Kunnan lähiliikuntapaikkaverkosto kuntoon!
SmartSport
– Lähiliikuntapaikkojen suunnittelupalvelut
• Kuntatasoiset kokonaissuunnitelmat / -strategiat
• Osallistamisprosessit kohdesuunnittelussa
• Luonnos- ja yleissuunnitelmat lähiliikuntapaikoille

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden edistämisessä keskeinen keino on kattavan ja liikkumaan houkuttelevan lähiliikuntapaikkaverkoston luominen. Tähän kehittämistyöhön
on nyt saatavissa avuksesi Suomen parhaat asiantuntijat SmartSport -kehittämisosuuskunnan ja sen kumppaneiden kautta. Kaikki palvelut yhdestä osoitteesta – ota yhteyttä!

• Lähiliikuntapaikkojen käyttöselvitykset
• Erityiskohteiden suunnittelu & rakentaminen
–

Pumptrackit & pyöräilyolosuhteet

–

Multigolf, futis- ja frisbeegolfradat

–

Skeitti- ja scoottauspaikat

–

Parkouralueet

Lisätietoja: Jan Norra, p. 040 575 1717
			
jan.norra@smartsport.fi
			
www.smartsport.fi

Asiantuntija-apua kaikkeen
kehittämistyöhön SmartSportista!

Asiantuntijat käytössäsi:
Jan Norra
Palvelumyynti &
			Johtava asiantuntija

•

Yli 15 v. kokemus lähiliikuntapaikkarakentamisen
kehittämisestä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla

Mikko Peltonen
& Jani Vesikko

Pumptrack & muiden pyöräilyolosuhteiden
suunnittelu

•
•

Pyöräilyratojen suunnitteluoppaan tekijät (2017)
Suunnittelijoina yli 15 paikallisessa hankkeessa

Janne Saario
			

Skeittipaikkojen ja parkouralueiden 		
suunnittelu

•
•

Maisema-arkkitehti ja skeittauksen Suomen mestari
Yli 50 suunniteltua hanketta Suomessa ja ulkomailla

Pasi Koivu &
Aleksi Valta

Frisbee- , multi- ja futisgolfratojen
suunnittelu

•
•

Ratasuunnittelija / DiscGolfPark (yli 60 referenssiä)
Multi-, futis- ja koulugolf-asiantuntija

Jarmo & Henna
Väisänen		

Lähiliikuntapaikkojen yleis- &
toteutussuunnittelu

•
•

Suunnitteluhortonomeja / Viherteema Oy
Kokemusta yli 30 lähiliikuntapaikan suunnittelusta

Vinkkejä lähiliikuntapaikkojen
kehittämiseen ja suunnitteluun

Kysymys: Mitkä koulupiha-alueesi liikunta- ja leikkipaikoista ovat sinusta
kaikkein parhaimmat? Valitse KOLME mielestäsi parasta paikkaa (N=78)
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siota ovat saaneet pumptrack-radat,  joita voi käyttää polkupyörillä, scooteilla ja rullalaudoilla.
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Oheisen kuvan rata valmistui Jämsään kesällä 2017 ja se toimii kaupungin käyntikorttina kes-
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kustan sisääntuloväylän yhteydessä.
Uusinta uutta lähiliikuntapaikoille edustavat ns. multigolfradat, joista ensimmäisiä pilotoidaan vuosien 2018–2019 aikana eri puolilla Suomea. Ratojen ideana on, että samaa rataa voi
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käyttää frisbee-, futis- sekä puistogolfratana tai kiertää sitä  vaikkapa palloa heittämällä. Multigolfradat sopivat siten monikäyttöisyytensä johdosta erityisen hyvin koulupihojen yhteyteen.
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Huomiota myös lähiliikuntapaikkojen käytön seurantaan!
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Rakennetuista lähiliikuntapaikoista tulisi pyrkiä aina oppimaan seuraavia suunnittelukohteita varten. Tähän hyvä keino on käyttöselvitykset, joilla kartoitetaan lähiliikuntapaikan käytön aktivisuut-
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ta sekä eniten käytettyjä toimintapaikkoja. Ohessa tuloksia SmartSportin kyselystä, jolla selvitetty
koululaisten suosikkipaikkoja lähiliikuntapaikaksi kunnostetulla koulupihalla.
26 %

Monitoimiareena

13 %
6%

0%

Lähiliikuntapaikoilla kannattaa kokeilla myös uusia liikuntapaikkaideoita. Erittäin paljon suo-
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Uutta lähiliikuntapaikoilla – pumptrackit ja multigolfradat!  
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Asiantuntija-apua lähiliikuntapaikkojen
kaikenlaiseen kehittämiseen:
Jan Norra, p. 040 575 1717
jan.norra@smartsport.fi

SmartSport on liikunnan ja urheilun asiantuntijayritys. Yrityksen jäsenillä on pitkä ja laaja-alainen kokemus liikunnasta ja urheilusta.
Asiakkaita ovat kunnat, valtionhallinto, järjestöt, seurat ja liikunta-alalla toimivat yritykset.

