuluvat kaikkien Keravan ulkoliikuntapaikkojen, liikuntakiinteistöjen, viheralueiden ja -reittien suunnittelu, rakentaminen sekä kunnossapito.
Keravan Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialalla
toimiva Liikuntapalvelut luo edellytyksiä liikuntatoiminnalle järjestämällä kunnan liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää
liikuntaa eri kohderyhmille. Liikuntapalvelut
tukevat myös kansalaistoiminnan edellytysten
syntymistä.

Kyselyaineistot
Keravan uuden liikuntasuunnitelman työstäminen aloitettiin syksyllä 2016. Keravan kaupungin
aiemmat liikuntasuunnitelmat ovat vuosikymmenien takaa ja niiden toteutus on tapahtunut
lähinnä liikuntatoimen puolesta. Tämän liikuntasuunnitelman laadinnassa on alusta alkaen
ollut mukana kaupungin eri toimialoista koostu-

va poikkihallinnollinen ohjausryhmä sekä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.
Keväällä 2017 liikuntasuunnitelmaa varten kerättiin poikkeuksellisen laaja osallisuusaineisto,
joka koostui useista kuntalaisille ja paikallisille
järjestöille suunnatuista kyselyistä.
Liikuntasuunnitelma on laadittu yhdeksi valtuustokaudeksi ja se on voimassa vuoteen 2021
asti. Jatkossa suunnitelmaa tullaan päivittämään valtuustokausittain.
Järjestökysely
Järjestökyselyyn vastasi kaikkiaan 37 liikunta- ja
urheiluseuraa. Lisäksi kyselyyn vastasi 44 järjestöä ja yhdistystä myös muilta toimialoilta. Suuntaamalla kysely perinteisten liikunnan seuratoimijoiden lisäksi myös muille järjestöille, saatiin
kartoitettua laajemmin eri väestöryhmien näkemyksiä kunnallisista liikuntapalveluista. Kyselyllä selvitettiin erityisesti järjestöjen aktiivisuutta
liikuntapaikkojen käyttäjinä, tyytyväisyyttä Keravan liikuntaolosuhteisiin sekä toiveita uusista
liikuntahankkeista.
Kaikista kyselyyn vastanneista järjestöistä noin
60 % oli tyytyväisiä liikuntapaikkatarjontaan.
Liikunta- ja urheiluseurat ilmaisivat hieman
useammin tyytymättömyyttään Keravan liikuntapaikkoja kohtaan kuin muut järjestöt.
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Järjestöt saivat avoimella kysymyksellä esittää
näkemyksiään liikuntapalveluiden kehitystarpeista. Vastauksissa selkeimmin esille nousseet
teemat olivat lasten ja nuorten harrastemaksujen alentaminen, iäkkäiden palveluiden kehittäminen, liikuntapaikkamaksujen alentaminen,
yhteistyön lisääminen liikuntapalveluiden kanssa sekä viher- ja luontoympäristöjen säilyttäminen
Kysyttäessä tärkeintä liikunnallista toteuttamiskohdetta järjestöt luettelivat lukuisia erilaisia
liikuntapaikkatyyppejä. Eniten vastauksia saivat
uimahallin peruskorjaus, liikuntahallin rakentaminen sekä Keinukallion alueen kehittäminen.
Nuorisokysely
Nuorisokyselyyn osallistui 7.–9. -luokkalaisia
kaikista Keravan yläkouluista sekä oppilaita Keravan lukiosta ja ammattikoulu Keudasta. Toteutettu kysely tavoitti yhteensä 156 nuorta siten,
että vastanneista 53 % oli tyttöjä ja 47 % poikia.
Vastausten kautta saatiin tietoa nuorten suosimista liikuntalajeista, liikunta-aktiivisuudesta
sekä mahdollisista liikkumisen esteistä. Lisäksi
tiedusteltiin nuorten toiveita Keravan liikuntapaikoista ja harrastusmahdollisuuksien kehittämisestä. Saatujen tulosten perusteella lasten
ja nuorten tarpeet tulisi huomioida entistä paremmin tulevaisuudessa.

Noin 80 % nuorista vastasi olevansa tyytyväisiä
Keravan liikuntaedellytyksiin. Lisäksi puolet nuorista raportoi, ettei ole mitään liikuntaharrastusta, jota he eivät Keravan liikuntatarjonnan puitteissa voisi harrastaa. Harrastamista rajoittaviksi
tekijöiksi mainittiin ajanpuute, harrastamisen
korkea hinta, lajitoiminnan tai harrastuskaverin
puuttuminen. Harrastusaikojen sopimattomuudesta ei raportoinut juuri kukaan, mikä kertoo
erityisesti käyttövuorojaon onnistumisesta.

piti Keravan liikuntamahdollisuuksia parempina
kuin aikaisemmin.
Vastausaineiston mukaan Keravan lähipuistoja
pidettiin hyvin saavutettavina, rauhallisina ja
toiminnallisina. Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti penkkien riittävyyden, kunnossapidon
tason, esteettömyyden ja valaistuksen tason
suhteen.

Nuoret toivoivat harrastusmahdollisuuksien kehittämistä erityisesti skeittaamisen, seinäkiipeilyn, uinnin ja koripallon osalta. Lisäksi useissa
vastauksissa toivottiin nuorten huomioimista
paremmin kuntosalipalveluiden tarjonnassa.

Keravan kevyen liikenteen väylästöä pidettiin
kattavana ja hyväkuntoisena. Liikenteen vaaranpaikkoja esitettiin eniten Keskustan alueelle.
Kevyen liikenteen yhteyspuutteet painottuivat
Keravanjoen varteen sekä seudullisten yhteyksien kehittämiseen Tuusulan ja Sipoon suuntiin.

Viher- ja liikuntakysely

Muut tausta-aineistot

Palveluverkkosuunnitelmaa varten toteutettiin
laaja kyselykokonaisuus, jonka avulla on kerätty kuntalaisten näkemyksiä siitä, miten Keravan
viher- ja puistoalueita tulisi tulevaisuudessa kehittää. Kyselyihin vastasi yhteensä 1500 keravalaista.

Liikuntasuunnitelman valmistelussa käytettiin
tausta-aineistona suunnitelman kannalta keskeisimpiä Keravan kaupungin suunnitteluasiakirjoja ja selvityksiä, jotka liittyivät palveluverkko-, kaupunki- ja liikuntapaikkasuunnitteluun.

Tulevien vuosien aikana kunnan kaikista palveluista laaditaan palveluverkkosuunnitelmat,
jotka ohjaavat investointeja pitkällä aikavälillä.
Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Keravan liikuntamahdollisuudet ovat pysyneet
viime vuosina ennallaan. Kolmasosa vastaajista

Liikuntasuunnitelman laadinnan tukena on
lisäksi hyödynnetty ajankohtaista liikuntatieteellistä tutkimustietoa liikuntasuunnittelusta,
suomalaisten liikunta-aktiivisuudesta sekä liikuntakulttuurin yhteiskunnallisista ilmiöistä.
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KYSELYAINEISTOJEN TULOKSET
1. Järjestökyselyn mukaan lasten ja
nuorten harrastemaksuja tulee jatkossa
alentaa, senioreiden palveluita kehittää, liikuntapaikkamaksuja alentaa, lisätä
yhteystyötä kaupungin liikuntapalveluiden
kanssa sekä säilyttää viher- ja luontoympäristöjä.
2. Nuoret toivoivat harrastusmahdollisuuksia kehittämistä erityisesti skeittaamisen,
seinäkiipeilyn, uinnin ja koripallon osalta.
Lisäksi useissa vastauksissa toivottiin nuorten huomioimista paremmin kuntosalipalveluiden tarjonnassa.
3. Viher- ja liikuntakyselyn vastausaineiston mukaan Keravan lähipuistoja pidettiin
hyvin saavutettavina, rauhallisina ja toiminnallisina. Kehittämistarpeita nähtiin
erityisesti penkkien riittävyyden, kunnossapidon tason, esteettömyyden ja valaistuksen suhteen.

2. KERAVA LIIKUNTAKAUPUNKINA
Liikuntakulttuurin muutos
Kaupungistuminen ja autoistuminen sekä työn
fyysisen kuormituksen muutokset ovat vähentäneet arjessa tapahtuvaa fyysistä aktiivisuutta.
Liikuntaa harrastetaan nykyisin yhä enemmän,
mutta liikkumattomuuteen liittyvät elämäntapasairaudet ovat silti selkeästi lisääntyneet.
Vapaa-ajalla tapahtuva liikkuminen harvoin yksinään riittää takaamaan terveyden kannalta
riittävää fyysistä aktiivisuutta. Liikunnan edistämisen tuleekin keskittyä paitsi vapaa-ajalla
tapahtuvan liikuntaharrastamisen tukemiseen,
myös arki-aktiivisuuteen kannustavien asuin- ja
elinympäristöjen suunnitteluun.
Nykypäivänä liikkumisen painopiste on siirtynyt
vapaa-aikaan ja liikunnasta on tullut yksi suosituimmista vapaa-ajan harrastuksista. Liikuntaa
harrastavat kaikenikäiset ihmiset sukupuoleen
katsomatta. Ihmisten halu ja taloudellinen mahdollisuus panostaa omaan hyvinvointiin ja mielekkääseen vapaa-ajan tekemiseen on lisääntynyt. Liikunta ei ole enää pelkästään kunnon
kohottamista vaan keino hakea kokemuksia ja
elämyksiä arkeen. Samanaikaisesti liikuntakulttuurien eriytyessä liikuntamuotojen ja -lajien
kirjo kasvaa.

Liikuntatoiminnan järjestäminen
Vapaa-ajan liikuntaympäristöistä luontoympäristö näyttäytyy edelleen aikuisille ja senioreille
suosituimpana harrastuspaikkana. Eniten tässä
ympäristössä liikutaan kevyen liikenteen väylillä ja ulkoreiteillä, kuten pururadoilla, laduilla
ja vaellusreiteillä. Toiseksi suosituimpia liikuntaympäristöjä ovat oman kodin pihapiiri, rakennetut luontoympäristöt sekä sisäliikuntatilat.
Sisäliikuntatiloista käytetyimpiä ovat uimahallit sekä liikunta- ja kuntosalit. Vähän liikkuvien
parissa erityisen tärkeänä liikuntaympäristönä
näyttäytyy kodin pihapiiri.
Lapset ja nuoret ovat ahkeria käyttämään sisäliikuntapaikkoja, joista suosituimpia ovat pallokentät, koulujen liikuntasalit sekä uimahallit.
Viimeaikainen kehitys osoittaakin, että vaikka
luonnossa liikkumisen vetovoima on säilynyt,
ovat ihmiset alkaneet siirtymään luonnonmukaisesta ympäristöstä yhä enemmän rakennettuihin ulko- ja sisäliikuntapaikkoihin. Samalla
myös liikuntapaikkojen yleistä varustelua ja
oheispalveluita kohtaan asetetaan yhä suurempia toiveita.

Liikkujien erilaiset tarpeet haastavat liikunnan
palvelutarjontaa lisäten kilpailua resursseista,
liikuntaan soveltuvista tiloista ja ammattitaitoisista ohjaajista.
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Kaupungin ohjatut liikuntapalvelut
Keravan kaupungin vapaa-aika- ja hyvinvoinnin
palvelut tarjoavat eri väestöryhmille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa useissa
ohjatuissa liikuntaryhmissä. Kaupunki tarjoaa
liikuntaryhmiä pääasiasiassa ikäihmisille, työväestölle sekä erityisryhmille. Ohjattuun liikuntatoimintaan kuuluvat kaupungin liikuntapalvelun
organisoima toiminta sekä Keravan Opiston toiminta.
Liikuntapalvelut ja Keravan Opisto ovat tunnettuja liikuntapalveluiden järjestäjiä ja kummallakin toimijalla on oma toimintamallinsa palvelujen järjestämiseen. Toimintamallit eroavat
rakenteeltaan ja toiminnoiltaan hieman toisistaan. Jatkossa kaupungin liikuntapalvelujen ja
Keravan Opiston toimintojen yhtenäistämistä
jatketaan. Asiakkaalle tämä tulee näkymään ensimmäisessä vaiheessa yhtenäisemmällä tiedotuksella ja ilmoittautumiskäytännöillä.
Ohjatun liikunnan näkökulmasta tulevaisuudessa on varauduttava kasvavaan palvelutarpeeseen. Jatkossa kunnallisten liikuntapalveluiden
suunnittelussa on huomioitava erityisesti tiukkenevan kuntatalouden vaikutukset toiminnan
toteuttamiseen, väestönkasvu sekä väestörakenteen vanheneminen.

Muut liikuntatoimijat
Joka kolmas keravalainen on jollain tavalla mukana seurojen toiminnoissa. Liikunta- ja urheiluseurat ovat tärkeä yhteistyökumppani ja tunnettavuustekijä kaupungille. Elinvoimaisen ja
aktiivisen seurakentän ansiosta kuntalaisilla on
monipuoliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja kilpaurheilua eri tasoilla. Liikunta- ja urheiluseuratoiminnalla on pitkät perinteet Keravalla ja sen voidaan edelleen nähdä säilyttäneen
asemansa mielekkäänä vapaa-ajan tekemisenä
sekä tärkeänä yhteisöllisyyden muotona.

liikuntapaikkahankkeiden suunnitteluun sekä
toimivat tärkeänä vaikuttamisen ja osallistumisen väylänä kuntalaisille.

Keravan seurakenttä tarjoaa kilpa- ja harrastetoimintaa lähes 40 erilaisesta liikuntalajista. Jäsenmääriltään suurimmat seurat Keravalla ovat
Keravan Naisvoimistelijat KNV, salibandyseura
Blackbirds United, Jääkiekkoseura KJT Hockey
sekä jalkapalloseura Keravan Pallo -75. Keravalla
toimii aktiivisesti kaiken kaikkiaan yli 60 erikokoista liikunta- ja urheiluseuraa, jotka liikuttavat
kuntalaisia kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi paikkakunnalla toimii useita liikuntatoimintaa järjestäviä vammais-, kansanterveys-, tai eläkeläisjärjestöjä.

Järjestökyselyssä vastaajilta kysyttiin näkemyksiä siitä, mille taholle ne katsovat eri ryhmien
liikuntatoiminnan järjestämisen ensisijaisesti
kuuluvan. Tulosten mukaan iäkkäiden liikuntatoiminnan tärkeimmäksi järjestäjäksi nähtiin
kaupungin liikuntapalvelut. Lasten ja nuorten
liikunnan tärkeimmäksi liikuttajaksi miellettiin
liikunta- ja urheiluseurat sekä kaupungin opetus- ja liikuntapalvelut. Liikunta- ja urheiluseurat
nähtiin myös työikäisten liikunnan ensisijaisena
järjestäjätahona kaupungin liikuntapalvelun,
Opiston sekä yksityisten yritysten lisäksi. Kilpaja huippu-urheilusta vallitsi suurin yksimielisyys,
sillä 90 % vastanneista vastasi sen järjestämisen
kuuluvan ensisijaisesti liikunta- ja urheiluseuroille.

Päiväkodit, koulut, työpaikat ja vanhainkodit
järjestävät liikuntatoimintaa osana perustoimintaansa. Tärkeitä kuntalaisten liikuttajia ovat
myös useat kunnan alueella toimivat yksityiset
liikunta-alan yritykset. Pääasiallisesti heidän toimintansa on suuntautunut kuntosali- ja ryhmäliikuntapalvelujen tarjoamiseen.

Seurojen järjestämän toiminnan lisäksi seurat osallistuvat
erilaisiin kunnan organisoimiin liiKeravalla liikunta- ja urheiluseuroilla on merkitkuntahankkeisiin, tapahtumien järtävä rooli liikuntapalveluiden tuottajina. Seurat
jestämiseen sekä liikuntapaikkojärjestävät harraste- ja liikuntatoimintaa jäsejen ylläpitoon.
nilleen, mutta lisäksi ne osallistuvat erilaisiin
kunnan organisoimiin liikuntahankkeisiin, tapahtumien järjestämiseen sekä liikuntapaikkojen ylläpitoon. Lisäksi seurat tuovat omaa kokemusperäistä asiantuntijuuttaan kunnallisten
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Liikuntapaikat ja -ympäristöt
Rakennetut sisä- ja ulkoliikuntapaikat muodostavat Keravan liikuntapaikkaverkoston perustan.
Lisäksi erilaiset viheralueet ja puistot sekä kevyen liikenteen väylät tulee nähdä tärkeinä liikunnallista elämäntapaa tukevina ympäristöinä.
Keravan vahvuutena on liikuntapaikkojen hyvä
maantieteellinen saavutettavuus. Kaupungin
pieni koko takaa lyhyet etäisyydet asuin- ja liikuntapaikkojen välillä, jonka vuoksi kuntalaisilla
on mahdollisuus harrastaa liikuntaa monipuolisesti asuinalueesta riippumatta. Keskeisimmät
liikuntapaikat ovat hyvin kuntalaisten saavutettavissa. Hyvä liikuntapaikkojen saavutettavuus
kaikilla kunnan alueilla on merkityksellistä myös
asukkaiden tasa-arvon näkökulmasta.
Rakennetut sisä- ja ulkoliikuntapaikat
Keravalla on 106 erilaista liikuntapaikkaa, joista
kunnan omistamia ja ylläpitämiä on 90. Näistä
liikuntapaikoista 70 prosenttia luokitellaan ulkoliikuntapaikoiksi. Keravalla on kaksi isompaa
kaupunkitasoista liikuntapaikkakeskittymää Kalevan Urheilupuisto ja Keinukallion Urheilupuisto. Lisäksi Keravalla on useita pienempiä ulkoliikuntapaikkakeskittymiä, joilla on suuri merkitys
lähialueen asukkaille.
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Varsinaisten lajiliikuntapaikkojen lisäksi koulujen liikuntasalit ovat tärkeitä kaupungin omistamia sisäliikuntatiloja. Keravan kouluissa on yhteensä 16 liikuntasalia ja niiden käyttöaste on
korkea.

Keravalla on 106 erilaista
liikuntapaikkaa, joista kunnan omistamia ja ylläpitämiä on 90.

Päivisin koulujen saleissa liikkuvat koululaiset ja
iltaisin ja viikonloppuisin liikunta- ja urheiluseurat sekä muut järjestöt.
Keravalla on runsaasti erilaisia liikuntapaikkoja.
Tarjolla on kattavasti useiden eri liikuntamuotojen harrastamisen mahdollistavia sisä- ja ulkoliikuntatiloja. Täysin ilman harjoituspaikkoja ovat
tällä hetkellä ainoastaan keilailun sekä uinnin
harrastajat. Rakennuskannan vanhetessa tilojen peruskorjaus ja toiminnan kehittäminen on
kuitenkin ajankohtaista.
Väestörakenteessa ja liikuntakulttuurissa tapahtuvat muutokset luovat tarpeen arvioida
liikuntapaikkoihin liittyvää kysyntää säännöllisesti. Suomalaisten liikuntatottumuksia ajatellen erilaisten sisäliikuntatilojen kysyntä tulee
todennäköisesti kasvamaan. Lisäksi ulkoiluun
liittyvien liikuntapaikkojen luontoympäristöjen
kehittäminen ja niiden yhteyteen soveltuvien
oheispalveluiden suunnitteleminen tulee korostumaan.

Järjestökyselyn tulokset osoittivat, että kunta
nähdään edelleen tärkeänä tahona luomassa
ja ylläpitämässä edellytyksiä liikunnan harrastamiselle. Kyselyyn vastanneet olivat yksimielisiä
siitä, että kunnan tulisi ensisijaisesti kohdistaa
resurssejaan lasten ja nuorten liikuntaedellytysten tukemiseen. Seuraavaksi tärkeimpinä
tuettavina ryhminä nähtiin erityisryhmät sekä
seura- ja yhdistystoiminta. Myös aikuisväestön
liikunnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun taloudellinen tukeminen nähtiin tärkeänä, mutta
toissijaisempana toisiin ryhmiin nähden. Liikunta- ja urheiluseurat näkivät kilpa- ja huippu-urheilun yleisten edellytysten turvaamisen tärkeämmäksi kuin muiden toimialojen järjestöt.

Resursseja tulee kohdistaa
ensisijaisesti lasten ja nuorten
liikuntaedellytysten tukemiseen.
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Puisto- ja viheralueet
Laadukkaat viher- ja puistoalueet ovat yksi keskeinen vetovoimatekijä kaupungeille. Alueet
palvelevat kuntalaisia myös liikuntaympäristöinä ja virkistäytymisen paikkoina. Liikuntarajoitteisille ja satunnaisesti liikkuville viheralueet
ovat erityisen tärkeitä.
Viheralueiden säilyttäminen ja niihin investoiminen on nostettu keskiöön Keravan uudessa
kaupunkistrategiassa. Kehittämistoimilla halutaan taata, että urbaanista ja kaupunkimaisesta
rakenteesta huolimatta Keravalla on runsaasti
erilaisia puistoja ja viheralueita. Tällä pyritään
edistämään kuntalaisten viihtyisyyttä, ulkoilua
ja luonnossa liikkumista.
Viher- ja liikuntakyselyyn vastanneista suurin
osa arvioi Keravan puistoalueiden kunnon hyväksi. Vastaajat olivat sitä mieltä, että Keravalla
ei pidä panostaa muutamaan ”lippulaivapuistoon”, vaan eri alueiden puistoista on pidettävä
tasapuolisesti huolta.

KERAVALAISTEN SUOSIKKIPUISTOT
mistä koskeva pitkän aikavälin suunnitelma. Sen
avulla luodaan strateginen näkemys Keravan viheralueiden kehittämisestä. Suunnitelman päätavoitteena on taata viheralueiden säilyvyys. Viheralueohjelman linjaukset tulevat ohjaamaan
viheralueiden kaavoitusta, suunnittelua, rakentamista sekä kunnossapitoa.

3.
1.

Keravan puistoalueita pidetään
rauhallisina, toiminnallisina ja hyvin
saavutettavina. Kehitystarpeita nähtiin penkkien määrän riittävyydessä,
valaistuksessa, kunnossapidossa.

2.

5.

6.

Suurin osa vastaajista piti Keravan puistoalueita
hyvin saavutettavina, rauhallisina ja toiminnallisina. Kehitystarpeita nähtiin puolestaan penkkien määrän riittävyydessä, valaistuksessa, kunnossapidossa.
Kaupunkikehityspalvelut ja kaupunkitekniikan
toimiala aloittavat viheralueohjelman laatimisen kevään 2018 aikana. Viheralueohjelma on
kaupungin hallinnoimien viheralueiden kehittä-

4.

Keravalaisten suosikkipuistot sijoittuvat 1. Keskustaan 2. Sompioon, 3. Kalevaan 4. Pihkaniittyyn, 5.
Ollilanlaaksoon ja 6. Keinukalliolle.
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Kevyen liikenteen väylät
Kevyen liikenteen väylät ovat tutkimusten mukaan suomalaisten eniten käyttämä liikuntapaikka. Vastaavanlaisia tuloksia kevyen liikenteen väylien suosiosta tarjosivat myös tämän
liikuntasuunnitelman yhteydessä toteutetut
kyselyt.
Pyöräteitä ja jalkakäytäviä on Keravalla yhteensä noin 180 kilometriä ja pyörätieverkosto on
osa valtakunnallista pyöräilyreitistöä.
Keravan lyhyet etäisyydet ja tiivis kaupunkirakenne luovat hyvät edellytykset kävelyn ja
pyöräilyn edistämiselle. Liikuntaa suosivien elinympäristöjen suunnittelussa kevyen liikenteen
väylät ovatkin avainasemassa.
Keravalla on tehty pyöräilyn ja kävelyn edistämistyötä määrätietoisesti jo useita vuosia. Uusin Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma
on laadittu vuonna 2014 tavoitevuotena vuosi
2035. Omana kokonaisuutenaan suunnitelmassa on tarkasteltu jalankulku- ja pyöräverkoston
rakennetta ja sen toimivuutta.
Liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan kävelyn ja pyöräilyn kehittämistarpeita ovat seudullisten yhteyksien kehittäminen, pyöräilyverkoston jatkuvuuden parantaminen, keskustan
runkolukittavien pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen sekä opastuksen ja reitti-informaation lisääminen sekä reittien kehittäminen uusille
asuinalueille.

Kevyen liikenteen yhteyspuutteet
Nuorisokyselyn tulokset osoittivat keravalaisten
nuorten olevan ahkeria kulkemaan koulumatkansa jalan tai pyörällä. Myönteistä oli, ettei
kevyen liikenteen väylien puuttumista, niiden
huonoa valaistusta tai liiallista liikennettä juuri mainittu esteiksi koulumatkan kulkemiselle.
Merkittävimpiä syitä liikkumattomuuteen olivat
olemassa olevat sujuvat bussiyhteydet tai oma
kiinnostuksen puute kävelyyn tai pyöräilyyn.
Voidaankin katsoa, että kaupunki on onnistunut
luomaan toimivan kevyen liikenteen verkoston,
joka tukee kouluikäisten aktiivista koulumatkaliikuntaa.

Tutkimusten mukaan kevyen
liikenteen väylät ovat suomalaisten eniten käyttämiä liikuntapaikkoja.

Viher- ja liikuntakyselyn yhteydessä asukkaat merkitsivät
yhteensä 84 kevyenliikenteen yhteyspuutetta Pääosa merkinnöstä kohdistui Keravanjoen varteen. Asukkaat toivoivat,
että jokivartta kehitettäisiin aktiivisemmin virkistyskäyttöön.
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3. LIIKUNTASUUNNITELMA
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
Käyttäjälähtöisessä liikuntasuunnittelussa tehdyt suunnitelmat perustuvat kuntalaisten ja paikallisten toimijoiden näkemyksiin. Keravan liikuntasuunnittelua tullaan jatkossa kehittämään
siten, että kuntalaisten roolia lisätään liikuntapalveluita koskevassa suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

mukaan keravalaiset nuoret ovat aktiivisia liikkujia. Nuorten liikkuminen väheni kuitenkin
selvästi nuorten siirrytyessä yläkoulusta toisen
asteen opintoihin. Ilmiö tunnetaan nk. drop out
-ilmiönä, joka tarkoittaa murrosiässä tapahtuvaa yleistä liikunta-aktiivisuuden laskua ja usein
organisoidun liikuntaharrastuksen loppumista.

Osallisuuden edistäminen vaatii uudenlaisten
palautteenantokanavien kehittämistä. Jatkossa
pyritään löytämään osallisuusmallin, jonka avulla eri ikä- ja väestöryhmien osallistumiskynnys
madaltuisi.

Jatkossa olisi tutkittava keinoja, joilla tukea
nuorten liikuntaharrastamisen jatkumista murrosiän jälkeen. Suunnittelijoiden tulee olla tietoisia nuorten liikuntatottumuksista ja pyrkiä
vastaamaan uudenlaiseen kysyntään. Uudet
liikuntalajit houkuttelevat omatoimisia harrastajia erityisesti nuorten keskuudesta. Keravan
kaupungilla ei ole mahdollisuuksia tarjota jokaiselle uudelle lajille välittömästi toimintaedellytyksiä, mutta lajien vakiintumiseksi osaksi liikuntakulttuuria tulee olla tietoisia.

Asukkaiden näkemysten lisäksi päättäjien tulee
olla tietoisia kuntalaisten liikuntatottumuksista
ja liikuntakulttuurin muutossuunnista.
Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla pystytään vastaamaan vallitsevaan kysyntään ja ennakoimaan
tulevaisuuden kehitystarpeita. Käyttäjälähtöisyyden edistäminen edellyttää kuntalaisten liikuntatottumusten säännöllistä kartoittamista
erilaisin kyselyin sekä muiden vuorovaikutustilaisuuksien kautta.
Lapset ja nuoret
Suomalaisten lasten ja nuorten elinympäristö
on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana, eikä jokapäiväinen liikunta
enää sisälly kaikkien arkeen. Kyselyn tulosten

Nuorten ja lasten tavoittamisessa on merkityksellistä erityisesti koulujen kanssa tehtävä
yhteistyö sekä lapsille ja nuorille soveltuvien
palautteenantokanavien kehittäminen. Nyt toteutetun kyselyn avulla onnistuttiin tavoittamaan kattavasti 7–9. luokkalaisia ja toista astetta opiskelevia nuoria.
Lähitulevaisuudessa ajankohtaista on selvittää
myös nuorempien lasten näkemyksiä liikuntapalveluista. Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
tulee kartoittamaan lasten ja nuorten näke9

myksiä liikuntapalveluiden kehittämistä vuosien
2018–2019 aikana.

Vuosien 2018–2019
aikana kartoitetaan lasten ja nuorten näkemyksiä
liikuntapalveluiden kehittämisestä.

Työikäiset aikuiset
Erityisesti aikuisväestön keskuudessa liikuntaharrastamisen polarisoituminen on ollut yleistyvä ilmiö. Tämä tarkoittaa, että tietty osa työikäisistä lisää liikuntaan käytettyä aikaa, samalla
kun terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien
joukko kasvaa. Liikuntaa harrastetaan useammin korkeasti koulutetun väestön keskuudessa,
kun taas liikunta-aktiivisuuden väheneminen on
suhteellisesti yleisempää heikompaan sosioekonomiseen asemaan kuuluvilla ihmisillä.
Kunnallisten liikuntapalveluiden toteuttamat
liikunnan edistämisen toimet tulee kohdistaa
selvästi terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaan väestönosaan. Liikunnallisesti passiivisten
tavoittaminen on kuitenkin haastavaa.
Liikunta- ja urheilujärjestöjen kautta tavoitetaan
lähtökohtaisesti jo aktiivisia liikkujia. Yhtenä potentiaalisena vuorovaikutuskanavana näiden aikuisten tavoittamiseksi toimivat eri toimialojen
järjestöt ja yhdistykset. Vaikka henkilö jättäytyy
syrjään liikuntaan liittyvistä aktiviteeteista, hän
ei ole yleisesti syrjäytynyt yhteiskunnan muista
verkostoista ja vapaa-ajan toimeliaisuudesta.
Yhteistyöverkostoja näiden järjestöjen ja yhdistysten suuntaan tulee lisätä jatkossa. Lisäksi ratkaisuja vähän liikkuvien tavoittamiseksi ja
osallistamiseksi tulee miettiä yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Keväällä 2017
toteutettuun järjestökyselyyn vastasi järjestöjä

11 eri toimialalta, näin ollen järjestöt edustivat
kuntalaisia hyvin erilaisista väestö- ja ikäryhmistä.
Ikäihmiset
Senioreiden suhteellinen osuus tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja ikärakenteen muuttuessa liikuntapalveluiden kysyntä kasvaa entisestään. Lisäksi on suuri ikääntyneiden joukko, joka
ei harrasta liikuntaa lainkaan. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen yhteistyön kehittäminen
liikuntapalveluiden ja Sote-sektorin välillä on
ensiarvoisen tärkeää vähän liikkuvien tavoittamiseksi.
Ikäihmisten liikkumista lisätään parhaiten panostamalla lähiympäristön suunnitteluun ja
takaamalla liikuntapalveluiden helppo saavutettavuus. Lisäksi omaehtoisten liikunnan harrastamisedellytysten turvaaminen on tärkeää.
Asuinympäristöjen kehittäminen iäkkäiden
liikuntaa suosiviksi ympäristöiksi edellyttää
ikäihmisten nykyistä aktiivisempaa kuulemista.
Erityisesti puistojen, viheralueiden sekä lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa pitää panostaa
iäkkäiden osallistamiseen.
Nyt toteutettu viher- ja liikuntakyselyyn saatiin hyvin vastauksia aikuisväestöltä, mutta yli
76-vuotiaita sen avulla ei onnistuttu tavoitta10

maan. Jatkossa on pyrittävä löytämään osallisuusmalli, jonka avulla myös vanhemman väen
osallistumiskynnys madaltuisi kyselyihin vastaamiseen.
Liikunta- ja urheiluseurat
Keravan kaupungin ja paikallisten liikunta- ja
urheiluseurojen välillä on pitkä yhteistyöhistoria. Myös jatkossa kaupunki jatkaa tiivistä yhteistyötä seurojen kanssa. Nykyisellään neljä
kertaa vuodessa kokoontuva Liikuntaseurojen
Neuvottelukunta on tärkeä yhteistyöelin, joka
edistää seurojen kaupungin ja seurojen välistä
yhteistyötä.
Yhtenä osana keväällä 2017 toteutettua järjestökyselyä tiedusteltiin järjestöjen talouden
tulevaisuuden näkymiä. Liikunta- ja urheiluseurojen arviot järjestön talouden suunnasta
olivat kyselyn tulosten mukaan negatiivisempia
verrattuna muita toimialoja edustavien järjestöjen arvioihin. Liikunta- ja urheilujärjestöistä 40
% vastasi taloutensa pysyneen ennallaan ja 27
% koki taloutensa tulevaisuuden näkymän heikentyneen. Liikunta- ja urheiluseurojen taloutta
haastavat muun muassa ohjaajien ja vapaaehtoistoimijoiden puute sekä harrastamisen nousevat kustannukset.
Kaupunki tukee vuosittain liikunta- ja urheiluseuroja yhteensä 90 000 euron suuruisella
avustuksella. Jaettavia avustustyyppejä ovat lii-

Yksityiset liikunta-alan yritykset
kuntatila-, ohjaaja- ja valmentaja-, tapahtuma-,
vammaisliikuntatoiminnan avustus sekä nuorten stipendi sekä uusiomuotoisen toiminnan
avustus. Vuoden 2018 talousarviovalmistelun
yhteydessä päätettiin nostaa tukea 110 000 euroon. Tuki suunnataan liikunta- ja urheiluseurojen matalan kynnyksen, ei-kilpailullisen toiminnan järjestämiseen ja tukemiseen.

Liikunta- ja urheiluseurojen lisäksi liikuntapalveluja tuottavat yksityiset liikunta-alan yritykset,
jotka ovat lisänneet ja monipuolistaneet liikuntaan liittyvää liiketoimintaa kaikkialla Suomessa.
Viimeisten vuosikymmenten aikana yksityinen
sektori on tullut yhä näkyvämmin mukaan liikuntamarkkinoille ja liikunnan toimialan kasvu
tapahtuukin nykypäivänä pääasiassa yksityisellä
sektorilla.

Keravan kaupunki tarkastelee myös avustuskäytäntöjään uudelleen vuoden 2018 aikana.
Avustuskäytäntöjen päivittämisellä pyritään yhtenäistämään avustusten jakamisperiaatteita.

Erityisesti aikuisväestö käyttää yhä kasvavissa
määrin yksityisten yritysten tarjoamia liikuntapalveluita.

Jatkossakin kaupungin pääkeino liikunta- ja urheiluseurojen tukemiseen tulee kuitenkin olemaan yleisten liikuntaedellytysten tarjoaminen
eli liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito. Liikuntaolosuhteita tulee kehittää erityisesti niiden lajien osalta, joilla on aktiivista
toimintaa paikkakunnalla. Liikuntapalvelut ja
kaupunkitekniikka tulevat laatimaan kaikkia
liikuntapaikkoja koskevan hoitosuunnitelman.
Suunnitelman laadinnassa tullaan hyödyntämään paikallisten seurojen tietoja ja näkemyksiä liikuntapaikkojen kunnosta ja kehitystarpeista.

Tulevaisuudessa yksityisen sektorin merkitys
kuntalaisten liikuttajana tulee korostumaan.
Myös Keravan kaupungin alueella toimii useita
yksityisiä liikunta-alan yrityksiä. Niiden pääasiallinen toiminta on suuntautunut kuntosali- ja
ryhmäliikuntapalvelujen tarjoamiseen. Jatkossa
on oleellista kehittää pysyviä yhteistyö- ja vuorovaikutuskanavia liikuntapalveluita tuottavien
yksityisen yritysten ja kunnan välille. Tämä luo
pohjaa pohtia uudenlaisten yhteistyömuotojen
kehittämistä tulevaisuudessa.
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KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEN SUUNNITTELUN
PERIAATTEET
1. Liikuntapalveluita suunnitellaan asiakaslähtöisesti osallistaen palveluiden käyttäjiä.
Liikuntapalveluista tehdään säännöllisesti
asiakastyytyväisyyskartoituksia.
2. Etsitään keinoja tukea nuorten liikuntaharrastusten jatkumista myös murrosiän
jälkeen.
3. Tuetaan erityisesti vähän liikkuvia aikuisia löytämään liikuntaharrastus.
4. Kehitetään lähiliikuntapaikkojen palveluita senioreiden liikunnan edistämiseksi.
5. Tiivistetään yhteistyötä 3. ja 4. sektorin
kanssa.
6. Yhtenäistetään seurojen ja yhdistysten
avustuskäytäntöjä.
7. Luodaan uusia yhteistyömuotoja yksityisten liikunta-alan yritysten kanssa.

Liikuntaympäristöjen
kehittäminen
kuntaliikuntatilojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että koulujen liikuntatilat
ovat tulevaisuudessa entistä laadukkaampia ja
monikäyttöisempiä. Näin koulujen tiloista muodostuisi tulevaisuudessa tärkeitä alueellisia liikuntakeskuksia, jotka olisivat merkittäviä liikuntapaikkoja niin liikunta- ja urheiluseuroille kuin
lähialueen asukkaille.

Liikuntapaikkaverkoston kehittämiselle luovat
tarvetta etenkin Keravan väestörakenteessa
ja ihmisten arkiaktiivisuudessa tapahtuneet
muutokset. Muutokset korostavat arkiliikuntaa
suosivien ympäristöjen suunnittelua. Samanaikaisesti liikunnan lajikirjon laajeneminen ja
uusien liikuntalajien kasvava suosio lisäävät kysyntää täysin uudenlaisten liikuntapaikkojen rakentamista kohtaan. Lisäksi jo olemassa olevien
liikuntapaikkojen peruskorjauksen ja kehittämisen tarpeiden kartoittaminen on hyvin ajankohtainen kehitystoimenpide useiden paikkojen
osalta.

LIIKUNTAYMPÄRISTÖJEN
KEHITTÄMISPERIAATTEET

Lähivuosien liikuntasuunnittelussa tehtävissä
ratkaisuissa tullaan painottamaan kaupunkitasoisten pääliikuntakeskusten sekä pienempien
alueellisten ulkoliikuntapaikkojen erityispiirteiden vahvistamista. Keravan kokoisessa kaupungissa kaikki liikuntapaikat ovat helposti käyttäjien saavutettavissa, minkä ansiosta tiettyjä
liikuntapalveluita voidaan keskittää kaupungin
eri alueille.

1. Ulkoliikuntapaikkoja ja-reitistöjä suunnitellaan kokonaisuutena viheralueverkoston
kanssa.
2. Sisäliikuntapaikkoja suunnitellaan palvelemaan monia eri käyttäjäryhmiä.
3. Tunnistetaan eri liikuntapaikkojen
erityispiirteet ja kehitetään alueita profiloiden niiden erityispiirteitä.

Ulkoliikuntapaikkojen ja -reitistöjen kehittämistä tehdään kokonaisuutena viheralueverkoston
kanssa.
Sisäliikuntapaikkoja suunnitellaan jatkossa siten, että ne palvelevat samanaikaisesti monia eri käyttäjäryhmiä ja niiden käyttöaste on
mahdollisimman korkea. Tässä linjauksessa korostuu panostaminen koulujen sisä- ja ulkolii-
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Keravan pääliikuntapaikat

Kalevan Urheilupuisto

Keravalla on kaksi suurempaa pääliikuntakeskusta: Kalevan ja Keinukallion Urheilupuistot.
Urheilupuistot tarjoavat monipuolisia liikuntapalveluita kaikille keravalaisille ja houkuttelevat
harrastajia yli kuntarajojen. Molemmat alueet
ovat tärkeitä liikuntapaikkakeskittymiä, joihin
panostaminen nähdään kunnassa tärkeänä.

Kalevan Urheilupuiston toiminnoilla on pitkä
historia ja alue on tärkeä niin seuraharrastajien
kuin omatoimiliikkujienkin kannalta. Alue tarjoaa harrastusmahdollisuudet yleisurheilulle,
jalkapallolle, jääurheilulle, kuntosaliharrastamiselle sekä lenkkeilylle. Lisäksi alueen palveluita
tukevat lähellä sijaitsevat liikuntapaikat: uimahalli, maauimala sekä tenniskeskus.

Tulevaisuudessa Kalevan Urheilupuistoa profiloidaan erityisesti laadukkaana ja monipuolisena liikuntakeskuksena ja -puistona. Keinukallion
Urheilupuistoa profiloidaan monipuolisena laadukkaana ulko- ja luontoliikuntaan painottuvana urheilupuistona.

Kalevan Urheilupuiston varsinainen sydän on
kaupungin uimahalli, joka on Keravalla keskeisin
ja asukkaille merkityksellisin liikuntapaikka. Uimahallin kattava peruskorjaus- ja laajennushanke aloitettiin helmikuussa 2017 ja uusi uimahalli
tulee avautumaan käyttäjilleen loppuvuodesta
2018. Remontin myötä uimahallin liikuntatilat
sekä palveluvalikoima monipuolistuvat. Uudessa palvelutarjonnassa tullaan ottamaan erityisesti huomioon iäkkäiden ja erityisryhmien tarpeet. Uimahallin valmistuttua ajankohtaiseksi
kysymykseksi nousee maauimalan kehitys- ja
uudistustarpeiden tarkastelu.
Kalevan Urheilupuiston alueelle tullaan laatimaan aluekehittämissuunnitelma. Kalevan alue
on liikunnan harrastamisen kannalta yksi keskeisin kaupunginosa, joten aluetta kehitettäessä
olisi oleellista miettiä ratkaisuja myös liikunnan
näkökulmasta. Toivottavaa on, että jatkossakin
aluetta kehitetään liikunnan ehdoilla.
Laadittavan aluekehittämissuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa alueen potentiaalisia
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rakennus- ja kehitysmahdollisuuksia. Suunnitelmassa arvioidaan jo olemassa olevien liikuntapaikkojen peruskorjauksen tarpeet. Aluekehityssuunnitelmaa tehdään asukaslähtöisesti ja
suunnitelman laadinnassa tullaan kuulemaan
kuntalaisia sekä paikallisia liikunta- ja urheiluseuroja.
Aiempina vuosina alueelle soveltuvista liikuntainvestoinneista on tehty yksittäisiä tarveselvityksiä. Skeittipuiston rakentaminen liikuntapuiston alueelle on nostettu useasti keskusteluun ja
siitä on tehty viimeisin selvitys keväällä 2016.
Nykytilanteessa Keravalta löytyy skeittiparkki
Lapilasta, joka ei kuitenkaan nykyisellään tarjoa riittäviä edellytyksiä lajin harrastamiselle.
Liikuntasuunnitelmaa varten tehdyssä nuorisokyselyssä skeittipuisto oli yksi eniten toivotuimmista uusista liikuntahankkeissa. Skeittipuiston
tarve on noussut esiin myös muissa viher- ja
liikunta-alueita käsitelleissä kyselyissä. Keväällä 2016 tehdyssä skeittiselvityksessä tutkittiin
neljää vaihtoehtoa skeittipuiston sijaintipaikaksi. Selvitysten mukaan potentiaalisin paikka
skeittiparkille olisi Kalevan Urheilupuisto. Myös
keväällä 2017 tehdyssä skeittikyselyssä puiston
sijoittuminen Kalevaan sai kannatusta. Skeittipuiston sijoittuminen Kalevaan tukisi alueen
muita palveluita, jonka lisäksi se olisi hyvin saavutettavissa alueen kattavan kevyen liikenteen
verkoston ansiosta.

Keinukallion Urheilupuisto
Keinukallion Urheilupuisto on Keravan toinen
pääliikuntapaikka. Keinukallion palveluihin kuuluvat nykyisellään valaistu kuntoilureitistö, juoksuportaat, lennokkikenttä, jousiampujien harjoittelurata sekä freerunning- ja frisbeegolfrata.
Talviaikaan alueella toimivat pulkkamäki sekä
hiihtoladut. Hiihtolatuverkoston laajuus on yhteensä noin 25 kilometriä.

KERAVAN PÄÄLIIKUNTAPAIKKOJEN
KEHITTÄMISTARPEET
1. Kalevan Urheilupuisto profiloidaan laadukkaana liikuntakeskuksena ja -puistona.
2. Keinukallion Urheilupuisto profiloidaan
monipuoliseksi ulko- ja luontoliikuntaan
painottuvaksi urheilupuistoksi.

Keinukallion Urheilupuiston kehittämistä on
tehty keväällä 2017 poikkihallinnollisessa työryhmässä. Yhteistyötä on tehty myös liikunta- ja
urheiluseurojen kanssa sekä hyödynnetty paikallisten toimijoiden osaamista reitistöjen suunnittelussa.
Kehittämisuunnitelman laadintaa varten julkaistiin myös laaja asukaskysely, johon vastasi yhteensä yli 400 henkilöä. Kevään aikana valmistunut kehityssuunnitelma on luonnosvaiheessa
ja sen työstämistä jatketaan syksyllä 2017.
Kehittämistyöryhmä on asettanut alueen suunnittelun lähtökohdaksi Keinukalliossa jo toimivien aktiviteettien säilyttämisen. Palveluvarustusta tullaan jatkossa parantamaan ja olemassa
olevia toimintoja kehittämään. Tarkoituksena
on nostaa entisestään alueen käyttöastetta
monipuolistamalla palveluita ja lisäämällä ympärivuotisia harrastusmahdollisuuksia. Alueen
saavutettavuutta pyritään myös parantamaan.
Keinukallion kehittämisessä tullaan kiinnittämään huomiota myös toimintojen esteettömyyteen.

Alueelliset ulkoliikuntapaikat
Keravalla on neljä alueellista ulkoliikuntapaikkaa, jotka sijaitsevat Pihkaniityssä, Koivikossa,
Ahjossa ja Sompiossa.
Näillä pienemmillä liikuntapaikkakeskittymillä
on erityistä alueellista merkitystä niille kaupunginosille, joissa ne sijaitsevat. Merkittävä osa
näiden alueiden tarjoamista liikuntapaikoista
luokitellaan ulkoliikuntapaikoiksi, jotka eivät
ole vuorovarauksen piirissä. Näin ollen ne ovat
kaikkien kuntalaisten vapaassa käytössä vuorokaudenajasta riippumatta. Tulevaisuudessa
alueellisten ulkoliikuntapaikkojen erityispiirteitä tullaan entisestään vahvistamaan. Jatkossa
on lisäksi oleellista panostaa alueellisten ulkoliikuntapaikkojen hyvään ylläpitoon ja kehittää
niiden lähiliikuntapaikkarakenteita.

Ulkoliikuntaverkostolla
tarkoitetaan urheilupuistoja,
lähiliikuntapaikkoja, pelikenttiä, ulkoilureitistöjä ja kuntoilupisteitä.
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Pihkaniitty
Pihkaniitty on tärkeä luonto- ja virkistyskohde
lähialueen asukkaille. Pihkaniityssä sijaitsee 4,5
kilometriä pitkä ulkoreitti, joka on koko matkan
pituudelta valaistu. Kesäaikaan kuntorata palvelee lenkkeilijöitä ja talvella ulkoreitin päälle
ajetaan hiihtoladut. Kuntorata vaihtelee haastavuudeltaan, koska se muodostuu pidemmästä
vaikean tason reitistä ja lyhemmästä keskivaikean tason reitistä. Pihkaniityn alue on erityisen
tärkeä liikuntapaikka omatoimiliikkujille ympäri
vuoden.
Kuntorata ei nykyisellään tarjoa helpomman tason ulkoreittejä, jotka soveltuisivat esimerkiksi
iäkkäiden ja heikosti liikkuvien tarpeisiin. Pihkaniitystä lähtee seudullinen yhteys Tuusulaan,
ja näitä kaupunkien välisiä polkuverkostoja on
edelleen mahdollista kehittää tulevaisuudessa.
Pihkaniittyä tulee jatkossakin kehittää monipuolisena luontokohteena.
Koivikko
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Koivikon alue on monipuolinen erikoisliikuntapaikkojen keskittymä. Koivikon ulkoilualueella
sijaitsee Keravan ainoa pesäpallokenttä, jonka
vuoksi se on tärkeä liikuntapaikka erityisesti
pesäpallon harrastajille. Alueelta löytyy myös
ulkoharjoitusmahdollisuuksia yleisurheilulle ja
tennikselle. Yleisurheilu- ja tenniskentät ovat
kaikille avoimessa käytössä. Lisäksi aluetta kiertää 750 metrin pituinen kuntorata, jonka varrella sijaitsee kuntoilupiste.

Sompio
Koivikon kentälle jäädytetään talvisin Keravan
ainoa luonnonjää, jossa on ulkokaukalo. Koivikon ulkojääkentän kävijämäärät ovat korkeita,
ja jää houkuttelee harrastajia kaikilta Keravan
asuinalueilta.

Keravan neljäs ulkoilureitti ei tarjoamiensa liikuntamahdollisuuksien puolesta yllä aivan muiden ulkoilureittien tasolle. Sompion kuntorata
on 1,8 kilometriä pitkä ja tarjoaa liikuntamahdollisuuksia lähinnä kesäajalle. Sompion alueen
vahvuutena on kuitenkin sen keskeinen sijainti
keskustan ja koulujen läheisyydessä. Alueella sijaitsee myös iso luonnonnurmialue.

Jatkossa oleellinen kehitystoimenpide Koivikon
alueella olisi puku- ja wc-tilojen rakentaminen
liikuntapaikkojen välittömään läheisyyteen. Tulevaisuudessa Koivikon alueessa olisi potentiaalia tarjota vieläkin monipuolisempia liikuntamahdollisuuksia myös uusille liikuntalajeille.

Sompion ulkoilualue näyttäytyy merkittävänä
viheralueena Keravalla. Sen alueella on Keravan
ainoa iso luonnonnurmikenttä, mikä tekee siitä tärkeän virkistys- ja ulkoilupaikan erityisesti
omatoimiliikkujille. Nurmikenttä on suositussa
käytössä esimerkiksi erilaisten pallopelien, joogan ja frisbeen harrastuspaikkana.

Ahjo
Ahjon ulkoilualue on tärkeä luonto- ja virkistyspaikka, joka palvelee ensisijaisesti Ahjon
ja Sorsakorven asukkaita. Kuntorata tarjoaa
useamman eri tason reittejä, joten se soveltuu
lapsiperheille sekä muille kuntoilijoille. Talvella
kuntoradan päälle ajetaan hiihtoladut. Ulkoreitti on yhteydessä myös Keinukallion ulkoiluverkostoon, mikä laajentaa oleellisesti sen käyttäjäkuntaa. Ahjon ja Keinukallion välisen yhteyden
säilyttäminen on jatkossakin tärkeää.
Kuntoradan yhteydessä on tekonurmi, mikä
tekee alueesta tärkeän harjoituspaikan. Ahjon
ulkoilualue sijaitsee lähellä rakennettavaa Päivölänlaakson koulua. Tulevaisuudessa synergiaedut ulkoilualueen ja koulun välillä on tärkeää
hyödyntää. Uuden koulun pihaan tullaan rakentamaan myös uusi kenttä, joka monipuolistaa
Ahjon liikuntapaikkapalveluja entisestään.

Lisäksi Sompion alueella sijaitsee hiekkakenttä,
joka tällä hetkellä on suhteellisen vähäisessä
käytössä. Kentän käyttäjämäärien kasvattamiseksi olisi oleellista pohtia sen kehittämistä tulevaisuudessa.
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Lähiliikuntapaikat ja koulujen pihat
Suurin osa väestöstä liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Liikkumattomuuden taustalla on arkiliikunnan väheneminen. Arkiliikunnan asemaa voidaan vahvistaa
rakentamalla innostavia liikuntapaikkoja käyttäjien lähiympäristöihin.
Lähiliikuntapaikkarakentamisen tavoitteena on
omatoimisen ja organisoimattoman liikunnan
edistäminen. Pääkohderyhmiä ovat erityisesti
lapset, nuoret ja seniorit, jotka ovat muita ikäryhmiä riippuvaisempia välittömän lähiympäristönsä tarjoamista liikuntamahdollisuuksista.
Yksi tapa arvioida lähiliikuntapaikkojen lisä- ja
kehittämistarvetta on tarkastella sitä koulupihojen osalta, jotka ovat yksi ensisijaisin lähiliikuntapaikkojen sijoituskohde. Fyysisellä oppimisympäristöllä on merkittävä vaikutus lasten
ja nuorten kouluviihtyvyyteen sekä oppimistuloksiin.
Opetussuunnitelman (2014) linjausten mukaisesti koulujen pihat ovat osa oppimisympäristöjä, mikä korostaa niiden kehittämistä.
Koulujen ja päiväkotien pihat ovat erinomaisia
lähiliikuntapaikkojen rakennuskohteita, koska
niitä voidaan uudistaa esimerkiksi peruskorjausten yhteydessä. Lisäksi pihoissa on verrattain
korkea käyttöaste, sillä niitä hyödynnetään liikunnanopetuksessa, ulkoilussa sekä aamu- ja

iltapäivisin iltapäiväkerhotoiminnassa. Koulujen
ja päiväkotien keskeinen sijainti asuinalueiden
lähellä takaa, että ne ovat helposti kaikkien kuntalaisten saavutettavissa myös kouluajan ulkopuolella.
Koulujen pihat ovat perustellusti olleet myös Keravalla keskeisin lähiliikuntapaikkojen rakennuskohde. Kaupunki sai 2000-luvun alkupuoliskolla
hankerahoitusta lähiliikuntapaikkaverkoston rakentamiseen, jolloin seitsemän ala-asteen koulua ja yksi urheilualue kunnostettiin lähiliikuntapaikoiksi. Suunnittelussa pyrittiin takaamaan
vapaamuotoiseen liikuntaan soveltuvien koulupihojen sijoittumisen mahdollisimman tasaisesti koko kaupungin alueelle. Tuolloin rakennettu
lähiliikuntapaikkojenverkosto on kattava, mutta
nykyisellään se vaatii toimintojensa puolesta
päivittämistä ja nykyaikaistamista.
Lähiliikuntapaikkojen lisäksi Keravalla on muutamia yksittäisiä kuntoilupisteitä. Kuntoilupiste
on lähiliikuntapaikkaa pienenpi harjoittelupaikka. Kuntoilupisteet sijoittuvat yleensä liikuntareittien yhteyteen. Tulevasuudessa olisi tärkeää
laajentaa kuntoilupisteverkostoa kaikille keravalaisille saavutettavaksi.
Nykyisellään vallitsevien lähiliikuntapaikkojen
toimintojen monipuolistaminen on ajankohtainen kehitystoimenpide. Useat lähiliikuntapaikat
ovat kooltaan tai varustelultaan puutteellisia.
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Lisäksi viime vuosina koulunpihojen investoinnit
ovat jääneet jälkeen muista koulutiloihin kohdistetuista peruskorjaus- ja kehittämistoimenpiteistä. Jatkossa on olennaista, että koulujen peruskorjauksen yhteydessä myös koulujen pihat
sisällytetään korjaushankkeeseen. Peruskorjaushankkeet tulee toteuttaa yhteistyössä eri
toimialojen kesken käyttäjät osallistaen. Lisäksi
tulevaisuudessa rakennettavien uusien koulujen ja päiväkotien piha-alueiden suunnitteluun
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tämän lisäksi on tärkeää osoittaa riittävät resurssit lähiliikuntapaikkojen kunnossapitoa varten.

Lähiliikuntapaikat ovat koulujen pihoilla tai niiden läheisyydessä sijaitsevia monipuolisia
ulkoilupaikkoja, joissa varusteena
on minimissään aidattu minipeliareena.

LIIKUNTAPAIKKOJEN KEHITTÄMISTARPEET

Pallokentät

1. Tulevaisuudessa alueellisten ulkoliikuntapaikkojen erityispiirteitä vahvistetaan.

Keravalla on laaja pallokenttäverkosto, joka kattaa lähes koko kaupungin. Yhteensä pallokenttiä
on 16 kappaletta. Pallokentät, lähiliikuntapaikat
ja koulut sijaitsevat useimiten lähellä toisiaan.
Talvisin pallokentät toimivat myös luistelukäytössä.

2. Pihkaniittyä kehitetään edelleen paikallisena luontoon keskittyvänä liikuntapaikkana.
3. Koivikon aluetta kehitetään erikoisliikuntapaikkojen keskittymänä.

Epävakaisten talvien lisääntyessä ajankohtaiseksi kysymykseksi nousee saadaanko pallokentille
jäädytettyä tulevina talvina luistinratoja vai tulisiko rakentaa olosuhteiden takaamiseksi tekojää. Uusi tekojää voisi sijoittua lähelle keskustaa.

4. Ahjon ulkoilualuetta kehitetään tärkeänä
luonto- ja virkistyspaikkana. Uuden Päivölänlaakson koulun myötä alueen liikuntapalvelut monipuolistuvat.

Yksi uusista liikuntainvestoinneista voisi olla uuden luonnonnurmikentän rakentaminen. Nykyisellään Keravalla on yksi luonnonnurmikenttä
eri lajien harrastajille, jonka käytettävyyden tuntiajat ovat rajalliset ja osittain riittämättömät.
Uuden luonnonnurmen sijoituspaikaksi voisi
soveltua Keravan Kartanon jokilaakson alue.
Nurmialue soveltuisi sinne paitsi maisemallisesti, mutta myös Keravan Kartanon tarjoamien
oheispalveluiden ansiosta. Lisäksi alueelle on
mahdollista suunnitella riittävät liikenneyhteydet ja parkkipaikka-alueet alueen käytön lisääntyessä. Tämä lisäisi myös laajemmin Kartanon
alueen palveluiden käyttöä.

5. Sompion puistoaluetta kehitetään toiminnoiltaan monipuoliseksi.
6. Päiväkotien, koulujen ja lähiliikuntapaikkojen toimintoja varten on varattava riittävät resurssit ja suunnittelua on tehtävä tiiviissä yhteistyössä.
7. Uudelle tekojäälle on tulevaisuudessa
tarve epävakaisten talvien yleistyessä. Uusi
tekojää voisi sijaita Keskustan läheisyydessä.
8. Keravalle olisi tulevaisuudessa tarve rakentaa uusi luonnonnurmialue. Kenttä soveltuisi hyvin Keravan kartanon alueelle.
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Koulujen sisäliikuntatilat
Keravan nykyinen liikuntapaikkaverkosto on kattava ja palvelee laajasti eri käyttäjäryhmiä.
Tulevaisuudessa sote- ja maakuntauudistus tuo
muutoksia kuntien investointirakenteeseen.
Tästä johtuen investointeja on suunniteltava tulevaisuudessa yhä laajempina kokonaisuuksina
taloudelliseen tehokkuuteen pyrkien.
Keravalla on keskusteltu uuden monitoimihallin
tarpeesta. Nyt rakennettavien uusien koulujen
myötä lisääntyvä sisäliikuntasalien määrä vähentää kuitenkin osittain sen tarvetta. Uudet
salit tarjoavat laadukkaita ja ajanmukaisia harjoituspaikkoja useille sisäliikuntalajeille.
Nykypäivänä liikuntalajien lajikirjo on laaja, joka
luo kunnalliselle järjestelmälle haasteita vastata erilaisten lajien harrastus- ja kilpailuvaatimuksiin. Yksi ratkaisu tähän on lisätä koulujen
liikuntasalien käyttöastetta vapaa-ajan harrastetoiminnassa kehittämällä saleista entistä laadukkaampia ja monikäyttöisempiä liikuntatiloja.
Tulevaisuudessa Keravan uudet yhtenäiskoulut
tulevat olemaan oman alueensa keskuksia, joissa useat eri toiminnot ovat saman katon alla.
Koulujen liikuntatiloihin liittyvissä rakennus- ja
korjaushankkeissa on tärkeä kuulla lähialueen
asukkaita ja tiloja käyttäviä liikuntaseuroja.
Rakentamalla koulujen liikuntasaleista suurempia ja monikäyttöisempiä voidaan vähentää

uusien liikuntatilojen rakentamistarvetta. Koulujen liikuntasalien vahvuutena on se, että ne
palvelevat monia eri käyttäjäryhmiä. Koulujen
liikuntatilat ovat tehokkaassa käytössä useana
vuorokauden aikana. Päiväsaikaan saleissa liikkuvat koulujen oppilaat ja ilta-aikaan niitä hyödyntävät vapaa-aika-, liikunta-, ja urheilujärjestöt. Jatkossa kaikissa kaupungin tiloissa pyritään
ilta- ja viikonloppukäytön lisäämiseen.
Lähivuosien aikana yhteensä kolmessa koulussa
liikuntatilat lisääntyvät kouluraketamisen myötä. Muutos on huomattava verrattuna nykytilanteeseen.

Tulevaisuudessa uusien koulujen liikuntasalien
tilasuunnittelua tullaan profiloimaan huomioiden eri lajien
tila- ja varastointitarpeet.
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Kurkelan yhtenäiskoulussa on uusi 900 m² liikuntasali katsomoineen, mikä lisää kaupungin
liikuntatilaa entisestään. Myös Päivölänlaaksoon rakennettavaan uuteen alakouluun tulee
lisää liikuntatilaa, kuten myös rakennettavaan
Keravanjoen uuteen yhtenäiskouluun.
Profiloimalla koulujen sisäliikuntatiloja lajilkohtaisesti on mahdollista suunnata välinehankintoja sekä tilojen korjaushankkeita tarkoituksenmukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
tiettyjen lajien harjoitustoiminta keskitetään eri
koulujen saleihin.
Pohjoisen alueen kouluista Kurkelan yhtenäiskoulun liikuntasali on suunniteltu salibandyn
harjoitus- ja kilpailuolosuhteet huomioiden.
Eteläisen alueen Savion yhtenäiskoulu on perinteisesti ollut voimistelun ja tanssilajien käytössä. Lisäksi Killan koulun liikuntasalia on peruskorjattu ja kehitetty erityisesti koripallon
harrastamiseen.
Itäisen alueen kouluja profiloidaan kouluhankkeiden yhteydessä. Keravanjoen uuden yhtenäiskoulun tilat suunnitellaan yleisurheilun,
palloilulajien sekä vapaamuotoisten harrastusvuorojen tarpeet huomioiden. Päivölänlaakson
uuden alakoulun tilat suunnitellaan erityisesti
voimistelun ja tanssin harjoitusolosuhteet huomioiden.

Uusi liikuntahalli
Keravan nykyinen liikuntapaikkaverkosto tarjoaa
laaadukaat harrastusolosuhteet ulkoliikuntalajien harrastajille. Ulkopallolajien lajinomaiset
harrastusolosuhteet ovat kuitenkin puutteelliset talviaikaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi jalkapallon, pesäpallon tai yleisurheilun harrastajia.

Keravan liikuntapaikkasuunnitelma

SISÄLIIKUNTATILOJEN
KEHITTÄMISTARPEET
1. Keravan yhtenäiskouluissa useat eri
toiminnot sijaitsevat saman katon alla.
Rakennushankkeiden suunnittelu toteutetaan käyttäjälähtöisesti.
2. Pohjoisen alueen Kurkelan yhtenäiskoulu on suunniteltu erityisesti salibandyn
harjoitus- ja kilpailuolosuhteet huomioiden.

Jatkossa ratkaisuna ulkoliikuntalajien talvikauden harrastustilojen puutteeseen tulee miettiä
mahdollisuutta rakentaa ulkolajeille soveltuva
liikuntahalli. Laadittavassa palveluverkkosuunnitelmassa on tutkittava tarkemmin uuden liikuntahallin tarve, kustannukset ja sijoittuminen.

3. Eteläisen alueen Savion koulu on perinteisesti painottunut voimistelun ja tanssilajien käyttöön.

Yhdeksi mahdolliseksi sijoituspaikaksi kyseiselle hallille voisi soveltua Sompion pallokentän
alue. Nykyisin Sompion pallokentän käyttöaste
on matala sekä sen etuna on alueen keskeinen
sijainti lähellä keskusta-aluetta. Lisäksi kentän
lähellä sijaitsee useita kouluja ja päiväkoteja.
Suunnittelun haasteina ovat kuitenkin alueen
liikennejärjestelyt ja parkkipaikkojen sijoittaminen.

4. Itäisen alueen Keravanjoen yhtenäiskoulun tilat profiloidaan yleisurheilulle
ja palloilulajeille sekä vapaamuotoisille
harrastusvuoroille.
5. Päivölänlaakson alakoulun tilat suunnitellaan erityisesti voimistelun ja tanssin
harjoitusolosuhteet huomioiden.
6.Ulkoliikuntalajien talvikauden harrastusolosuhteiden turvaamiseksi tulee harkita uuden liikuntahallin rakentamista.
7. Kaikissa kaupungin tiloissa pyritään iltaja viikonloppukäytön lisäämiseen.
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Liikunnan aseman vahvistaminen
Liikuntasuunnitelma on laadittu muun kaupunkisuunnittelun tueksi. Näin varmistetaan, että
erilaisien suunnitelmien linjaukset ja tavoitteet
ovat yhdenmukaisia. Keravan uudessa kaupunkistrategiassa on nostettu esiin liikunnan rooli
osana asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maakuntauudistuksen myötä terveys- ja sosiaalipalveluiden toteuttaminen poistuu kuntien vastuulta.
Vielä ei voida varmaksi sanoa, millainen vaikutus sote- ja maakuntauudistuksella on kaikkiaan
kuntien liikuntapalveluihin. Selvää kuitenkin on,
että hyvinvoinnin ja terveyden ennaltaehkäisevien toimien jäädessä kuntien vastuulle kunnallisten liikuntapalveluiden rooli säilyy merkittävänä myös tulevaisuudessa.
Liikuntaa ja sen mahdollisuuksien edistämistä ei
tule ajatella vain kunnan liikuntapalveluiden ja
liikuntajärjestöjen asiana. Kuntien eri toimialojen viranhaltijat sekä poliittisesti valitut luottamushenkilöt tekevät lukuisia päätöksiä, joilla on
suoria ja epäsuoria vaikutuksia arkiliikuntaan ja
vapaa-ajanliikuntaan. Eri toimialat tukevat fyysisesti aktiivista elämäntapaa esimerkiksi kaavaratkaisuilla ja kävely- ja pyöräteitä rakentamalla.
Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen liittyvät toimet tulee ymmärtää laajasti osana
kunnan yhdyskunta- ja liikennesuunnittelua,
sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä sivistys- ja
kulttuuripalveluiden toteutusta.

Keravan liikuntavuosi 2019
Liikkumisen ja liikunnan edistämisen merkityksen tulee näkyä Keravan päätöksenteossa. Edellytyksenä on että päättäjät ja virkamiehet ovat
tietoisia kuntalaisten liikuntatarpeista, toteutettujen hankkeiden liikuntavaikutuksista sekä
valtakunnallisista suosituksista liikunnan edistämiseksi. Yhtenä käytännön työkaluna liikunnan aseman vahvistamiseksi ovat laaja-alaiset
liikuntasuunnitelmat ja -strategiat, joita myös
tämä asiakirja edustaa. Painoarvonsa liikuntasuunnitelma saa, kun se laaditaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä kunnan eri toimialojen
kesken osallistaen asukkaat ja urheiluseurat.

Keravan liikuntavuoden 2019
tarkoituksena on tehdä näkyväksi
monipuolinen liikuntatoiminta, jota
kuntalaiset, järjestöt ja yritykset
toiminnassaan järjestävät.

21

Keravan liikuntavuoden tarkoituksena on tehdä
näkyvämmäksi monipuolinen liikuntatoiminta,
jota yksittäiset kuntalaiset, erilaiset organisaatiot, järjestöt ja yritykset toiminnassaan järjestävät. Lisäksi keskeisenä ajatuksena on kokeilujen
kautta löytää pysyviä toimintamalleja keravalaisten liikunnan edistämiseksi ja samalla luoda
uusia verkostoja toimijoiden välille. Onnistuneiden yhteistyöhankkeiden ja jaettujen kokemusten jälkeen yhteistyötä on helpompi laajentaa
tulevaisuudessa.
Vapaa-ajanharrastetoiminnan sydän ovat urheiluseurat, mutta lisäksi liikuntatoimintaa järjestävät muiden toimintojensa ohessa esimerkiksi
päiväkodit, koulut, työpaikat ja vanhainkodit.
Näiden liikuntatoimintojen vahvistaminen on
avainasemassa, mikäli halutaan taata liikunnan polun säilyminen keravalaisen arjessa läpi
elämän. Kantavana ajatuksena on, että liikkeen
lisääminen lähtee kunkin organisaation omista
toimijoista ja tapahtuu heidän ehdoillaan, sillä
vain siten toiminnot on mahdollista juurruttaa
pysyviksi.

4. LIIKUNTASUUNNITELMAN STRATEGISET LINJAUKSET
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