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LIIKKUMISEN JA URHEILUN OLOSUHTEET SIUNTIOSSA
Suunta-asiakirja 2020-2024



ESIPUHE

SISÄLLYS

TAUSTATIETOJA 
• Osallistaminen ja tiedonkeruu prosessissa
• Olosuhde termin määrittelyä
• Tunnistettuja toimintaympäristön muutoksia
• Kuntien liikuntapalveluiden lainsäädännöllinen kehikko

NYKYTILANNE
• Siuntion olosuhdetarjontaa lukuina
• Olosuhdekehittämisen hankkeet 2015-2019 
• Nostoja osallistamiskyselyiden tuloksista
• Yhteenvetoa olosuhdetilanteesta 

TULEVAISUUS
• Siuntion olosuhdetyön tavoitteet 2020-2024 
• Olosuhdekehittämisen toimenpiteet 2020-2024
• Toimintatapojen ja hallinnon kehittäminen 

Liitteet 
• Poimintoja taustakyselyiden tuloksista
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Kuntalaisten hyvinvointia edistävien liikuntaedellytysten
tarjoaminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Siuntion kunnalta on
puuttunut kokonaisnäkemys, jonka pohjalta em. tehtävää
paikallisesti toteutetaan. Tästä syystä kehittämistyön voidaan
arvioida olleen menneinä vuosina varsin lyhytjänteistä ja linjatonta.
Tämän asiakirjan tavoitteena on pyrkiä parantamaan tilannetta
tuomalla laaja-alainen ja pitkäjänteinen näkemys kunnan
olosuhdetyölle 2020-luvulla. Asiakirjan tarkoituksena on toimia
liikuntapaikkoihin ja -ympäristöihin liittyvien vuositasoisten
investointipäätösten ohjaavana asiakirjana sekä toisaalta tukea
kuntastrategian ”Hyvinvoivat ja onnelliset siuntiolaiset” tavoitetta.

Asiakirjan lähtökohtana on myös kunnan eri toimijatahojen yhdessä
jakama käsitys siitä, että olosuhdetyössä onnistuminen edellyttää
tulevaisuudessa entistä vahvempaa poikkihallinnollista yhteistyötä
ja koordinointia. Liikkuminen, liikunta ja urheilu moninaisine
olosuhdetarpeineen ei noudata hallintokuntarajoja. Asiakirjan
käytännön laatiminen on tämä lähtökohta huomioiden toteutettu
poikkihallinnollisesti kootun ohjausryhmän toimesta. Asiakirjan
laatimisprosessissa asiantuntijatukena on toiminut SmartSport
asiantuntijayritys.

Keskeinen rooli asiakirjan laatimisprosessissa on lisäksi ollut
kuntalaisten ja erilaisten paikallistahojen osallistamisella. Osana
prosessia on erilaisten kyselyiden kautta saatu hyödyllistä
taustatietoa sekä kehittämisnäkemyksiä lähes 300:lta Siuntion
asukkaalta tai paikallistoimijalta. Suuri kiitos kaikille prosessiin
osallistuneille!



Taustatietoja
OSALLISTAMINEN & TIEDONKERUU PROSESSISSA

Suunta-asiakirjan laatimiseen osallistettiin laajasti kuntalasia ja paikallistoimijoita kaikille avoimien nettikyselyiden avulla.
Osallistamisen tavoitteena oli tuottaa monitahoarviointina laaja-alaisesti tietoa ja näkemystä Siuntion nykyisestä olosuhdetilanteesta
sekä keskeisistä kehittämistarpeista. Kyselyissä vastaajilla oli mahdollista myös ottaa kantaa tulevaisuuden painopistevalintoihin.
Osallistamisvaiheen eri kyselyosioihin vastasi yhteensä lähes 300 vastaajaa. Alla tiivistelmä eri kyselyosioiden toteutuksesta ja
vastaajamääristä.
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Asukas- ja 
koululaiskysely

o Toteutettiin v. 2019 loka-marraskuun kuun aikana. Linkki kyselyyn kunnan  
nettisivuilla 3 viikon ajan.

o Koululaiskysely kohdistettiin erityisesti 4. ja 8. -luokkalaisiin, joille 
mahdollistettiin vastaaminen koulupäivän aikana 

o Kyselyn fokus OMATOIMISEN liikkumisen olosuhteissa

Aikuisvastaajia 150
Koululaisia 126

N=276 

Yhdistyskysely

o Toteutettiin v. 2019 marraskuun aikana
o Kyselylinkki lähettiin sähköpostitse kaikille Siuntion kunnan alueella 

toimiviin liikuntaseuroihin / -yhdistyksiin sekä muille paikallisille liikunta-
toimijoille. 

o 1 vastaus jokaisesta seurasta / yhdistyksestä 
o Kyselyn fokus ORGANISOIDUN liikunnan / urheilun olosuhteissa

N=9

Henkilöstö- ja 
luottamusmies-
kysely

o Toteutettiin v. 2019 marraskuun aikana
o Kyselylinkki lähettiin sähköpostitse liikunta- / olosuhdeasioihin liittyvien 

kunnan yksiköiden virkahenkilöille sekä lautakuntien luottamushenkilöille 
o Kyselyn fokus Siuntion KOKONAISTILANTEEN JA PAINOPISTEIDEN 

arvioinnissa 

Henkilöstöä 8
Lautakuntajäseniä 5

N= 13



Taustatietoja
OLOSUHDE TERMIN MÄÄRITTELYÄ 
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Perinteinen ”liikuntapaikka” termi kuvaa huonosti laajaa erilaisten paikkojen, ympäristöjen ja olosuhteiden kokonaisuutta, joissa fyysinen
aktiivisuus liikkumis-, liikunta- tai urheilusuorituksina tapahtuu. Siuntion liikuntaolosuhteiden kehittämisen suunta-asiakirjassa käytetään
liikuntapaikka termin sijasta siten ydinkäsitteenä olosuhde-termiä. Tällä halutaan suunnata kunnan eri toimijoiden ajattelua laaja-
alaisempaan suuntaan ja edesauttaa siten erilaisten poikkihallinnollisten raja-aitojen ylittämistä kehittämistyössä. Asiakirjassa on käytetty
myös väljästi yleisenä viitekehyksenä alla olevaa SmartSportin tekemää jaottelua kolmeen erilaiseen olosuhdekategoriaan.



Taustatietoja
TUNNISTETTUJA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSVIRTOJA

Liikunta- ja urheilukulttuurin nykytilanne ja tulevaisuuden kehittämistarpeet kytkeytyvät monilla tavoin yleisempiin yhteiskunnallisiin
muutosvirtoihin (kuva alla). Asiakirjaa laatinut ohjausryhmä korostaa Siuntion tulevaisuuden olosuhdetyön kannalta erityisen tärkeinä
toimintaympäristöön liittyvinä havaintoina:

 Pääosa väestöstä liikkuu oman terveytensä kannalta liian vähän – tilanne sama myös Siuntiossa ( kts. asukaskyselyn tulokset /liite).
Koululaisten liikunta-aktiivisuus välituntisin kuitenkin korkeampaa kuin vertailuaineistoissa.

 Yleisen liikunta-aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikäluokissa on keskeinen yhteiskunnallinen haaste. Tämän haasteen ratkaisemisessa
ydinroolissa ovat erilaiset matalan kynnyksen ratkaisut (=maksuttomat, helposti saavutettavat yms. olosuhteet ja palvelut).
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Taustatietoja
KUNTIEN LIIKUNTAPALVELUIDEN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN KEHIKKO* 
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Nykytilanne
SIUNTION OLOSUHDETARJONTAA LUKUINA  

7 km2 
Luonto- /ulkoilualueita

5
Palloilu / urheilukenttää

23 km 
Liikuntareittejä / -ratoja

16
leikkipuistoa

7 uimarantaa
1 satama

1 valtakunnallisen 
tason melontareitti

5
Liikuntasalia / -hallia

1 valtakunnallisen tason 
golfkenttä

1
lähiliikuntapaikka

3
kuntosalia
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Nykytilanne
OLOSUHDEKEHITTÄMISEN HANKKEET 2015-2019 

Kevyen liikenteen väylien kehittäminen 
(2015-2019). Yht.  272 000€ 

Omat investoinnit Yhteistyöhankkeet

Urheilukentän kunnostaminen (2019)
Yht.  140 000€ 

Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen (2018)
Yht.  31 000€ 

Uimarantojen kehittäminen (2015)
Yht.  10 000€ 

Alla on mainittuna Siuntion edeltävien lähivuosien hankkeet, jotka ovat liittyneet kuntalaisille ja paikallistoimijoille suunnattujen
liikunta- ja urheiluolosuhteiden kehittämiseen. Kyseisiin hankkeisiin liittynyt päätöksenteko ja suunnittelu ovat edenneet kunnat
perinteisen hankesuunnittelumallien kautta, ilman päätöksentekoa ohjannutta pidempijänteistä kokonaissuunnitelmaa.

Folksam arena -hallihanke (2016-2017)
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Yhteistyö Scandic Siuntion ja Miina Sillanpää säätiön 
kanssa  (2019-): tilat ja tapahtumat



Nykytilanne

NOSTOJA OSALLISTAMISKYSELYIDEN TULOKSISTA*

ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY
 Pääosa kaikenikäisistä siuntiolaisista liikkuu liian vähän suosituksiin 

nähden
 Siuntion koululaiset kuitenkin aktiivisempia välituntiliikkujia ja 

aikuisväestö aktiivisempia luontoliikkujia kuin vertailukunnissa
 Aikuisväestön aktiivisimmin käyttämät Siuntion liikuntaolosuhteet ovat 

kävely- ja pyörätiet, luontoliikuntapaikat sekä uimarannat. Varsinaisia 
lajiliikuntapaikkoja käyttää vain pieni osa aikuisväestöstä.

 Lähes puolet aikuisvastaajista arvioi Siuntion omatoimisen liikunnan 
harrastamisen näkökulmasta huonoksi kunnaksi. Hyväksi kunnaksi 
Siuntion arvioi vastaavasti hieman yli 1/3 vastaajista.    

 Liikuntapaikoista eniten tyytymättömyyttä liittyi aikuisvastaajilla 
kuntoratoihin, kävely- ja pyöräteihin, luistelukenttiin sekä latuihin.  

 Lapsiperheiden vanhemmista hieman yli puolet olivat tyytymättömiä 
Siuntion leikkipuistoihin.    

KYSELY YHDISTYKSILLE JA PAIKALLISTOIMIJOILLE
 Puolet vastanneista piti Siuntiota organisoidun 

liikunnan ja urheilun toimintamahdollisuuksien 
näkökulmasta hyvänä kuntana ja puolet huonona 
kuntana.

 Eniten tyytymättömyyttä liittyi harjoitustilojen  
laatuun.  Niihin erittäin tyytymättömiä oli puolet 
vastaajista. Myös harjoitustilojen ja -vuorojen 
määrään oli merkittävä osa vastaajista erittäin 
tyytymättömiä

 Kaikilla kyselyyn vastanneilla tahoilla oli valmiutta ja 
halukkuutta myös itse panostaa omien 
toimintaolosuhteiden kehittämiseen 
lähitulevaisuudessa.     

KYSELY KUNNAN HENKILÖSTÖLLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE
 Noin 2/3 vastanneista piti Siuntiota liikunnan ja urheilun harrastamismahdollisuuksien näkökulmasta 

hyvänä kuntana ja 1/3 huonona kuntana.
 Noin 2/3 vastanneista henkilöstön sekä luottamushenkilöstön edustajista oli tyytymättömiä kunnan 

liikuntapaikkaverkostoon viihtyisyyteen ja esteettisyyteen. Yleisintä vastaajien tyytyväisyys oli kunnan 
liikuntapaikkaverkoston monipuolisuuteen. 

 Kummatkin vastaajatahot korostivat tärkeinä tulevaisuuden erityisnäkökulmina mm. ikääntyvän väestön 
tarpeiden huomiointia,  liikuntapaikkaverkoston ekologisen jalanjäljen pienentämistä, lasten ja nuorten 
harrastamiskustannusten nousun minimointia sekä uusien kaavoitettavien alueiden huomiointia 
liikuntapaikkasuunnittelussa. 

* Tarkemmin kyselytuloksista liiteosiossa 9



Nykytilanne
YHTEENVETOA OLOSUHDETILANTEESTA

VAHVUUDET HEIKKOUDET

UHATMAHDOLLISUUDET

 Kunnassa paljon monimuotoisia luontoalueita ja sen 
tarjoamia erilaisia liikkumismahdollisuuksia

 Olemassa oleva liikuntapaikkaverkosto varsin kompakti 
ja kuntakoko huomioiden varsin monipuolinen

 Kunnassa aktiivinen seurakenttä, jossa vahva 
itsetekemisen ja talkoilun toimintakulttuuri

 Kunnassa liikunnallisesti varsin aktiivinen väestö. 
Kyselyiden perusteella mm. Siuntion koululaiset erittäin 
aktiivisia välituntiliikkujia ja aikuisväestö aktiivisia 
luontoliikkujia vertailukuntiin verrattuna.   

- Pienessä kunnassa liikuntapaikkojen kehittämisen ja ylläpidon resurssit 
pienet

- Liikuntaolosuhteiden kehittämistyö ei ole ollut pitkäjänteistä ja 
suunnitelmallista

- Tiettyjen liikuntapaikkojen osalta nykytilanne kunnassa varsin heikko; mm. 
toinen liikuntahalli käyttökiellossa, ladut ja kuntoradat eivät vastaa 
nykytarpeita,  pyörätieverkoston yhteyksissä puutteita ja houkutteleva 
lasten ja nuorten leikkipuisto / lähiliikuntapaikka puuttuu kuntakeskuksesta

- Resurssipulan takia kunnan liikuntamahdollisuuksista viestintä ollut 
vähäistä 

 Kunnan lukuisat hienot luontoalueet  ja kulttuurikohteet 
tarjoavat vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia  
liikuntamahdollisuuksien luomisen näkökulmasta – sekä 
kuntalaisille että myös matkailijoille!

 Hyvien liikuntaolosuhteiden näkeminen tärkeänä Siuntion 
vetovoimatekijänä uusien asukkaiden saamisessa

 Pienessä kunnassa mahdollista tehdä poikkihallinnollista  
kehittämistyötä haluttaessa joustavasti ja nopeastikin

 Naapurikuntien välillä hyvää yhteistyötä ja vuoropuhelua –
tarjoaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia pohtia myös 
liikuntaolosuhteiden kehittämistä yhdessä 

- Kiristyvä kuntatalous syö kunnan nykyisetkin pienet 
liikuntaolosuhteiden kehittämis- ja ylläpitoresurssit

- Vapaaehtoispohjaisten paikallistoimijoiden toiminta hiipuu 
seura-aktiivien ikääntyessä ja lopettaessa

Osana suunta-asiakirjan laatimista työstettiin prosessista vastanneen työryhmän toimesta sovellettu SWOT -analyysi Siuntion
olosuhdetilanteesta kokonaisuudessaan. Analyysin ydinviestit on koostettuna alla olevaan nelikenttään.
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Tulevaisuus
SIUNTION OLOSUHDETYÖN PÄÄTAVOITTEET 2020-2024     

KUNTASTRATEGIASTA NOUSEVAT TAVOITTEET  

Siuntiossa on hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat. Siuntion kunta kehittää ja toteuttaa hyvinvointia tukevia 
palveluratkaisuja. Kunnan kehitystyön keskiössä on hyvinvoiva ja onnellinen ihminen sekä yhteisö. Wellness -
kuntana Siuntio on ennen kaikkea turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen

KUNTALAISTEN OMATOIMISEN LIIKKUMISEN 
EDISTÄMINEN

1. ”Liikkumisreitistöihin lisää laatua ja kattavuutta”: Tavoitteena saada 
kehitettyä siuntiolaisten arki- ja kuntoliikkumisen kannalta keskeiset 
reitistöt (kevyen liikenteen väylät, kuntoreitit yms) liikkumiseen 
innostaviksi. 

2. ”Vetovoimainen lähiliikuntapaikka / leikkipuisto 
kuntakeskukseen”: Tavoitteena saada erityisesti lapsia ja nuoria sekä 
lapsiperheitä liikkumaan houkutteleva sekä viihtyisä 
lähiliikuntapaikkakokonaisuus kuntakeskuksen alueelle  

3. ”Uimarantojen ja luontoliikuntakohteiden palvelut paremmiksi”: 
Tavoitteena saada kohotetuksi selvästi kunnan uimarantojen ja 
kunnan keskeisten muiden luontoliikuntakohteiden yleisilmettä sekä 
palvelutasoa paremmaksi ja siten lisätä niiden liikuntakäyttöä. 

SEURATOIMINNAN JA OHJATUN LIIKUNNAN 
EDISTÄMINEN

1. ”Sisäliikuntatilat kuntoon”: Tavoitteena saada 
merkittävästi parannettua Siuntion 
seuratoiminnan, aikuisväestön ohjatun 
kuntoliikunnan sekä koulujen liikunnan 
opetuksen toteuttamisedellytyksiä kunnan 
sisäliikuntatilatarjontaa kehittämällä

2. ”Harrastamiskustannukset pysyvät 
edullisina”: Tavoitteena pitää edelleen kunnan 
liikuntatilojen maksut ja vuokrat käyttäjille 
edullisina ja estää siten erityisesti lasten ja 
nuorten eriarvoistumista liikunnan 
harrastamisessa 
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Tulevaisuus
OLOSUHDEKEHITTÄMISEN TOIMENPITEET 2020-2024      
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Vuosi Toimenpide Toteutus Kustannusarvio

2020

Monitoimihallin kunnostus Monitoimihalli nykyisellään käyttökiellossa. Kunnostushankkeessa hallin katto ja lattiat uusitaan.  1,1 milj. €. 

Kevyen liikenteen väylien 
kehittäminen

Rakennetaan kevyen liikenteen väylä kuntakeskuksesta Degerbyn tien ristetykseen. Laaditaan valmiiksi 
kunnan pyöräilypoliittinen ohjelma. Toteutetaan Eurovelo pyöräilyväylien kyltitystä. 460 000€

Uimarantojen kehittäminen Toteutetaan Störsvikin uimaranta- alueen yleissuunnittelu (master plan). Suunnittelussa huomioidaan 
alueen kuntoreitistön sekä rannan palveluvarustuksen kehittämistarpeet 20 000€

Kuntakeskuksen kuntorata-
alueen kunnostus

Kunnostetaan nykyinen pururata ja frisbeegolfrata sekä rakennetaan kuntoportaat. Parannetaan alueen 
opastusta ja valaistusta. 30 000€

Ulkoilureitistöjen ja 
luontoliikuntaolosuhteiden  
kehittäminen

Toteutetaan ”Seitsemän vuoren ulkoilureitistö” -kokonaisuus (rakentaminen, opastus & markkinointi). 
Kehitetään  Störsvik-Kopparnäs virkistysalueen ulkoilumahdollisuuksia yhteistyössä Uudenmaan 
virkistysalueyhdistyksen kanssa (hankkeen kesto 2020-2029)

15 000€

Yhdistyksen 
jäsenmaksu

Jokipuiston kehittäminen Parannetaan Jokipuiston viihtyisyyttä (alueen siistimistä, penkkejä yms) ja toimintamahdollisuuksia 
(petankkikenttä). Yhteistyöhanke paikallistoimijoiden kanssa.

30 000€ + 
pientarvikkeet 
2 500 €

Pickalan tekonurmikenttä Saatetaan loppuun Pickalan tekonurmikenttähanke yhdessä paikallisyhdistyksen kanssa. 36 000 €

2021

Kevyen liikenteen väylien 
kehittäminen Jatketaan kevyen liikenteen väylän rakentamista kuntakeskuksesta Degerbyn tien ristetykseen 460 000€

Uimarantojen kehittäminen Toteutetaan Störsvikin kehittämissuunnitelman mukaiset kunnostus ja parannustyöt 80 000€

Monitoimihallin kehittäminen Uusitaan monitoimihallin kalustus ja välineistö (Kuntosalivälineet, pelikenttävarustus, pientarvikkeet ) 35 000€

Latuverkoston kehittäminen Kunnostetaan kuntakeskustan latuverkostoa (raivaus, massoitus, haketus & opasteiden uusiminen) 40 000€



Tulevaisuus
OLOSUHDEKEHITTÄMISEN TOIMENPITEET 2020-2024
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Vuosi Toimenpide Perustelut & toteutus Kustannusarvio

2022

Kampus -hankkeen 
sisäliikuntatilat

Osana sivistys- ja hyvinvointikampusta rakennetaan uusi monipuolisesti muunneltava liikuntasali sekä 
erillinen monitoimisali, joka soveltuu liikunnan lisäksi kulttuuritapahtumiin. Liikuntasalin yhteyteen 
toteutetaan lisäksi pieni kuntosali.  Liikuntavälineiden täydennys.

Salin kustannukset osana 
kokonaishanketta + 
liikuntavälineet 5 000 €

Kampus -hankkeen 
ulkoliikuntatilat

Osana Kampus –hanketta koulupiha-alueelle toteutetaan monipuolinen eri-ikäisiä kuntalaisia 
palveleva lähiliikuntapaikka. Lähiliikuntapaikan toteutuksessa hyödynnetään osin nykyisellä piha-
alueella olevia pihavälineitä.

Salin kustannukset osana 
kokonaishanketta

2023

Kenttäalueiden kunnostus Uusitaan kuntakeskuksen tenniskentän ja luisteluradan pinnat, välineistö ja aitaus 40 000€

Kevyen liikenteen väylien 
kehittäminen

Jatketaan Siuntiontien kevyen liikenteen väylän kehittämistä Kantatie 51:n suuntaan. Tiesuunnitelman 
laatiminen yhteistyössä ELY -keskuksen kanssa.  100 000€

Nuorten toimintapuiston 
suunnittelu

Tehdään kehittämissuunnitelma kuntakeskuksen skeittipuisto ja pyöräilyrata-alueen kehittämiseksi 
erityisesti nuorten liikuntatarpeiden näkökulmasta (alustavina ideoina mm. pumptrack, parkour 
tyyppiset toiminnot)

10 000€

Leikkipuistoverkoston 
kokonaiskehittäminen

Tehdään kunnan leikkipuistoverkostoa koskeva kokonaissuunnitelma, jonka pohjalta arvioidaan 
verkoston tiivistämismahdollisuudet ja kehittämistarpeet 10 000€

2024

Kevyen liikenteen väylien 
kehittäminen Rakennetaan kevyen liikenteen väylä Degerbyn tien risteyksestä Kantatie 51:lle 1 milj€

Nuorten toimintapuisto Toteutetaan Nuorten toimintapuisto -hanke kuntakeskukseen 100 000€

Leikkipuistoverkoston 
kehittäminen Toteutetaan houkutteleva ja monipuolinen leikkipuisto kuntakeskuksen alueelle 100 000€



Tulevaisuus
TOIMINTATAPOJEN JA HALLINNON KEHITTÄMINEN 
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Toimenpide Perustelut & toteutus Resurssit

Varmistetaan riittävät resurssit 
liikuntaolosuhteiden kehittämis- ja 
ylläpitotyöhön

Liikuntaolosuhteiden jäntevä kokonaisvaltainen kehittäminen ja ylläpito ei 
onnistu optimaalisesti nykyisellä resurssoinnilla. Tilanteen parantaminen 
edellyttää organisatorisia kehittämistoimenpiteitä tai /ja  resurssien 
kasvattamista ostopalveluihin.

Ostopalveluiden hankintaan 
10 000 €:n lisäys vuositasolla

Poikkihallinnollisen 
olosuhdetyön kehittäminen 

Olosuhteiden kehittäminen vaatii vahvaa yhteistyötä kuntaorganisaation sisällä. 
Tiivistetään poikkihallinnollista yhteistyötä säännöllisillä 
yhteissuunnittelupalavereilla ydintoimijoiden välillä. Agendalla mm.  
vuosisuunnitelmassa olevien hankkeiden suunnittelu, vuositasoisen 
kunnossapitosuunnitelman laadinta sekä suunta-asiakirjan toteutuksen seuranta

Ei edellytä taloudellista 
resurssointia, sivistyksen ja 
teknisen toimen työajan 
kohdennus

Liikuntatilojen tilavarausjärjestelmän 
rakentaminen

Kunnan liikuntatilojen varausjärjestelmä vaatii kehittämistä uusien ja jo 
olemassa olevien liikuntatilojen tehokkaan käytön varmistamiseksi. 
Varausjärjestelmän suunnittelu, tilaus ja käyttöönotto vaativa prosessi, jolla 
varattava riittävästi aikaa ja resursseja.

Käyttöönotto 15 000 €
Ylläpitokustannukset 5 000 e 
/ vuosi

Vähän liikkuvien ja erityisryhmien
liikuntapalveluiden kehittäminen 

Valtion erityisavustuksella toteutettavien hankkeiden kehittäminen. 
Vuonna 2020: Seiso omin jaloin –hanke 

Omarahoitusosuuden 
budjetointi 10 000 € 
/suunnitelmavuosi

Seurataan, arvioidaan ja päivitetään 
liikuntaolosuhteiden kehittämisen 
suunta-asiakirjaa  

Kehittämissuunnitelma viedään osaksi vuositasoista toiminta- ja 
taloussuunnittelua.
Kehittämissuunnitelman kokonaisarviointi ja päivitys 2024.

Ei edellytä taloudellista 
resurssointia (työajan 
kohdennus)
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LIITTEET
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Poimintoja kyselytuloksista

AIKUISVÄESTÖN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS (N=151)

1%

1%

19%

20%

16%

7%

5%

13%

73%

75%

69%

30%

31%

27%

30%

29%

33%

54%

57%

49%

11%

10%

16%

69%

68%

73%

51%

51%

51%

38%

39%

38%

15%

15%

16%

Arkiliikkumista

Kaikki

Naiset

Miehet

Kuntoliikuntaa

Kaikki

Naiset

Miehet

Luontoliikuntaa

Kaikki

Naiset

Miehet

Kilpaurheilua

Kaikki

Naiset

Miehet

Ei ollenkaan Satunnaisesti Säännöllisesti

34%

34%

33%

32%

32%

33%

15%

12%

20%

12%

13%

9%

7%

8%

4%

Kaikki

Naiset

Miehet

Liikuntasuositus toteutuu osaltani kaikilta osin

Liikuntasuositus toteutuu osaltani kestävyysliikunnan määrän osalta

Liikuntasuositus toteutuu osaltani lihaskuntoliikunnan määrän osalta

Liikuntasuositus ei toteudu osaltani miltään osin

En osaa arvioida

Arvioi liikutko määrällisesti liikuntasuosituksen mukaisesti?Missä määrin arkeesi sisältyy alla mainitun tyyppistä 
liikunnallista aktiivisuutta?
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Poimintoja kyselytuloksista

LASTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS (N=123)

Harrastatko liikuntaa / urheilua liikuntaseurassa? Kuinka paljon liikut yleensä päivittäin?

18%

45%

32%

22%

50%

26%

29%

50%

32%

29%

39%

28%

0% 20% 40% 60%

7-9 lk. / tytöt

7-9. lk / pojat

1-6. lk / tytöt

1-6. lk / pojat

Yli 2 t päivässä 1-2t päivässä Alle 1 t päivässä

27%

70%

18%

23%

73%

30%

82%

77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7-9lk. / tytöt

7-9. lk / pojat

1-6. lk / tytöt

1-6. lk / pojat

Kyllä Ei
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Poimintoja kyselytuloksista

AIKUISVÄESTÖN TYYTYVÄISYYS SIUNTION LIIKUNTAPAIKKOIHIN (N=151)

4%

5%

3%

18%

3%

4%

3%

18%

4%

4%

3%

16%

45%

20%

19%

51%

23%

20%

10%

32%

11%

26%

21%

45%

28%

18%

30%

13%

27%

11%

7%

3%

11%

20%

14%

15%

15%

18%

23%

2%

12%

4%

11%

4%

5%

8%

18%

6%

8%

39%

25%

16%

35%

61%

69%

43%

69%

42%

44%

18%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kävely- ja pyöräilytiet

Hiihtoladut

Kunto- / pururadat

Uimarannat (Störsvik, Karskog + muut)

Jää/luistelukentät

Isot pallokentät (Lappers, Svenska Skolan)

Tenniskentät (keskusta)

Yleisurheilukenttä  (keskusta)

Frisbeegolfrata (keskusta)

Lähiliikuntapaikat (keskustan Liikuntapuisto, koulupihat, leikkipuistot yms.)

Kunnan liikuntasalit (Svenska skolan, kylpylän sali (väistötila))

Kunnan luontoliikuntamahdollisuudet (ulkoilureitit, luontopolut, metsät,…

Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa arvioida

Kuinka tyytyväinen olet Siuntion kunnan alla mainittujen liikuntapaikkojen / olosuhteiden nykytilaan? 
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Poimintoja kyselytuloksista

LIIKUNTASEUROJEN TYYTYVÄISYYS OMIIN TOIMINTAOLOSUHTESIINSA (N=9)

29%

14%

33%

29%

33%

17%

50%

14%

29%

17%

14%

17%

33%

14%

57%

50%

43%

33%

33%

50%

43%

14%

17%

17%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Käytössämme olevien harjoitustilojen LAATU (harjoituspaikkojen kunto,
soveltuvuus tarpeisiin, huolto yms.)

Käytössämme olevien harjoitustilojen ja vuorojen MÄÄRÄ (harjoituspaikkojen ja
vuorojen riittävyys toimintaan yms.)

Käytössämme olevien harjoitustilojen SAAVUTETTAVUUS (harjoituspaikkojen
sijainti / etäisyydet tms.)

Käytössämme olevat HARJOITUSAJAT /- AJANKOHDAT (tarjolla olevat viikonpäivät
ja kellonajat)

Käytössämme olevien harjoittelutilojen / -mahdollisuuksien YMPÄRIVUOTISUUS

Käytössämme olevien harjoitustilojen KÄYTTÖKUSTANNUKSET (käyttömaksut /
tilavuokrat yms.)

Käytössämme olevat liikuntatilat / paikat KILPAILUTOIMINNAN & TAPAHTUMIEN
JÄRJESTÄMISEN TARPEIDEN näkökulmasta

Erittäin tyytyväisiä Melko tyytyväisiä Melko tyytymättömiä Erittäin tyytymättömiä

Kuinka tyytyväisiä olette yhdistyksenne / jaostonne nykyisiin toimintaolosuhteisiinne alla mainituista eri näkökulmista (riippumatta siitä, kenen omistamia 
tai hallinnoimia käyttämänne liikuntapaikat / -tilat ovat).
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Poimintoja kyselytuloksista

ERI VASTAAJARYHMIEN NÄKEMYKSIÄ SIUNTION LIIKUNTA- JA 
URHEILUOLOSUHTEISIIN KOKONAISUUDESSAAN*

12%

2%

60%

63%

50%

35%

40%

25%

12%

36%

38%

12% 15%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Lautakuntakysely

Henkilöstökysely

Seurakysely

Asukaskysely

* Asukaskyselyssä arvio tehtiin omatoimisen liikunnan näkökulmasta ja seurakyselyssä organisoidun liikunnan / seuratoiminnan näkökulmasta
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Poimintoja kyselytuloksista

ERI VASTAAJARYHMIEN NÄKEMYKSIÄ KEHITTÄMISTYÖN 
PAINOPISTEVALINTOIHIN

Siuntion tulevan liikuntapaikkasuunnitelman tarkoituksena on luoda suuntaviivat kunnan liikunta- ja urheiluolosuhteiden kehittämistyölle 2020 -luvulla. Suunnitelman avulla 
pyritään edistämään kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta ja paikallisten seurojen toimintaedellytyksiä. Mihin alla mainituista olosuhteista tulisi sinusta kunnan erityisesti 
panostaa kehittämisresurssejaan tulevina vuosina? Valitse 1-3 mielestäsi keskeisintä painopistettä.

56%
52%

46%

54%

42%

19%
22%

56%

44%

78%

56%

11%

63%

25%

50%

63% 63%

13%

80%

20%

80% 80%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Arkiliikkumisen
olosuhteiden kehittäminen

(kävely- ja
pyörätieverkostot yms.)

Aikuisväestön
kuntoliikuntaolosuhteiden

kehittäminen (ladut,
kuntoilureitit, kuntosalit,

uimahalli yms.)

Luontoliikunnan
olosuhteiden kehittäminen

(lähivirkistysalueet,
luontopolut, metsät,

vesistöt yms.)

Lasten ja nuorten
omatoimisen liikunnan
olosuhteisiin (liikuntaan
innostavat päiväkoti- ja
koulupihat, nuorisotilat,

skeittipaikat,
lähiliikuntapaikat yms.)

Lasten ja nuorten
seuratoiminnan

olosuhteiden kehittäminen
(lasten ja nuorten

käyttämät lajiharjoittelu &
kilpailupaikat)

Aikuisväestön
seuratoiminnan olosuhteet

(aikuisten
seurajoukkueiden &

harjoittelu- ja
kilpailuolosuhteet yms.)

Asukaskysely Seurakysely Henkilöstökysely Lautakuntakysely



Siuntion kunnan liikuntapaikat 
(käyttövuorolliset)

käyttöaste 2020 (suluissa v. 2019 tilastotietoja)
Kunnan ylläpitämät liikuntapaikat, joiden 
käyttövuoroja kunta hallinnoi arkisin klo 7-15

arkisin           klo 
15 - 21

viikonloppuisin 
klo 9-21

kesäisin klo 9-
22 tilapäinen käyttö

sisäliikuntatilat

Sjundeå svenska skolan liikuntasali (voimistelu, 
palloilu) n. 300 m2 koulun käytössä 72 % (70 %) 27 % (37 %)

palloiluhallin 
vuoroja 9.6. alk. 
yht. 11 h

kansanopistojen kursseja, kunnan 
tapahtumia, loma- aikoiana 
viikkoleirejä, yksityiset käyttäjät

Scandic Siuntion liikuntasali, 3 osaa (voimistelu, 
palloilu) n. 300 m2

7,5h/vko 
eläkeläiset+päiv
äkoti 52 % 44 % ei käytössä satunnaisia yksittäisiä käyttäjiä

palloiluhalli (suljettu) kokonaispa 1974 m2
(koulun käytössä 
100 %) (100 %) (100 %)

kesäkuu 17 %, 
heinäkuu 12 % lisäksi satunnaisia tapahtumia

kuntosali (suljettu)

(v.18-19 koulu / 
7 h eläkeläiset, 
työttömät) (65 %) (12 %) 5,5 h satunnaisia yksittäisiä käyttäjiä

ulkoliikuntapaikat

urheilukenttä (yleisurheilu, palloilu)
koulujen 
käytössä 52 %

vain 1x2h 
vakiovuoro (8 %) 25 % kilpailuja, turnauksia, tapahtumia

Pikkalan tekonurmi ei toistaiseksi käytössä 

jatkossa kunnan hallinnoima, 
Siuntiolaisen liikunnan ystävät ry:n 
aloittama hanke
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Siuntion kunnan liikuntapaikat  
(vapaa käyttö)

Kunnan ylläpitämät liikuntapaikat, joiden 
käyttövuoroja kunta ei hallinnoi aktiivisesti arkisin klo 8-15

arkisin klo 15 -
21

viikonloppuisin 
klo 9-21

kesäisin klo 9-
22 tilapäinen käyttö

ulkoliikuntapaikat

lähiliikuntapaikka Aleksis Kiven koulun pihalla
aktiivinen 
välituntikäyttö vapaa käyttö vuoroja annetaan vain rajoitetusti

pururata / hiihtolatu, Palonummi
koulut, vapaa 
käyttö vapaa käyttö 

frisbeegolfrata vapaa käyttö 
skeitti- ja parkour-puisto, bmx-rata vapaa käyttö, aktiivista käyttöä satunnaisia tapahtumia
tennis- / koripallokenttä vapaa käyttö satunnaisia tapahtumia

Lappersin nurmikenttä vapaa käyttö 
satunnaisia vuoroja, kun keskustan 
kenttä varattu

Sjundeå svenska skolanin hiekkakenttä koulun käyttö vapaa käyttö
Karskogin nurmikenttä vapaa käyttö 
kevyenliikenteen väylät koulu- ja työmatkakäyttö, virkistyskäyttö
Kuninkaantien pyöräreitti vapaa käyttö 
Eurovelo 10- Baltic Sea Cycle Route -pyöräreitti vapaa käyttö 
Siuntionjoen melontareitti vapaa käyttö, ohjattua yritystoimintaa
hiihtoladut Sjundbyntien varressa vapaa käyttö 
hiihtoladut urheilukentällä koulujen käyttö vapaa käyttö
Kirkonkylän kulttuuripolku (muinaspolut)
7 vuoren -lähiretkeilyreitistö suunnitelma laadittu, vapaa käyttö (some-seuranta)
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Siuntion kunnan liikuntapaikat 
(leikkipuistot ja uimarannat)
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leikkipuistot arkisin klo 8-15 arkisin klo 15 - 21
viikonloppuisin 
klo 9-21 kesäisin klo 9-22 tilapäinen käyttö / muut huomiot

Aleksis Kiven tien puisto
Säästöpankintien puisto

Sjundeå svenska skolan leikkipiha
koulujen ja vakan 
käyttö vapaa käyttö 

Päiväkoti Jukolan leikkipiha
koulujen ja vakan 
käyttö vapaa käyttö 

Aleksin Kiven koulun leikkipiha
koulujen ja vakan 
käyttö vapaa käyttö 

Störsvikin leikkipuisto
Tyyskylän päiväkodin leikkipiha varhaiskasvatus vapaa käyttö
Pikku-Lotan leikkipiha varhaiskasvatus vapaa käyttö
Peltokaaren leikkipuisto
Peltorinteen leikkipuisto
Puistopolun leikkipuisto
Juoksijantien leikkipuisto
Ratapihantien leikkipuisto 
Koulutien leikkipuisto
Urheilupuiston leikkipuisto
uimarannnat

Störsvikin uimaranta yli 100 uimaria / päivä uintikaudella
talvella 
avantouinti

Karskogin uimaranta alle 100 uimaria / päivä uintikaudella 
Nummijärven uimaranta alle 100 uimaria / päivä uintikaudella erityisesti lapsiperheiden käyttö



Siuntion yksityiset liikuntapaikat

Yksityiset / ei kunnan hoidossa tai hallinnassa olevat liikuntapaikat
sisäliikuntatilat
Harjulinna Harjulinnan tilastot
Fennia Arena Fennia Arenan tilastot
Scandic Siuntion uimahalli Scandicin tilastot
Scandic Siuntion kuntosali Scandicin tilastot
ulkoliikuntapaikat
Kopparnäs-Störsvikin ulkoilualue (retkeily, 
melonta, uinti, veneily) Uuvi ry:n tilastot, kehittämissuunnitelma 2020-2030
Pickala Golf Pickala Golfin tilastot
Pickala Tennis Oy Pickala Tennis Ab:n tilastot
Scandic Siuntion luontoliikuntapuisto Scandicin tilastot
Scandic Siuntion tennis- ja beachvolley-kentät Scandicin tilastot
Scandic Siuntion frisbeegolfrata Scandicin tilastot
Touhula-Störsvikin leikkipiha Touhulan vakan käyttö
uimarannnat
Sandvikenin ja Sandfjärdin rannat Uuvi ry:n tilastot
Fårträskin ranta
Tjusträskin ranta Scandic Siuntio erityisesti koirien uintipaikkana
Kotilahden satama Siuntion Venekerho - Sjundeå Båtklubb ry:n tilastot
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