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1. JOHDANTO
1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet
Liikunnan myönteiset vaikutukset lasten terveyteen ja kokonaisvaltaiseen kehitykseen ovat laajalti tunnustettuja. Liikunnan terveysvaikutuksista sekä esimerkiksi motorisesta kehityksestä tehdyt kansalliset ja kansainväliset tutkimukset luovat asialle
vankan tieteellisen pohjan. Huolimatta liikunnan tärkeästä merkityksestä lasten ja
nuorten hyvinvoinnille enemmistö suomalaisista lapsista ja nuorista liikkuu oman
terveytensä kannalta liian vähän.
Huoleen lasten ja nuorten riittävästä liikunta-aktiivisuudesta on viime vuosina tartuttu muun muassa laatimalla omat kansalliset liikuntasuositukset sekä alle kouluikäisille lapsille että kouluikäisille lapsille ja nuorille. Sosiaali- ja terveysministeriön
varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005) mukaan alle kouluikäisten lasten
tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia joka päivä. Vastaavasti Nuori Suomi ry:n laatimat
Fyysisen aktiivisuuden suositukset kouluikäisille (2008) suosittavat 7–18 -vuotiaille
lapsille ja nuorille vähintään 1–2 tuntia liikuntaa joka päivä. Alle kouluikäisillä lapsilla suositusten edellyttämä liikkuminen on selvästi pääosin omaehtoista arkiliikuntaa,
kun taas kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla mukaan tulevat enenevässä määrin myös
liikuntaharrastukset ja muut ohjatut aktiviteetit. Kaikilla ikäryhmillä omaehtoisen liikkumisen määrä on kuitenkin merkittävin osatekijä, jotta riittävä päivittäinen liikuntamäärä toteutuisi.
Yksi keskeinen perusedellytys lasten riittävälle liikunta-aktiivisuudelle on se, että
heidän päivittäiset lähiympäristönsä tarjoavat riittävästi liikkumiseen innostavia
paikkoja. Jotta suositusten mukainen liikuntamäärä toteutuisi, on erityisesti koti-,
päiväkoti- ja koulupihojen oltava monipuolisesti fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia.
Päiväkoti- ja koulupihojen osalta liikkumisen ja leikin tarpeet on viime vuosina tunnistettu varsin hyvin, mutta asuinrakennusten pihaympäristöjen kohdalla tilannetta
ei ole kartoitettu vielä samassa mittakaavassa. Tämän selvityksen pyrkimyksenä
on ottaa yksi askel kotiympäristön liikkumismahdollisuuksiin liittyvän tietoisuuden
lisäämisessä.
Tehdyn selvityksen päätavoitteena on muodostaa yleiskuva siitä, millaisia leikki- ja
liikuntamahdollisuuksia erityyppiset suomalaiset taloyhtiöt tarjoavat nykyisellään
asukkailleen, ja kuinka nykytilannetta arvioidaan kehittämistarpeiden näkökulmasta.
Selvityksen tavoitteena on lisäksi tuottaa joitakin toimenpide-ehdotuksia, joilla voitaisiin edistää kaikenikäisten kansalaisten fyysistä aktiivisuutta heidän välittömissä
kotiympäristöissään – taloyhtiöiden pihoilla ja mahdollisissa yhteiskäyttöön soveltuvissa sisätiloissa.
Nuori Suomi ry:n tuottama (1.1.2013 alkaen Valo, Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio) selvitys on jatkoa Nuoren Suomen aiemmin julkistamille selvityksille
alakoulujen (2004), yläkoulujen (2009) ja päiväkotien (2009) liikuntaolosuhteista.
Raportti auttaa siten täydentämään kokonaiskuvaa suomalaisten lasten ja nuorten
arkiympäristöjen nykytilasta liikuntamahdollisuuksien ja -olosuhteiden näkökulmasta.
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Hankkeesta ovat vastanneet asiantuntijat Reijo Ruokonen ja Jan Norra. Tutkimusassistenttina on toiminut liikuntatieteiden maisteri Veera Ehrlén. Selvityksen tekemiseen on saatu tukea Opetusministeriön liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja
kehittämismäärärahoista.

1.2 Kotiympäristö liikkumisympäristönä
Kotipihalla on tärkeä merkitys lasten liikkumisympäristönä. Erityisen keskeisessä
roolissa se on alle kouluikäisillä lapsilla. Alle kouluikäinen lapsi viettääkin varsin paljon aikaa ulkona pihaleikeissä. Leikeissä korostuu mielikuvituksen käyttäminen sekä
erilaisten leikkivälineiden sekä myös lähiympäristön kalusteiden ja luonnonmateriaalien hyödyntäminen leikeissä. Suosittuja ikävaiheen leikkejä ovat esimerkiksi erilaiset
juoksu-, hyppy-, tasapaino-, kiipeämis- ja riippumisleikit. Kouluiän myötä lapsen pihaleikin maailmaan tulevat puolestaan mukaan enenevässä määrin myös erilaiset pelit
sekä taitoja ja yhteistoimintaa vaativat leikit.
Liikkuessaan itsenäisesti lapsi tutustuu sekä tekee havaintoja lähiympäristöstään ja
rakentaa täten henkilökohtaista suhdettaan elinympäristöönsä. Iän myötä lapsen hallitsema toiminta-alue kasvaa. Kouluiässä omatoiminen liikkumisalue laajenee välittömästä kotipiiristä kodin läheiselle tontti- ja korttelialueelle. Toimintasäteen laajenemisen mahdollistavat lapsen motorinen kehonhallinta, ympäristöä koskevan käsitteistön
muodostuminen ja sosiaalinen kanssakäyminen muiden lasten kanssa.
Iän karttuessa lapselle tärkeitä päivittäisiä liikuntapaikkoja ovat kotipihojen lisäksi
päiväkoti- ja koulupihat. Oma piha-alue tarjoaa kuitenkin yhä erittäin tärkeän liikkumisympäristön myös kouluikäiselle lapselle. Tähän viittaavat esimerkiksi Nuori
Suomi ry:n tuottaman, liikkumispäiväkirjametodilla toteutetun Missä lapsi liikkuu
-tutkimuksen tulokset (Virta 2000). Tuloksista käy ilmi, että 12-vuotiaiden lasten
liikuntakerroista 40 % tapahtuu edelleen kotipihaympäristössä.
Lapsen leikin kehittyminen ja liikkumisalueen vähittäinen laajentuminen edellyttävät,
että asuinympäristöjä suunniteltaessa eri-ikäisten lasten tarpeet otetaan huomioon.
Kotipihojen tulisi täten olla toimintamahdollisuuksiltaan mahdollisimman monipuolisia. Ihannetilanteessa kotipiha ja sen välittömät lähialueet tarjoavat lapselle turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, jossa vapaa leikki ja lapsen mielikuvitus pääsevät
oikeuksiinsa.
Pihojen lisäksi liikuntamahdollisuuksia voivat tarjota asuinrakennusten yhteiskäytössä
olevat sisätilat. Näitä tiloja on mahdollista suunnitella ja hyödyntää siten, että ne monipuolistavat asukkaiden mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen omassa kotiympäristössään. Yksi tämän selvityksen päämääristä on kartoittaa sitä, millaisia leikki- ja
liikuntamahdollisuuksia suomalaisten taloyhtiöiden sisätiloista löytyy nykyisellään.
Tehdyssä selvityksessä kotiympäristöä ja sen toimintamahdollisuuksia on tarkasteltu
ensisijaisesti lasten tarpeiden näkökulmasta. Tästä huolimatta on tärkeää huomioida
se, että taloyhtiöiden kotipihat ovat merkittäviä ympäristöjä myös muille ikäluokille. Esimerkiksi suuri osa ikääntyneestä väestöstä on lapsiperheisiin nähden samalla
tavalla riippuvaisia kodin välittömän lähiympäristön tarjoamista toimintamahdollisuuksista. Liikkumiseen innostavan kotiympäristön luomiseen liittyvät kysymykset
ja mahdollisuudet tulee siten nähdä laajemmasta yhteiskunnallisesta viitekehyksestä
kuin ainoastaan lasten hyvinvoinnin näkökulmasta.
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1.3 Asuinympäristön suunnittelua koskevia
ohjeistuksia ja normeja
Asuinympäristön suunnittelua ja rakentamista määrittelevät erilaiset lait. Keskeisin
laki on maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), jossa annetaan ohjeistuksia ja määräyksiä liittyen alueiden käyttöön, kaavoitukseen ja rakentamiseen. Lain tavoitteena
on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset
hyvälle elinympäristölle. Hyvä elinympäristö on lain mukaan turvallinen, terveellinen,
viihtyisä, sosiaalisesti toimiva ja eri väestöryhmien tarpeet huomioiva. Asuinrakentamisen osalta laissa määritellään, kuinka asuinrakennuksen yhteyteen tulee järjestää
riittävästi ulkotilaa leikkipaikkoja ja oleskelualueita varten.
Lakia täydentää maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999), jossa kuvaillaan kaavoittamiseen ja rakentamiseen liittyviä menettelytapoja sekä määritellään eri toimijoiden osuutta tehtävien soveltamisessa. Maankäyttö- ja rakennuslakia täydentäviä
rakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita julkaistaan lisäksi Ympäristöministeriön ylläpitämässä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Muita asuinalueiden
piha-alueiden suunnittelua koskevia määräyksiä löytyy muun muassa pelastuslaista
(379/2011) ja ympäristönsuojelulaista (86/2000).
Asuintalojen piha-alueiden suunnittelua ohjaavat lakipykälien lisäksi ulkoleikkipaikkoja koskevat Rakennustietosäätiön tuottamat rakennustapaohjeet, joiden viimeisin
päivitys on tehty elokuussa 2009 (RT 89-10966 Ulkoleikkipaikat). Rakennustapaohjeissa käsitellään leikkipaikkojen suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon
turvallisuus-, esteettömyys-, ympäristö- ja viihtyisyysnäkökulmat sekä erityyppisten
leikkipaikkojen erilaiset vaatimukset. Rakennustapaohjeissa painotetaan, kuinka leikkipaikkojen on tarkoitus palvella erilaisia käyttäjäryhmiä ja edistää eri ikäryhmien
vuorovaikutusta. Ulkoleikkipaikkojen rakennustapaohjeissa annetaan muun muassa
seuraavia ohjeistuksia tonttikohtaisiin leikki- ja oleskelualueisiin liittyen:
●●

●●

●●
●●
●●
●●

Tontilla, jolla on kaksi tai useampia asuntoja, tulee olla leikkialue, jonka tulee täyttää julkisille leikkialueille asetetut turvallisuusvaatimukset.
Leikkialueen tulee sijaita siten, että sinne on suora kulkuyhteys porrashuoneesta ja
asunnoista suora näkö- ja kuuloyhteys.
Leikkialueen etäisyys asunnoista tulee olla enintään 50 metriä.
Leikkipaikan vähimmäiskoko tulee olla 100 m2, suositus 200–300 m2.
Jokaista 3000 kerrosneliömetriä kohden tulee olla yksi leikkipaikka.
Kulkureitin leikkialueelle tulee olla liikenteellisesti turvallinen. Alueen on oltava
riittävästi eristetty autopaikoista ja ajoneuvoliikenteen käyttämistä alueista.

Rakennustapaohjeissa painotetaan erityisesti leikki- ja oleskelualueiden turvallisuutta.
Turvallisuusteemaa käsitellään muun muassa leikkipaikalla sijaitsevien leikkipaikkavälineiden, kalusteiden, valaistuksen, materiaalien, päällysteiden ja kasvillisuuden
näkökulmista. Leikkipaikkavälineiden osalta turvallisuusnäkökohtia on määritelty
tarkemmin Suomen Standardisoimisliiton (2008) leikkikenttävälineitä koskevissa
standardeissa. Leikkivälineitä koskevia määräyksiä löytyy lisäksi kuluttajaturvallisuuslaista (920/2011) ja tuotevastuulaista (694/1990).
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1.4 Kokemukset asuintalojen pihoista viimeisimmän
Asukasbarometrin mukaan
Erityyppisten taloyhtiöiden piha-alueita ja muita yhteistiloja on tutkimuksellisesti
tarkasteltu Suomessa erittäin vähän. Tuorein laajempi valtakunnallinen selvitys, jossa
teemaa on sivuttu on vuonna 2011 julkaistu viimeisin Asukasbarometri. Asukasbarometria on toteutettu Suomen ympäristökeskuksen toimesta vuodesta 1998 alkaen ja
viimeisin on järjestyksessään kolmas. Asukasbarometrien tavoitteena on ollut tuottaa
yleiskuvaa ja seurantatietoja yli 10 000 asukkaan taajamien asuinympäristöjen erilaisista laatutekijöistä.
Asukasbarometrissa on painotettu asukkaiden näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita
koskien heidän omaa asuinympäristöään. Tuoreimmasta Asukasbarometrista käy
ilmi, että suurissa taajamissa asuvat suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä asuinalueensa puisto- ja ulkoilualueisiin. Myös asuintalojen pihoja pidetään yleisesti viihtyisinä. Asukasbarometrikyselyyn vastanneista 86 % on erittäin tai melko tyytyväisiä
oman kotipihansa viihtyisyyteen. Tyytyväisimpiä ovat omakotitaloissa, omistusasunnoissa ja väljillä asuinalueilla asuvat. Tyytymättömimpiä ovat puolestaan kerros- ja
vuokrataloasukkaat. Tyytymättömyys on vuoden 2004 Asukasbarometriin verrattuna
kasvanut niin ikään erityisesti tiiviillä kerrostaloalueilla ja vuokra-asunnoissa.
Tyytyväisyys omaan asuinympäristöön vaikuttaa luonnollisesti siihen, kuinka paljon asuintalojen pihoilla vietetään aikaa. Puolet Asukasbarometrin vastaajista kertoo
oleskelevansa kotipihallaan useamman kerran viikossa. Pientaloalueilla asuvat käyttävät pihojaan huomattavasti enemmän kerrostaloalueilla asuviin verrattuna. Omakotitaloissa asuvista 87 % oleskelee kotipihallaan useamman kerran viikossa, kun vastaava luku kerrostaloasujien keskuudessa on vain 11 %. Suurin yksittäinen kotipihoilla
aikaansa viettävä ryhmä on Asukasbarometrin mukaan lapsiperheet. Erityisesti alle
kouluikäisten lasten perheet käyttävät pihoja hyvin aktiivisesti. Kerrostalopihoilla toiseksi aktiivisin käyttäjäryhmä lapsiperheiden jälkeen on ikääntyneet.
Tärkeimpinä asuinalueen viihtyvyyteen vaikuttavina tekijöinä suomalaiset pitävät
Asukasbarometrin mukaan rauhallisuutta, luonnonympäristöä, hyvää sijaintia ja hyviä
liikenneyhteyksiä. Asuinalueiden koettuun toimivuuteen ja viihtyisyyteen vaikuttavat lisäksi asukkaiden osallistumismahdollisuudet. Asukasbarometrin mukaan suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omaa asuintaloa ja
kotipihaa koskevaan päätöksentekoon. Eri asukasryhmien välillä on kuitenkin suuria
eroja. Esimerkiksi vuokrataloissa asuvat ovat omakotiasujiin verrattuna kolme kertaa
tyytymättömimpiä asuintalojensa vaikutusmahdollisuuksiin.
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät asuinalueen yhteisöllisyyttä ja
asukkaiden halukkuutta toimia yhteisen hyvän vuoksi. Jaettu vastuu lähiympäristön
eteen sekä erilaiset yhteistyön mahdollisuudet asuintaloissa ja eri taloyhtiöiden kesken luovat asuinympäristöön yhteisöllisyyden tunnetta. Asukasbarometrin mukaan
yhteisöllisyyttä voidaan havaita eniten pientaloalueilla sekä pari- ja rivitaloyhtiöissä.
Tiiviillä asuinalueilla yhteisöllisyys on puolestaan vähäisempää. Koetun yhteisöllisyyden voidaan kokonaisuudessaan katsoa kasvattavan asuinalueen arvoa ja kotiympäristön viihtyisyyttä.
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2 SELVITYKSEN 					
TOTEUTUS JA 					
SAATU AINEISTO
Taloyhtiöiden leikki- ja liikuntamahdollisuudet -selvityksen aineisto kerättiin kahdella
valtakunnallisella kyselyllä, jotka toteutettiin syksyllä 2012. Toiseen kyselyyn vastasivat erityyppisten suomalaisten taloyhtiöiden edustajat ja toiseen alle 13-vuotiaiden
lasten vanhemmat. Jälkimmäisellä kyselyllä haluttiin varmistaa lapsiperheiden näkökulman tulevan riittävästi huomioiduksi aineistossa, sillä selvityksen taustalla oli erityisesti lasten liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita ja kysymyksenasetteluita.
Jatkossa edellä mainittuihin eri kyselyosioihin viitataan termeillä ”taloyhtiökysely” ja
”lapsiperhekysely”. Taloyhtiö- ja lapsiperhekyselyistä saatuja tuloksia kuvataan raportissa pääosin eritellysti mutta johtopäätösosiossa myös tuloksia yhdistäen.

2.1 Taloyhtiökyselyn toteutus ja aineisto
Taloyhtiökysely toteutettiin yhteistyössä Kiinteistöliiton, VVO:n ja Asokodit Oy:n
kanssa. Näin selvitykseen saatiin taloyhtiökohteita niin omistusasuntopohjaisista kuin
myös vuokra- ja asumisoikeusyhtiöistä. Kyselyt kohdistettiin omistusasuntoyhtiöissä
taloyhtiöiden puheenjohtajille ja vastaavasti vuokra- ja asotaloissa talotoimikuntien
puheenjohtajille tai vastaaville. Puheenjohtajan oli mahdollista välittää kysely vastattavaksi myös muulle yhtiön asukasedustajalle, kuten yhtiön hallituksen jäsenelle tai
pihavastaavalle. Taloyhtiökyselyssä pääteemana oli yhtiön alueella olevien leikki- ja
liikuntamahdollisuuksien kartoitus sekä niiden nykytilan ja kehittämistarpeiden arviointi. Kysely toteutettiin sähköisellä Webropol-kyselyllä ja siihen vastasi määräaikaan
mennessä 1230 taloyhtiötä.
Taloyhtiökyselyyn vastanneiden yhtiöiden taustatiedot on koottu oheiseen kuvioon
(kuvio 1). Selvityksen aineistossa olevista taloyhtiöistä pääosa, lähes 70 %, on yhtiötyypiltään omistusasuntopohjaisia. Vuokra-asuntojen määrä aineistossa on hieman
yli 20 % ja asumisoikeusasuntojen hieman yli 10 % vastanneista. Vastaajina kyselyssä
ovat suurimmalta osin toimineet yhtiöiden puheenjohtajat. Vain alle 20 %:ssa taloyhtiöitä vastaajana on ollut joku muu yhtiön asukasedustaja.
Taloyhtiöiden ikärakenteen osalta reilu puolet selvityksen kohteista on rakennettu
1980-luvun jälkeen ja hieman yli 15 % 2000-luvulla. Suurin osa, lähes 70 % vastanneista taloyhtiöistä koostuu kerrostalo- tai pienkerrostaloasunnoista. Vajaa 30 % on
vastaavasti rakennustyypiltään rivitaloja. Yhdyskuntarakenteellinen tarkastelu osoittaa, että pääosa, noin kaksi kolmasosaa vastanneista taloyhtiöistä sijaitsee lähiössä
tai kuntataajamassa. Kantakaupungissa sijaitsee puolestaan noin kolmasosa vastanneista yhtiöistä. Huoneistomäärältään eniten edustettuna ovat 10–30 asunnon taloyhtiöt, joiden määrä saadussa aineistossa on 40 %.
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Kuvio 1. Taustatietoja vastanneista taloyhtiöistä
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Vastanneiden taloyhtiöiden määrä on verrattain korkea, mikä parantaa selvityksen
luotettavuutta. Kun saatua aineistoa verrataan Tilastokeskuksen asumista koskeviin
tilastotietoihin, voidaan selvityksen aineiston katsoa edustavan varsin hyvin suomalaista taloyhtiökantaa.

2.2 Lapsiperhekyselyn toteutus ja aineisto
Alle 13-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu kyselyosio tilattiin TNS Gallup
Oy:ltä. Aineiston keräämisessä käytettiin palveluntarjoajan sähköistä paneelikyselyä.
Paneelikyselyn kautta tavoitettiin 1024 suomalaista lapsiperhettä, joista jokaisessa oli
vähintään yksi alle 13-vuotias lapsi. Lapsiperheille suunnatussa kyselyssä pääteemana olivat oman kotipihaympäristön leikki- ja liikuntamahdollisuuksien arviointi omien
lasten tarpeiden näkökulmasta sekä kehittämistarpeiden kartoitus.
Taustamuuttujien osalta saatua aineistoa on kuvattu oheisessa kuviossa 2. Kyselyn
aineistossa olevista lapsiperheistä yli 80 % asuu omistusasunnoissa ja noin viidesosa
joko vuokra- tai asumisoikeusasunnoissa. Rakennustyyppien näkökulmasta tarkasteltuna yli puolet lapsiperheistä asuu omakotitaloissa. Kerrostaloissa asuu puolestaan
hieman yli viidesosa ja rivitaloissa 15 % vastanneista lapsiperheistä. Omakotitaloissa
asuvat lapsiperheet otettiin mukaan selvityksen aineistoon, sillä ne tarjoavat mielenkiintoisen vertailukohdan muihin lapsiperheryhmiin. Pääosassa selvityksen tulosten

Kuvio 2. Taustatietoja vastanneista kotitalouksista
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tarkasteluja omakotitaloissa asuvat lapsiperheet on kuitenkin eroteltu pois. Tämä
mahdollistaa tulosten vertailtavuuden taustamuuttujiltaan samankaltaisen taloyhtiökyselyn tulosten kanssa.
TNS Gallupin vastaajakanta perustuu väestöä edustavaan rakenteeseen, ja kuhunkin
selvitykseen valitaan kohderyhmää parhaiten edustava otos. Paneelikyselystä saadun
aineiston voidaan täten olettaa edustavan varsin hyvin sellaisia suomalaisia lapsiperheitä, joissa on alle 13-vuotiaita lapsia.
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3 LEIKKI- JA LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET 		
TALOYHTIÖISSÄ
Keskeinen tavoite tässä valtakunnallisessa selvityksessä on tehdä peruskartoitusta
siitä, mitä leikki- ja liikuntamahdollisuuksia suomalaisista taloyhtiöistä löytyy. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti piha-alueet mutta myös taloyhtiöiden mahdolliset
yhteiskäytössä olevat sisätilat. Tarkastelua tehdään erityisesti sen osalta, kuinka yleisesti erityyppisiä toimintamahdollisuuksia on tarjolla ja kuinka paljon kokonaismäärältään erilaisia toimintoja yksittäisistä taloyhtiöistä löytyy. Lisäksi edellä mainittuja
näkökulmia tarkastellaan suhteessa aineiston taustamuuttujiin.

3.1 Erilaisten leikki- ja liikuntamahdollisuuksien 			
		yleisyys taloyhtiöissä
Pihojen osalta leikki- ja liikuntamahdollisuuksia kartoitettiin kolmesta eri näkökulmasta: pihoilla olevien kiinteiden leikkipaikkavälineiden, pallopelialueiden sekä mahdollisten muiden toimintamahdollisuuksien osalta (kyselylomake liitteenä).
Taloyhtiökyselyssä tehty kiinteiden leikkipaikkavälineiden tarkastelu osoittaa, että suomalaisten taloyhtiöpihojen tyypillisimmät leikkipaikkavälineet ovat hiekkalaatikko ja keinut, jotka kummatkin löytyvät noin 80 %:sta taloyhtiöitä (kuvio 3). Muita leikkipaikkavälineitä esiintyy taloyhtiöiden pihoilta selvästi harvemmin. Seuraavaksi yleisin leikkiväline
on liukumäki, joka kuuluu pihavarustukseen hieman alle 40 %:ssa pihoja. Yleisin selvästi
liikunnallinen pihaväline on kiipeilyteline, joka löytyy hieman yli neljäsosasta pihoja.
Leikkipaikkavälineiden ohella selvityksessä on tarkasteltu kotipihoilta löytyviä pallopelimahdollisuuksia. Taloyhtiökyselyn perusteella jonkinlainen pallopelit mahdollistava pelialue löytyy noin 15 %:sta taloyhtiöpihoja. Lajispesifimpinä paikkoina kyselyssä
on lisäksi kartoitettu koripallon heittopaikkaa sekä palloseinää. Nämä paikat kuuluvat pihan toimintavarustukseen kyselyn perusteella alle 10 %:ssa yhtiöitä.
Merkittävä osa lapsia liikkumiseen innostavista paikoista on muita kuin varsinaisesti
liikkumiseen suunniteltuja alueita. Tämän vuoksi selvityksessä on kartoitettu myös
sitä, onko kotipihoilla luontosaarekkeita, joita lasten on mahdollista käyttää leikkitoimintaan. Tällaisia luontoelementtien luomia toimintamahdollisuuksia löytyy hieman
alle 30 %:sta taloyhtiöpihoja. Luontosaarekkeiden lisäksi pihoilla kulkevat erilaiset
kulkuväylät ovat vastaavalla tavalla tärkeitä lasten päivittäisen liikkumisen paikkoja,
mikäli ne tällaiseen turvallisuusnäkökohdat huomioiden soveltuvat. Tällaisia leikkiin
ja liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä on noin neljäsosassa yhtiöitä. Talviaikana merkittäviä liikkumiseen ja leikkiin innostavia alueita ovat puolestaan taloyhtiön pihoilta
löytyvät erilaiset mäenlaskupaikat. Tällainen toimintamahdollisuus löytyy kyselyn
perusteella niin ikään noin neljäsosasta taloyhtiöitä.

13

Kuvio 3. Leikki- ja liikuntamahdollisuudet kotipihoilla / taloyhtiökysely

Myös lapsiperhekyselyssä selvitettiin kotipihojen leikki- ja liikuntamahdollisuuksia, joskin hieman kapeammalla näkökulmalla. Kun saadusta aineistosta poistetaan
omakotitaloissa asuvien osuus, ovat tulokset päälinjoiltaan samansuuntaiset edellä
käsiteltyjen taloyhtiökyselyn tulosten kanssa. Yleisimmät leikkipaikkavälineet vastanneiden lapsiperheiden piha-alueilla ovat niin ikään hiekkalaatikko ja keinut, jotka
esiintyvät noin 70 %:ssa yhtiöitä (kuvio 4). Liukumäki löytyy vastaavasti reilusta 30
%:sta pihoja. Talviaikaisia mäenlaskupaikkoja ja pallopelialueita esiintyy noin kolmasosassa yhtiöitä. Pihoissa yli puolesta löytyy puolestaan leikkitoimintaan soveltuvia
luontosaarekkeita.
Taloyhtiökyselyssä selvitettiin piha-alueiden toimintamahdollisuuksien lisäksi myös
mahdollisia yhtiöiden sisätiloissa sijaitsevia liikunta- ja leikkimahdollisuuksia. Lapsiperhekyselyssä ei tätä näkökulmaa tarkasteltu. Taloyhtiökyselyn perusteella hieman
alle viidesosassa taloyhtiöitä on nykyisellään jonkinlainen liikunta- tai leikkitoimintakäytössä oleva sisätila (kuvio 5). Yleisimmin tällainen tila on jonkin tyyppinen
kuntoilutarkoitukseen otettu taloyhtiön yhteistila, joka sisältää muutamia kuntoiluvälineitä (kuntopyörä, painonostovälineet, soutulaite, nyrkkeilysäkki, juoksumatto tms.).
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Selkeästi liikunnallista toimintavarustusta taloyhtiöiden sisätiloissa edustaa myös
pingispöytä, joka löytyy 6 %:sta taloyhtiöitä. Kehittämistyön näkökulmasta huomionarvoinen tulos selvityksessä on myös se, että hieman alle 30 %:ssa taloyhtiötä on
leikki- ja liikuntatoimintaan soveltuva sisätila, joka ei kuitenkaan nykyisellään ole
vielä tällaisessa käytössä.

Kuvio 4. Leikki- ja liikuntamahdollisuudet kotipihoilla / lapsiperhekysely

Kuvio 5. Leikki- ja liikuntamahdollisuudet sisätiloissa / taloyhtiökysely
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3.2 Leikki- ja liikuntatoimintojen kokonaismäärät 			
taloyhtiöissä		
Edellä on käyty lävitse sitä, miten yleisiä erilaiset leikki- ja liikuntamahdollisuudet
ovat taloyhtiöiden pihoilla ja sisätiloissa. Seuraavassa aineistoa tarkastellaan siitä näkökulmasta, kuinka monta erityyppistä leikki- ja liikuntatoimintoa yksittäisissä taloyhtiöissä on kokonaisuudessaan. Taloyhtiökyselyn lomakkeessa kysyttyjä erityyppisiä
toimintamahdollisuuksia oli 21 kappaletta (ks. kuvio 3), mikä on siten myös erityyppisten toimintojen maksimimäärä tehdyssä tarkastelussa.
Selvityksen perusteella sellaisia taloyhtiöitä, joissa ei ole minkäänlaisia leikki- ja
liikuntamahdollisuuksia piha-alueilla tai sisätiloissa on 10 % yhtiöistä (kuvio 6).
Vastaavasti hieman alle 40 %:ssa taloyhtiöitä on 1–3 leikki- ja liikuntamahdollisuutta.
Näissä yhtiöissä toimintamahdollisuudet koostuvat tyypillisimmin hiekkalaatikon ja
keinujen muodostamasta leikkipaikan perusvarustuksesta, mihin jo edellä esitetyt
tulokset viittaavat. Hieman monipuolisempi toimintavarustus, 4–6 leikki- ja liikuntamahdollisuutta, löytyy vastaavasti noin kolmasosasta taloyhtiöitä ja yli kuuden leikkija liikuntamahdollisuuden kokonaisuus alle viidesosasta yhtiöitä.

Kuvio 6. Leikki- ja liikuntatoimintojen kokonaismäärät taloyhtiöissä

3.3 Leikki- ja liikuntamahdollisuudet taloyhtiöissä 		
		taustamuuttujittain tarkasteltuna
Edellä tarkasteltujen leikki- ja liikuntatoimintojen kokonaismäärien yhteys eri taustamuuttujiin on kuvattu kuviossa 7. Selvityksen perusteella toimintojen kokonaismäärä
on yhteydessä muun muassa taloyhtiön huoneistomäärän suuruuteen. Esimerkiksi yli
100 huoneiston yhtiöistä 47 %:lla asukkaiden käytössä on yli kuusi liikunta- ja leikkitoimintoa. Vastaavasti alle 10 huoneiston yhtiöistä vain 3 %:lla on yli kuusi liikuntaja leikkitoimintoa.
Taustamuuttujatarkastelun perusteella korkea toimintojen määrä on lisäksi jonkin
verran yleisempää vuokrayhtiöissä, rivitalopohjaisissa yhtiöissä ja yhtiöissä, jotka
sijaitsevat haja-asutusalueilla. Viimeksi mainittuun luokkaan kuuluvia kohteita on
aineistossa kuitenkin varsin vähän, minkä johdosta tulokseen on syytä suhtautua
varauksellisesti. Tarkasteltaessa vastaavasti niitä yhtiöitä, joissa ei ole yhtään leik-
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ki- ja liikuntatoimintoa asukkaiden käytössä, aineistosta nousevat esiin pienet alle 30
huoneiston yhtiöt, kerrostaloyhtiöt, kantakaupungissa sijaitsevat sekä ennen vuotta
1960 rakennetut yhtiöt.

Kuvio 7. Leikki- ja liikuntatoimintojen kokonaismäärien yhteys eri taustamuuttujiin

Leikki- ja liikuntatoimintoja on tarkasteltu taustamuuttujittain myös joidenkin yksittäisten toimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Havainnoinnin kohteeksi on otettu
selkeimmin liikuntaan kytkeytyvät toimintamahdollisuudet.
Tarkasteltaessa liikuntakäytössä olevien sisätilojen yhteyttä eri taustamuuttujiin voidaan niiden havaita olevan odotetusti yleisintä kerrostaloyhtiöissä, joista lähes joka
neljännestä löytyy tällainen toimintamahdollisuus (kuvio 8). Myös taloyhtiön huoneistomäärä on yhteydessä liikunnallisen sisätilan yleisyyteen, sillä suuremmissa yhtiöissä tällainen tila löytyy selvästi pienempiä yleisemmin. Selvityksen perusteella liikunnallinen sisätila on lisäksi selvästi yleisempää vuokrataloyhtiöissä kuin omistus- tai
asumisoikeusyhtiöissä. Vuokrayhtiöistä tällainen tila löytyy 40 %:sta yhtiöitä. Ero
selittynee sillä, että suuri osa vuokrayhtiöistä on kerrostaloyhtiöitä. Huomionarvoista on lisäksi rakennusvuoden yhteys liikunnallisen sisätilan yleisyyteen. Selvityksen
perusteella uusimmissa 2000-luvulla rakennetuissa yhtiöissä tällainen tila on harvi-
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naisempi kuin ennen 2000-lukua rakennetuissa yhtiöissä (lukuun ottamatta kaikkein
vanhimpia, ennen 1940-lukua rakennettuja yhtiöitä).

Kuvio 8. Liikuntakäytössä olevien yhteistilojen yleisyys erityyppisissä taloyhtiöissä
Tarkasteltaessa vastaavasti taloyhtiöiden piha-alueilta löytyviä selkeitä liikuntatoimintoja, kiipeilytelineitä ja pallopelialueita voidaan niiden yleisyydessä havaita
niin ikään joitakin eroja eri taustamuuttujien osalta (kuvio 9). Monilta osin erot ovat
samansuuntaisia liikunnallisten sisätilojen tarkasteluun verrattuna. Esimerkiksi taloyhtiön koko on yhteydessä kiipeilytelineiden ja pallopelialueiden yleisyyteen. Sekä kiipeilytelineitä että pallopelialueita on yleisemmin isompien kuin pienempien yhtiöiden
piha-alueilla. Osittain tämä johtuu piha-alueella käytettävissä olevan tilan koosta.
Pienemmissä yhtiöissä on käytössä vähemmän yhteistä piha-aluetta erilaiseen leikkija liikuntatoimintaan isompiin yhtiöihin verrattuna.
Jossakin määrin eroa on myös rakennustyypeittäin tarkasteltuna. Pallopelialueet ovat
yleisempiä rivitaloyhtiöiden piha-alueilla kuin rakennuskannaltaan muun tyyppisissä yhtiöissä ja vastaavasti kiipeilytelineet kerrostalojen pihoilla. Kiipeilytelineet ovat
lisäksi selvästi yleisempiä vuokra- ja asumisoikeus- kuin omistusasuntoyhtiöiden
pihoilla. Kuten liikunnallisten sisätilojen osalta, tämä selittynee huoneistomäärältään
suurempien yhtiöiden suhteellisesti suuremmalla osuudella näiden yhtiötyyppien
joukossa.
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Kuvio 9. Pallokenttien ja kiipeilytelineiden yleisyys erityyppisissä taloyhtiöissä
Yksittäisistä toiminnoista selvityksessä on lisäksi tarkasteltu tarkemmin piha-alueiden leikkiin ja liikuntaan soveltuvia kulkuväyliä ja luontosaarekkeita (kuvio 10).
Leikkiin ja liikuntaan soveltuvien kulkuväylien osalta huomionarvoinen ero eri taustamuuttujien välillä on se, että ne ovat selvästi yleisempiä rivi- ja paritalo- kuin kerrostaloyhtiöissä. Tämä selittynee sillä, että kerrostaloissa on lähtökohtaisesti pienempi
tarve erilaisille kulkuväylille kuin suhteellisesti laajemmalle pinta-alalle levittyvissä
rivitaloyhtiöissä. Leikkitoimintaan soveltuvat kulkuväylät ovat myös muita yleisimpiä
uusissa 2000-luvulla rakennetuissa yhtiöissä, joissa noin kolmasosassa on tarjolla
tällaisia toimintamahdollisuuksia. Tätä selittää mahdollisesti rakentamisen laatuvaatimusten kasvu, mikä on muuttanut kulkuväylien toteutustapoja paremmin lasten
leikkeihin soveltuviksi.
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Luontosaarekkeiden osalta huomionarvoinen ero on se, että ne ovat yleisempiä vuosien
1940–1980 välillä rakennetuissa kuin uudemmissa, vuoden 1980 jälkeen rakennetuissa
yhtiöissä. Tulos viestii asuinrakentamiseen liittyvästä tehokkuusvaatimusten kasvusta.
Tehokkuusvaatimukset ovat muuttaneet asuinrakennusten piha-alueita pienemmiksi ja
vähemmän luonnonläheisiksi. Leikkiin soveltuvat luontosaarekkeet olivat selvityksen
perusteella lisäksi yleisempiä omistus- ja asumisoikeus- kuin vuokrayhtiöissä.

Kuvio 10. Leikkiin ja liikuntaan soveltuvien luontosaarekkeiden ja
kulkuväylien yleisyys erityyppisissä taloyhtiöissä
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4. TALOYHTIÖIDEN 					
TEKEMÄT LEIKKI- JA 			
LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN 		
NYKYTILAN ARVIOINNIT
Erilaisten leikki- ja liikuntatoimintojen laadullisen ja määrällisen peruskartoituksen
lisäksi selvityksen keskeisenä tavoitteena on tuottaa arvioita siitä, kuinka leikki- ja
liikuntatoimintojen nykytilanne vastaa asukkaiden tarpeita erilaisissa taloyhtiöissä. Kyselyissä taloyhtiöiden edustajat ja lapsiperheiden vanhemmat ovat arvioineet
oman kotipihansa leikki- ja liikuntamahdollisuuksien nykytilaa. Seuraavassa tuodaan
esille keskeiset tähän liittyvät tulokset.

4.1 Leikki- ja liikuntamahdollisuuksien arvioinnit 			
taloyhtiö- ja lapsiperhekyselyssä
Leikki- ja liikuntamahdollisuuksien arviointi selvityksen molemmissa kyselyosioissa
tehtiin seuraavalla neliportaisella asteikolla: 1) Hyvä tilanne (= ei mitään kehittämistarpeita nähtävissä), 2) Tyydyttävä tilanne (= enintään vähäisiä kehittämistarpeita
nähtävissä), 3) Heikko tilanne (= jonkin verran kehittämistarpeita nähtävissä) ja 4)
Erittäin huono tilanne (= erittäin paljon kehittämistarpeita nähtävissä).
Taloyhtiökyselyn osalta nykytilannearviot on koottu kuvioon 11. Selvityksen perusteella
16 % vastanneista yhtiöistä pitää taloyhtiönsä tilannetta hyvänä. Vastaavasti heikoksi
tai huonoksi tilanteen arvioi yhteensä kolmasosa taloyhtiöistä. Loput, hieman alle puolet yhtiöistä, arvioi leikki- ja liikuntamahdollisuuksien tilanteen tyydyttäväksi.

Kuvio 11. Yleisarviot taloyhtiön leikki- ja liikuntamahdollisuuksista / taloyhtiökysely
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Lapsiperhekyselyn vastaavat arviot esitetään kuviossa 12. Kun saadusta aineistosta
on poistettu omakotitaloissa asuvien osuus, ovat tulokset päälinjoiltaan samansuuntaiset taloyhtiökyselyn tulosten kanssa. Hieman yli 20 % vanhemmista pitää tilannetta hyvänä ja vajaa 40 % tyydyttävänä. Hyvän arvion antaneiden osuus on täten
lapsiperhekyselyssä jonkin verran suurempi ja tyydyttävän arvion jonkin verran pienempi taloyhtiökyselyyn verrattuna. Taloyhtiöiden edustajien kaltaisesti reilu kolmasosa lapsiperheiden vanhemmista arvioi leikki- ja liikuntamahdollisuuksien tilanteen
heikoksi tai erittäin huonoksi.

Kuvio 12. Yleisarviot taloyhtiön leikki- ja liikuntamahdollisuuksista / lapsiperhekysely

4.2 Leikki- ja liikuntamahdollisuuksien arvioinnit 			
taustamuuttujittain tarkasteltuna
Seuraavassa tarkastellaan edellä esitettyjä taloyhtiö- ja lapsiperhekyselyiden nykytilannearvioita eri taustamuuttujiin peilaten. Taloyhtiökyselyn perusteella omistusasunnoissa ollaan kaikkein tyytyväisimpiä taloyhtiöiden tarjoamiin leikki- ja liikuntamahdollisuuksiin (kuvio 13). Taloyhtiökyselyyn vastanneista omistusasuntoyhtiöiden
edustajista lähes 70 % pitää nykytilannetta hyvänä tai tyydyttävänä, kun vastaava
luku vuokrataloyhtiöiden edustajien keskuudessa on hieman yli 50 %.
Taloyhtiökyselyn perusteella myös yhtiön rakennusvuodella ja yhdyskuntarakenteellisella sijainnilla on yhteys tehtyyn nykytilan arvioon. Uudemmissa taloyhtiöissä nykytilanne arvioidaan yleisemmin hyväksi tai tyydyttäväksi kuin vanhemmissa yhtiöissä.
Esimerkiksi 2000-luvulla rakennetuissa yhtiöissä hyväksi tai tyydyttäväksi tilanteen
arvioi 70 % vastaajista, kun vastaava luku ennen 1960-lukua rakennetuissa yhtiöissä
oli hieman yli 50 %. Vastaavasti selvityksen perusteella taajama- ja kaupunkialueella
sijaitsevissa taloyhtiöissä ollaan tyytyväisempiä taloyhtiöiden leikki- ja liikuntamahdollisuuksien nykytilanteeseen haja-asutusalueeseen verrattuna. Yhtiön koolla tai
rakennustyypillä ei ole havaittavissa yhtä selkeää yhteyttä tehtyyn arvioon. Voidaan
kuitenkin huomioida, että tyytyväisimpiä nykytilanteeseen näissä luokissa ovat suurimmissa yli 100 huoneiston yhtiöissä sekä paritaloyhtiöissä asuvat vastaajat. Vastaavasti pienissä yhtiöissä sekä kerros- ja rivitaloyhtiöissä tilanne on kauttaaltaan
hieman heikompi.
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Kuvio 13. Taloyhtiön leikki- ja liikuntamahdollisuuksien arviot
taustamuuttujittain tarkasteltuna / taloyhtiökysely

Lapsiperhekyselyn tulokset ovat taustamuuttujiin suhteutettuna päälinjoiltaan samansuuntaisia. Kun omakotiasuminen jätetään huomioimatta, arvioidaan tilanne
parhaimmaksi omistusasunnoissa ja paritaloissa (kuvio 14). Paritaloyhtiöissä asuvista noin 70 % arvioi tilanteen hyväksi tai tyydyttäväksi, kun vastaava luku kerrostaloyhtiöissä on vain hieman yli 50 %.
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Kuvio 14. Taloyhtiön leikki- ja liikuntamahdollisuuksien arviot taustamuuttujittain tarkasteltuna / lapsiperhekysely
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5. TALOYHTIÖIDEN 				
NÄKEMYKSET 					
LEIKKI- JA LIIKUNTA		
MAHDOLLISUUKSIEN
KEHITTÄMISESTÄ
Leikki- ja liikuntamahdollisuuksien nykytilaan ja sen arviointiin liittyvien näkökulmien lisäksi selvityksessä on kartoitettu sitä, mitä taloyhtiöiden edustajat ja lapsiperheet pitävät ensisijaisina leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämistarpeina omissa
taloyhtiöissään. Lisäksi selvityksessä on tarkasteltu taloyhtiöiden tulevaisuuden
näkyjä leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämisen osalta sekä sitä, liittyykö tähän kehittämistyöhön joitakin erityisiä haasteita ja ongelmia tai mahdollisia valtakunnallisille
toimijoille suunnattuja tieto- tai palvelutarpeita.

5.1 Taloyhtiöiden leikki- ja liikuntamahdollisuuksien 		
kehittämistarpeet ja -suunnitelmat
Leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämistarpeiden osalta taloyhtiökyselyssä selvitettiin sitä, mitä osa-alueita taloyhtiöiden edustajat kokivat ensisijaisina kehittämiskohteina omissa yhtiöissään. Kyselyssä vastaajat saivat valita kaksi ensisijaista kehittämiskohdetta. Vastausvaihtoehtoja oli kyselyssä valmiina, mutta vastaajat saivat
esittää myös omia kohteita.
Yleisimmin kehittämistarpeita nähdään alle kouluikäisten pihavälineissä, joita noin
puolet vastaajista pitää ensisijaisena kohteena omassa yhtiössään (kuvio 15). Merkittävä osa, lähes 40 % vastanneista näkee myös kouluikäisten pihavälineiden kehittämisen ensisijaisena kohteena. Lasten pihatoimintojen korostumista ensisijaisina kehittämiskohteina voidaan pitää odotettavana, koska lapsia voidaan jo lähtökohtaisesti
pitää kotipihojen keskeisimpinä käyttäjäryhminä. Toisaalta merkittävä osa vastaajista
näkee myös aikuisten kuntoilumahdollisuuksien kehittämisen tärkeänä osa-alueena,
sillä lähes kolmasosa vastaajista nostaa sen ensisijaisten kehittämistarpeiden joukkoon. Varsin suuri osa, noin neljännes vastaajista, nostaa esiin tärkeänä oman taloyhtiönsä kehittämistarpeena lisäksi pihan pallopelimahdollisuuksien parantamisen.
Lapsiperhekyselyssä leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämistarpeita kartoitettiin avoimella kysymyksellä (kuvio 16). Taloyhtiökyselystä poiketen näkökulma oli
kuitenkin rajatumpi. Vastaajia pyydettiin esittämään ensisijaisia kehittämiskohteita
omalla pihallaan ainoastaan lasten leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kannalta.
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Kuvio 15. Leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämistarpeet / taloyhtiökysely

Lapsiperhekyselyssä pääosa kehittämistarpeista liittyy leikkipaikkavälineisiin. Yleisimmin esitetty yksittäinen kehittämiskohde vastauksissa on keinut, jota noin viidesosa vastaajista pitää ensisijaisena kohteena. Leikkipaikkavälineistä toiseksi eniten
toiveita kohdistuu kiipeilytelineisiin, jotka mainitaan kehittämistarpeena 15 %:ssa
vastauksista. Lapsiperhekyselyssä merkittävänä kehittämistarpeena koetaan lisäksi
pihan pallopelimahdollisuuksien parantaminen, jonka lähes viidesosa vastaajista nostaa ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi.

Kuvio 16. Leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämistarpeet / lapsiperhekysely

Taloyhtiökyselyssä selvitettiin lisäksi taloyhtiöiden tulevaisuuden suunnitelmia ja
näkyjä leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämisen osalta. Tarkastelun aikajänteeksi kyselyssä asetettiin seuraavat viisi vuotta. Selvityksen perusteella hieman yli
10 %:lla taloyhtiöistä on olemassa konkreettisia suunnitelmia kehittää tai peruskorjata yhtiönsä leikki- ja liikuntapaikkoja (kuvio 17). Sen sijaan 45 %:lla taloyhtiöitä ei
ole näköpiirissään seuraavan viiden vuoden aikana millään lailla kehittää tai perus-
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korjata yhtiönsä leikki- ja liikuntapaikkoja. Lähes samansuuruinen osuus taloyhtiöistä
on vastaavasti sellaisia, joilla olisi tarpeita ja halukkuutta leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämistyöhön mutta joilla asiasta ei vielä ole olemassa konkreettisia
suunnitelmia.

Kuvio 17. Taloyhtiöiden leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämismahdollisuudet
viiden vuoden sisällä

5.2 Leikki- ja liikuntamahdollisuuksiin kehittämiseen 		
liittyvät ongelmat taloyhtiöissä
Taloyhtiöiden leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen liittyviä ongelmia ja
haasteita kartoitettiin selvityksessä avoimella kysymyksellä. Kysymykseen vastasi
noin 60 % taloyhtiöistä. Seuraavassa on koottuna keskeisimmät avovastauksista esiin
nousseet teemat. Teemojen yhteyteen on liitetty joitakin esimerkkejä taloyhtiöiden
edustajilta saaduista kommenteista ja huomioista.

Kehittämistarpeen puute esteenä kehittämiselle
Yli 20 % avoimeen kysymykseen vastanneista taloyhtiöistä nostaa esiin sen, että heidän edustamassaan yhtiössä ei nykyisellään ole koettu tarvetta kehittämistyölle, johtuen lasten vähäisyydestä tai puuttumisesta nykyisestä asukaskannasta. Tyypillisesti
tällaisia yhtiöitä ovat kaupunkikeskustojen pienehköt kerrostaloyhtiöt, joissa asukaskanta painottuu eläkeläisiin. Toinen yleinen perustelu kehittämistarpeen puuttumiselle on hyvien leikki- ja liikuntamahdollisuuksien löytyminen taloyhtiön välittömästä
läheisyydestä. Tämän perustelun nostaa esiin myös lähes 20 % avoimeen kyselyyn
vastanneista taloyhtiöistä. Näissä tapauksissa taloyhtiöissä ei ole koettu järkeväksi
itse panostaa oman piha-alueen leikki- ja liikuntavälineisiin..

”Taloyhtiössämme ei ole ollut yhtään alaikäistä asukasta vuosikausiin, joten
leikkikentän kehittämiseen nykyisellään ei ole tarvetta.”
”Yhtiössämme asuu enimmäkseen eläkeikäihmisiä, pari lapsiperhettä, joten
leikkipaikat ym. ovat jääneet muun remontointitarpeiden jalkoihin.”
”Seuraamme leikkivälinehankintojen tarpeita. Jos / kun taloon muuttaa uusi
lapsiperhe, keskustelemme vanhempien kanssa heidän toiveistaan leikkivälineiden suhteen.”
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”Taloyhtiömme välittömässä läheisyydessä on lukuisia julkisia leikkipaikkoja,
koulut, tarhat ym. Olemme ajatelleet, että taloyhtiön ei ole järkevää investoida
ja ylläpitää mittavaa leikkikalustoa.”
”Taloyhtiön välittömässä läheisyydessä on kaupungin leikkipuisto / pallokenttä. Tontti rajoittuu osittain puistometsään jossa kulkee ulkoilureitti”.

Turvallisuusnormit ja kehittämistyön korkeat kustannukset
Leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämiseen ja kunnostamiseen liittyvät erilaiset turvallisuusnormit ja -säädökset nousevat niin ikään esiin selvityksen avoimen kysymyksen vastauksissa. Turvallisuusnormien määrä on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana, ja niiden koetaan tekevän leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämisen niin
kalliiksi, että taloyhtiöillä ei ole siihen varaa. Tämän lisäksi turvallisuusvaatimuksiin
kytkeytyvät, osin vaikeatulkintaiset vastuukysymykset koetaan taloyhtiöissä yleisesti
leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämisen esteinä.

”Ongelmana ovat säädökset, joten meidän on ollut välttämätöntä lähes kokonaan luopua leikkipaikoista. Säädöksethän vaativat tietynlaista hiekkaa, tietynlaisia välineitä, yms. Kalliiksi tulee - harmillista, mutta totta, on pakko olla
ilman!”
”Nykyiset määräykset siitä, miten turvallisuudesta tulisi huolehtia ko leikkipaikoilla tiedetään liian vähän ja toisaalta halu rakentaa mitään on merkittävästi
pienentynyt näiden vastuu- ja materiaalivaateiden takia, koska ne lisäävät
riskejä ja kustannuksia. ”Lapset kaupungin tarjoamiin puistoihin” tuntuu olevan trendi.”
”Tiukentunut lainsäädäntö laitteiden turvallisuudesta ja niiden kunnossapidon
velvoitteista ja vastuista pistää harkitsemaan uusia hankintoja todella paljon.
Laitteita täytyy myös kunnostaa, joten investoinnit ovat aika kovat.”
”Turvallisuusmääräykset ovat tehneet kiipeilypaikoista kalliita perustaa. Ylimitoitettu riskinkarttaminen rajoittaa muutoinkin lasten liikkumista liikaa
talojen pihoilla, päiväkodeissa ja kouluissa.”

Tilan puute ja muut ongelmat nykyisen pihan suunnittelussa
Monet taloyhtiöt nostavat esiin vastauksissaan myös erilaisia yhtiönsä nykyiseen
pihaan tai sisätiloihin liittyviä ongelmia tai epäkohtia, jotka olisi pitänyt toteuttaa
toisella tavalla jo taloyhtiön suunnitteluvaiheessa. Yleisimmät huomiot tästä näkökulmasta liittyvät siihen, että piha on suunniteltu liian pieneksi asukkaiden yhteisten
pihatoimintojen ja viihtyisyyden näkökulmasta. Tästä syystä pihan jatkokehittäminen
koetaan näissä taloyhtiössä erityisen haasteelliseksi. Heikkoon pihasuunnitteluun
kohdistuvat muut huomiot koskevat sitä, kuinka tilaa on suunnattu eri toiminnoille,
miten leikkipaikat on sijoitettu sekä kuinka jokin yksittäinen toiminta-alue on toteutettu. Joissakin tapauksissa esiin nostetaan ongelmana myös se, että piha on suunniteltu niin sanotuksi yhteispihaksi useamman taloyhtiön kanssa. Tämä tuo omat haasteensa esimerkiksi pihaa koskevien yhteisten kehittämisnäkemysten löytämiseen.
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”Yhtiön piha-alueen tilanpuute rajoittaa leikkipaikan kehittämistä ja laajentamista.”
”Yhtiön tontti on suunniteltu siten, ettei lisätilaa ole. Tosin leikkialueita on kaksi, joista toisen voisi muuttaa toisenlaiseksi, mutta tuntuu, että nykyisiin ollaan
tyytyväisiä. Yhteisiä sisätiloja ei ole varastojen lisäksi ollenkaan. Tämähän
pitäisi ottaa huomion jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.”
”Piha-alueella on koripalloteline, mutta se on ”nurmikenttä”, joka on möykkyinen ja käyttökelvoton huonon alustansa takia.”
”Ongelmana lähinnä on huono piha-alue. Piha-alueemme on lähes kokonaan
täytetty parkkipaikoilla, joten on varsin vaikeaa saada lapsille järjestettyä
paikkaa missä leikkiä turvallisesti ja vahingoittamatta autoja.”
”Leikkipaikkamme ovat hyvät mutta ongelma on arkkitehdin älytön idea luoda
pieneen taloyhtiöön neljä erillistä leikkipaikkaa (ei näköyhteyttä toisiinsa).
Vaikka aikaa on kulunut muistan vieläkin selvästi miten istut pienen lapsen
kanssa yksin hiekkalaatikon äärellä huomataksesi vasta lähdettäessä, että
toisilla paikoilla olisi ollut muuta seuraa.”
”Leikkipaikat kuuden taloyhtiön yhteisiä, yhteistyön puute estää alueen kehittämisen.”
”Yhteinen leikkialue naapuritaloyhtiön kanssa, jossa enemmän pieniä lapsia
kuin meidän taloyhtiössä. Heillä olisi ehkä enemmän toiveita lisävälineistä,
mutta 2v sitten tehdyt leikkipaikkavälineiden uusinnan jälkeen ei suunnitelmia lisävälineistä. Meidän taloyhtiöllä ei halua/ varaa maksaa toisen taloyhtiön lisääntyneistä tarpeista.

Lasten ja nuorten aiheuttama häiriö ja ilkivalta
Osa taloyhtiöstä nostaa lisäksi vastauksissaan esille leikki- ja liikuntatoimintaan liittyvät häiriö- ja ilkivaltaongelmat. Kehittämistyötä ei näissä taloyhtiöissä haluta tehdä,
koska parantuneiden leikki- ja liikuntamahdollisuuksien koetaan lisäävän epätoivottua
käyttäytymistä taloyhtiöiden tiloissa, kuten metelöintiä ja paikkojen rikkomista.

”Ongelmana aikuiset asukkaat, jotka häiriintyvät lasten leikkimisestä aiheutuvista äänistä.”
”Omat liikuntapaikat katsoimme parhaaksi poistaa, koska lähipiirin nuoriso
käytti niitä kokoontumispaikkoina, rikkoivat välineet ja aiheuttivat jatkuvasti
häiriötä.”
”Suurin ongelma on joidenkin naapureiden häiriintyminen esim. pallopeleistä”

Huono leikki- ja liikuntapaikkojen suunnittelu
Monet taloyhtiöiden edustavat nostavat esiin vastauksissaan erilaisia yhtiönsä pihaan tai sisätiloihin liittyviä ongelmia tai epäkohtia, jotka olisi pitänyt toteuttaa
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toisella tavalla jo yhtiön tilojen suunnitteluvaiheessa. Heikkoon suunnitteluun liittyvät
huomiot kohdistuvat esimerkiksi siihen, kuinka tilaa on suunnattu eri toiminnoille,
miten leikkipaikat on suunniteltu ja sijoitettu sekä kuinka jokin yksittäinen toimintaalue on toteutettu.

”Yhtiön tontti on suunniteltu siten, ettei lisätilaa ole. Tosin leikkialueita on kaksi, joista toisen voisi muuttaa toisenlaiseksi, mutta tuntuu, että nykyisiin ollaan
tyytyväisiä. Yhteisiä sisätiloja ei ole varastojen lisäksi ollenkaan. Tämähän
pitäisi ottaa huomion jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.”
”Piha-alueella on koripalloteline, mutta se on ”nurmikenttä”, joka on möykkyinen ja käyttökelvoton huonon alustansa takia.”
”Ongelmana lähinnä on huono piha-alue. Piha-alueemme on lähes kokonaan
täytetty parkkipaikoilla, joten on varsin vaikeaa saada lapsille järjestettyä
paikkaa missä leikkiä turvallisesti ja vahingoittamatta autoja.”
”Leikkipaikkamme ovat hyvät mutta ongelma on arkkitehdin älytön idea luoda
pieneen taloyhtiöön neljä erillistä leikkipaikkaa (ei näköyhteyttä toisiinsa).
Vaikka aikaa on kulunut muistan vieläkin selvästi miten istut pienen lapsen
kanssa yksin hiekkalaatikon äärellä huomataksesi vasta lähdettäessä, että
toisilla paikoilla olisi ollut muuta seuraa.”

5.3 Leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen
liittyvät tieto- ja palvelutarpeet taloyhtiöissä
Leikki- ja liikuntapaikkojen ongelmia kartoittaneen avoimen kysymyksen yhteydessä taloyhtiöiden edustajilta kysyttiin lisäksi mahdollisia valtakunnallisille toimijoille
suunnattuja tieto- ja palvelutoiveita tai muita ideoita koskien leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämistä taloyhtiökontekstissa. Monet yhtiöiden edustajat nostavat esiin
tiedon puutteen koskien pihojen kehittämismahdollisuuksia. Tietoa ja esimerkkejä
kaivataan erityisesti sellaisista pihavälineistä, jotka toimisivat hyvin juuri taloyhtiöpihoilla eli olisivat monikäyttöisiä, vähän tilaa vieviä, kestäviä ja edullisia. Monikäyttöisyyttä toivotaan sekä eri ikäryhmien perspektiivistä että siitä näkökulmasta, voisiko
leikkivälineitä yhdistää muihin piha-alueilla yleisesti tarvittaviin välineisiin, kuten
matto- tai kuivaustelineisiin.

”Toivottaisiin välineitä joita voivat käyttää kaikenikäiset leikkijät/kuntoilijat”
”Taloyhtiömme tiloja ja tonttia on hyvä katsoa siitä näkökulmasta mitä liikuntamahdollisuuksia se voi tarjota aikuisille. Olen kiinnostunut aikuisille suunnatuista leikki- ja liikuntamahdollisuuksista talossamme. Voiko tulevaisuuden
mattoteline olla myös liikuntalaita jossa voi esim venytellä? Voiko ulkona
oleviTaloyhtiömme tiloja ja tonttia on hyvä katsoa siitä näkökulmasta mitä
liikuntamahdollisuuksia se voi tarjota aikuisille. Olen kiinnostunut aikuisille
suunnatuista leikki- ja liikuntamahdollisuuksista talossamme. Voiko tulevaisuuden mattoteline olla myös liikuntalaita jossa voi esim venytellä? Voiko ulkona
olevien kuivaustelineiden tankoihin kiinnittää keinun. Otan mielelläni ideoita
vastaan.”
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”Ainakin meidän hallitukseltamme puuttuu tietoa yksinkertaisista ilkivallan
kestävistä liikuntavälineistä, jotka eivät veisi paljoa tilaa.”
”Alan asiantuntijat voisivat kehittää leikkipaikan perusmallin, jota voisi turvallisesti soveltaa kerrostalon pihaan. Malli ei saisi olla kovin paljon tilaa vievä tai
sitten voisi olla tietenkin erikokoisia malleja.”
Leikki- ja liikuntapaikkojen toimintoihin ja välineisiin liittyvien konkreettisten esimerkkien ja mallien ohella useat taloyhtiöt kaipaavat tietoa pihojen suunnittelua ohjaavista turvanormeista sekä leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämisen kustannuksista.
Yleinen toive on myös se, että aihepiiriin liittyvien palveluntarjoajien tiedot olisivat
helposti halukkaiden löydettävissä, esimerkiksi nettisivustolla tai oppaan muodossa.

”Turvallisuusmääräyksistä oli vaikea löytää yksiselitteistä tietoa, joka koskisi
nimenomaan taloyhtiöitä. Sellaiselle tiedottamiselle olisi varmasti tarvetta.”
”Olisi hyvä saada infoa siitä, että millaisia nykypäivän leikkivälineiden standardit ovat. Jotta leikkiminen olisi turvallista ja hauskaa.”
”Pihasuunnittelijat voisi listata esim. nettipalveluun - heitä on mahdoton löytää! Taloyhtiön pihan kunnostus ja alueen kehittäminen vaativat ammattilaisen (turva-alustat, valaistus ym.) apua.”
”Kaikkien ulkoleikki- ja urheiluvälineiden toimittajien yhteystietojen ja tuotevalikoimien kokoaminen esim. nettisivustoksi. Tai jos tällainen on jo olemassa,
tehokkaampi tiedottaminen asiasta taloyhtiön päättäjille.”
”Jokin opas, jossa olisi myös kustannustietoja, olisi hyödyksi taloyhtiöille em.
tilojen/paikkojen suunnittelussa ja päätöksenteossa.”
Yleisen tiedon välittämisen ohella osa taloyhtiöstä peräänkuuluttaa konkreettisia
uudenlaisia asiantuntijapalveluita, joissa oman pihan kehittämismahdollisuudet tulisi
kartoitetuksi ja jonka pohjalta tehtäisiin ehdotuksia ja suosituksia yhtiön päätöksentekoa varten.

”Olisi hyvä saada asiantuntijan kartoitus siitä, millaisia leikki- ja liikuntamahdollisuuksia pihalle voisi luoda.”
”Toivoisin, että joku asiantuntija tulisi käymässä taloyhtiössämme ja tarkistaisin ja suosittelisi leikki/virkistysmahdollisuuksia taloyhtiöömme.”
”Talossamme asuu 12 lapsiperhettä, joissa jokaisessa asuu 1-2 lasta ja lisää
lapsia on taloon syntymässä. Olisi mukavaa jos voisitte olla apunamme ajamassa lastemme leikkimahdollisuuksien puolta omassa pihassamme.”
”Haluaisimme mielellään lisätietoja yrityksistä, jotka tekevät kartoituksia ja
suunnitelmia. Olemme lisäksi tekemässä uutta pihasuunnitelmaa, joten yritys,
jolla olisi osaamista sekä pihasuunnitelmien että leikki- ja liikuntapaikkojen
tekemisestä, olisi optimaalisin.”

31

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 		
JA TOIMENPIDE-		
EHDOTUKSET
Selvityksen tavoitteena on ollut luoda yleiskuvaa suomalaisten taloyhtiöiden pihaalueiden tai muiden yhteistilojen tarjoamista leikki- ja liikuntamahdollisuuksista.
Seuraavassa on pyritty tiivistämään selvityksen edellä esitetyistä tuloksista keskeisiä johtopäätöksiä sekä esittämään joitakin toimenpide-ehdotuksia, jolla selvityksen
esiin nostamiin kehittämistarpeisiin voitaisiin vastata
Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset on tuotettu Valon asiantuntijoiden toimesta.
Niiden pohjana on käytetty selvityksen aineiston lisäksi ulkopuolisia asiantuntijanäkemyksiä, joita koottiin työseminaarimuotoisesti kesäkuussa 2013. Työseminaarissa
olivat Valon asiantuntijoiden lisäksi mukana seuraavat ulkopuoliset asiantuntijat:
Risto Järvelä (Opetus- ja kulttuuriministeriö), Anna Strandell (Suomen ympäristökeskus), Jukka Kero (Kiinteistöliitto), Pekka Kivistö (VVO), Matti Tarhio (Asokodit), Arja
Paula (Maisemasuunnittelijat ry), Ilkka Alvoittu (NCC). sekä Risto Ikäheimo ja Jens
Lindgren (Lappset Group Oy).

6.1 Johtopäätökset
Vain 15 % taloyhtiöistä arvioi oman yhtiönsä leikki- ja 		
liikuntamahdollisuudet hyväksi
Selvityksen perusteella vain 15 % taloyhtiöstä arvioi oman yhtiönsä nykyiset leikki- ja
liikuntamahdollisuudet hyväksi nykyisten asukasryhmien tarpeiden näkökulmasta.
Heikoksi tai huonoksi nykytilanteen arvioi kolmasosa vastanneista taloyhtiöistä. Myös
selvityksen lapsiperhekyselyssä kokonaisarviot ovat hyvin samansuuntaiset. Vastanneista lapsiperheiden vanhemmista hieman yli 20 % arvioi lastensa leikki- ja liikuntamahdollisuudet taloyhtiössään hyväksi ja vastaavasti hieman yli kolmasosa heikoksi
tai huonoksi.
Kokonaisuudessaan siten varsin pieni osa suomalaisista taloyhtiöstä on sellaisia, joissa nykytilanne on arvioitu hyväksi taloyhtiön tarjoamien leikki- ja liikuntamahdollisuuksien näkökulmasta.

Liikuntanäkökulma huomioitu piha-alueiden suunnittelussa
heikosti – liikunnallisia leikkivälineitä ja pallopelipaikkoja 		
vain pienessä osassa taloyhtiöitä
Selvityksen perusteella suomalaisten taloyhtiöiden leikkipihan varustus koostuu
yleisimmin keinusta ja hiekkalaatikosta. Kummatkin leikkitoiminnot löytyvät noin 80
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%:sta taloyhtiöitä. Sen sijaan liikunnallisempia leikkivälineitä, kuten kiipeilytelineitä,
rekkitankoja tai tasapainoiluvälineitä löytyy taloyhtiöpihoilta selvästi satunnaisemmin. Esimerkiksi kiipeilytelineitä on alle kolmasosassa ja rekkitankoja alle 10 %:ssa
pihoja. Lasten liikunnan kannalta hyviä toimintamahdollisuuksia ovat lisäksi erilaiset
kotipihoilta löytyvät palloilupaikat, luontosaarekkeet ja turvalliset kulkuväylät. Tällaisia liikuntamahdollisuuksia löytyy selvityksen perusteella vain alle kolmasosasta
taloyhtiöitä. Yleistäen voidaan siten todeta, että suomalaisten taloyhtiöiden pihaalueiden suunnittelussa ei ole toistaiseksi juurikaan painottunut lasten päivittäisen
liikunnan vaan enemminkin rauhallisemman, liikunnallisesti passiivisemman leikin
näkökulma. Huomioiden vallitseva yleinen huoli lasten päivittäisen liikunnan vähäisyydestä tähän soisi tulevaisuudessa selkeää muutosta.

Taloyhtiöihin tarvitaan lisää erityisesti lasten pihaleikkivälineitä
Selvitykseen vastanneet taloyhtiöt nostavat yleisimmin ensisijaisiksi kehittämistarpeeksi alle kouluikäisille ja toiseksi yleisemmin kouluikäisille lapsille suunnattujen
pihaleikkivälineiden puutteen. Myös lapsiperhekyselyn tuloksissa korostuvat kotipihan leikkipaikkavälineisiin liittyvät kehittämistarpeet kuin myös pihan pallopelimahdollisuuksien kehittäminen. Huomionarvoista kehittämistarpeita kartoittaneissa
tuloksissa on lisäksi se, että lähes 30 % taloyhtiöistä nostaa aikuisten kuntoilumahdollisuuksien kehittämisen ensisijaisten kehittämistarpeiden joukkoon. Edellä mainittuja kehittämistarpeita koskevat tulokset kertovat siitä, että taloyhtiöissä tiedostetaan
varsin laajasti liikunnan lisäämisen yhteiskunnallinen tarve ja osataan nähdä myös
omien taloyhtiötilojen merkitys tästä näkökulmasta.

Sisätiloja liikunta- ja leikkikäytölle löytyy yllättävän paljon:
Merkittävä resurssi eri-ikäisten liikuntamahdollisuuksien 		
kehittämiselle
Myönteinen huomionarvoinen tulos selvityksessä on jonkinlaisessa liikunta- ja leikkikäytössä olevien sisätilojen yleisyys suomalaisissa taloyhtiöissä. Selvityksen perusteella lähes viidesosasta taloyhtiöitä löytyy tällainen yhteistila, isommissa kerrostaloyhtiöissä jopa kolmasosasta. Yleisemmin näiden tilojen toimintavarustuksena on
erityyppisiä kuntoiluun tarkoitettuja välineitä. Lisäksi hieman yli neljäsosa taloyhtiöstä ilmoittaa, että heillä olisi liikunta- ja leikkikäyttöön soveltuva sisätila, joka ei
toistaiseksi ole vielä tällaisessa käytössä. Yhtiön yhteiset sisätilat voivat siten tulla
piha-alueiden ohella kyseeseen merkittävässä osassa taloyhtiöitä, kun pohditaan eriikäisten asukkaiden liikuntamahdollisuuksien kehittämistä.

Yli puolet taloyhtiöistä halukkaita kehittämistyölle
Halukkuutta ja tarvetta kehittämistyölle on selvästi olemassa. Tähän viittaavat selvityksen tulokset koskien yhtiöiden itse ilmaisemia tulevaisuuden näkyjä. Yhtiöistä
11 %:lla on jo olemassa olevia suunnitelmia kehittää tai kunnostaa yhtiönsä leikki- ja
liikuntapaikkoja. Vastaavasti 44 % taloyhtiöistä ilmoittaa, että heillä voisi olla haluja
ja tarpeita kehittämiseen, mutta varsinaisia suunnitelmia asiasta ei kuitenkaan vielä
ole. Tilausta kehittämistyölle voidaan siten arvioida olevan tulevaisuudessa merkittävässä osassa suomalaisia taloyhtiöitä.
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Kehittämisen esteinä turvallisuus- ja vastuukysymykset 		
sekä korkeat kustannukset
Selvityksen perusteella yksi keskeinen kehittämistyötä estävä tekijä on huoli taloyhtiön yhteisten tilojen kehittämiseen liittyvistä turvallisuus- ja vastuukysymyksistä. Erilaisten säädösten lisääntyminen on tehnyt taloyhtiöt entistä varovaisemmiksi
kehittämään yhtiönsä leikkipihoja monelle taloyhtiöille perinteisellä tavalla, omatoimisesti tehden ja talkoillen. Lisääntynyt sääntely kasvattaa lisäksi kehittämistyön
kustannuksia. Merkittävä osa selvitykseen vastanneista taloyhtiöstä ilmaisee, kuinka
turvallisuuteen liittyvien vaatimusten takia leikkipaikkojen kunnostaminen on taloyhtiölle liian kallista. Lasten turvallisuus on siten muodostunut esteeksi toiselle hyvinvoinnin kannalta tärkeälle asialle, heidän päivittäiselle liikuntatarpeelleen.
Turvallisuus- ja kustannuskysymysten lisäksi kehittämistyön haasteena on monessa
taloyhtiössä tilan puute. Piha-alueet on suunniteltu jo lähtökohtaisesti liian pieniksi,
jotta ne olisivat toimivia ja innostavia erilaisten leikki- ja liikuntatoimintojen näkökulmasta. Asuinrakentamisessa tulisi siten kiinnittää tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota siihen, että tonttitehokkuuden kasvattaminen ei merkitsisi terveys- ja
hyvinvointinäkökulmasta heikkotasoista elinympäristöä.

Kehittämistyön tueksi kaivataan tietoa, ideoita ja 			
taloyhtiöille suunnattuja asiantuntijapalveluita
Edellä kuvattujen esteiden ja haasteiden lisäksi leikki- ja liikuntamahdollisuuksien
kehittämistyötä taloyhtiöissä jarruttaa usein tiedon ja osaamisen puute. Taloyhtiöt
kokevat, että heillä ei ole riittävästi asiantuntemusta sen osalta, minkälaisia kehittämismahdollisuuksia heillä voisi olla, ja miten prosessi voitaisiin toteuttaa. Tietoa,
ideoita ja vinkkejä kaivataan erityisesti turvallisista, edullisista, monikäyttöisistä ja
pieneenkin tilaan soveltuvista leikki- ja liikuntapaikkaratkaisuista. Useissa taloyhtiöissä olisi täten selkeää tarvetta erityppisille asiantuntijapalveluille leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämistyön tueksi. Asiantuntemusta kaivataan erityisesti
suunnittelun lähtötilanteen kartoittamisessa, taloyhtiölle soveltuvien turvallisten ja
monipuolisten toimintamahdollisuusratkaisujen löytämisessä sekä kehittämistyön
kustannusarvioiden tuottamisessa.

6.2 Toimenpide-ehdotukset
Seuraavassa on joitakin toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan vauhdittaa asuinympäristöjen kehittämistä nykyistä paremmin eri-ikäisten liikuntaa tukeviksi. Esitettyjen
toimenpiteiden käytännön vastuutoimijoina voivat tulla kyseeseen esimerkiksi valtakunnalliset liikunta-alan asiantuntijatahot ja -verkostot (esim. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Valo ry, Likes, Perheliikuntaverkosto) sekä asumisen kehittämiseen kytkeytyvät valtakunnalliset toimijatahot (esim. Ara, Kiinteistöliitto, Maisemasuunnittelijat
ry). Tärkeä rooli toimenpiteiden aktivoimisessa voidaan katsoa olevan myös liikunnan
sekä asumisen vastuuministeriöillä, eli Opetus- ja Kulttuuriministeriöillä sekä Ympäristöministeriöllä. Myös kaupallisilla toimijoilla, kuten leikkipaikkavälineiden valmistajilla, voi olla merkittävä rooli joidenkin toimenpiteiden tekemisessä ja tukemisessa.
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Asumiseen kytkeytyvien eri toimijatahojen tulee olla tietoisia
avainroolistaan liikunnan edistämisen yhteiskunnallisessa
tehtävässä. Tätä tietoutta tulee liikunta-alan toimijoiden
lisätä ja tukea
Keskeinen keino lisätä kaikenikäisen väestön liikunta-aktiivisuutta on luoda heidän
päivittäisistä elinympäristöistään nykyistä liikuntaan innostavampia ja kannustavampia. Päivittäisistä elinympäristöistä oma välitön kotiympäristö on yksi tärkeimmistä, ja siten erilaisilla asumiseen kytkeytyvillä toimijatahoilla on erityisen merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä liikuntaolosuhteiden kehittämisessä. Keskeisiä asumisen
toimijatahoja edellä mainitusta näkökulmasta ovat ainakin taloyhtiöt, vuokra- ja
asumisoikeusasuntojen tuottajat, asuntorakentamisen toimijat, kaavoittajat ja muut
ympäristöalan suunnittelijat ja isännöintialan toimijat. Kaikkien näiden toimijoiden
tietoutta heidän tärkeästä roolistaan myös liikunnan edistäjinä on lisättävä laajaalaisen viestinnän keinoin. Tässä liikunta-alan toimijoilla on keskeinen rooli viestinviejänä, tarpeiden ja mahdollisuuksien kuvaajana. Yksi konkreettinen toimenpide on
esimerkiksi tiiviiden ja konkreettisten tieto/infopakettien tuottaminen teemasta ja
niiden välittäminen kyseenomaisille toimijoille. Toinen toimenpide on lisätä asumisen
ja liikunnan toimijoiden välisiä kohtaamisia ja vuoropuhelua esimerkiksi erilaisen
seminaariyhteistyön merkeissä.

Toimijatahoille tulee tuottaa näkyviä esimerkkejä hyvistä kotipihojen ja asuintalojen yhteistilojen liikuntaolosuhderatkaisuista
Asumiseen liittyville eri toimijatahoille on tuotettava esimerkkejä, malleja ja ideoita hyvistä eri-ikäisiä liikkumaan innostavista ratkaisuista piha-alueilla tai muissa
asuintalojen yhteistiloissa. Esimerkkien aikaansaamisessa ja löytämisessä voidaan
käyttää samoja keinoja, kun on käytetty koulujen ja päiväkotien liikuntaolosuhteiden
kehittämistyössä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällaisia toimenpiteitä ovat
esimerkiksi erityyppiset teemaan liittyvät idea-, suunnittelu- ja toteutuskilpailut sekä
asiantuntijaohjauksessa toteutetut esimerkki- ja pilottihankkeet.

Tiedon ja esimerkkien viestimiseen tulee luoda selkeä 			
viestintäkanava, esimerkiksi kotiympäristöjen liikuntaolosuhteiden
kehittämisen tietopankkityyppinen nettisivusto
Tuotettujen esimerkkien löytämiseen ja muun aihepiiriin liittyvän tiedon viestimiseen
on luotava selkeä viestintäkanava. Toimiva ja kustannustehokas tapa on esimerkiksi teemaan liittyvän nettisivuston tuottaminen, kuten on tehty lähiliikuntapaikkojen
osalta (www.lahiliikuntapaikat.fi -nettisivusto). Verkkosivusto voisi olla myös toimiva
viestintäkanava aihepiiriin liittyville palveluntarjoajille, kuten kotipiha-alueiden leikkipaikkojen kunnostamiseen erikoistuneille suunnittelu- ja rakennusyrityksille.
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7. CASE-ESIMERKKI SELVITYKSEN 		

AINEISTOSTA – TALOYHTIÖ 			
		KIRKKONUMMEN VIOLAN JA 			
VENLAN LEIKKIPIHOJEN 				
		KUNNOSTUSPROJEKTI

Selvitysraportin loppuun on koottu lyhyt esittely yhdestä selvityksen aineistossa olevasta taloyhtiökohteesta, jossa tehtiin taloyhtiökyselyn toteutusvuonna leikkipiha-alueen kunnostus. Kyseinen kohde arvioidaan tehdyssä selvityksessä taloyhtiön leikki- ja
liikuntapaikkojen nykytilanteen osalta erinomaiseksi.
Kehittämisprojektin yleiskuvaus
●●

Kehittämiskohteina olivat kahden vierekkäin sijaitsevan, rivi- ja paritaloja sisältävän taloyhtiön leikkipiha-alueet. Taloyhtiöt on rakennettu vuosina 2007 ja 2008
Kirkkonummen Masalaan. Asuntoja kummassakin yhtiössä on hieman yli 20 kpl.
Pääosassa asuntoja asuu lapsiperheitä.

●●

Kummallakin taloyhtiöllä oli aikaisemmin oma pienehkö leikkipiha, jossa keinut,
hiekkalaatikko ja yksi pienleikkiväline (toisessa jousikiikku ja toisessa pyörimishyrrä). Kummankin taloyhtiön leikkipihat olivat taloyhtiöiden lasten vapaassa käytössä.

●●

Kehittämisprojektin kantava ideana oli profiloida alun perin lähes identtiset leikkipaikat erityyppisiksi. Toinen leikkipaikka jätettiin rauhallisemman leikin paikaksi ja
toinen kunnostettiin liikunnallisemmaksi pelipihaksi.

●●

Rauhallisemman leikin leikkipaikalle jätettiin vanha varustus sekä tuotiin toisen
yhtiön pihalta jousikiikku. Pelipihaan toteutettiin pieni muovimattopintainen (Bergo
multisport) ja laidoilla varustettu pienpelikenttä. Kenttä varusteltiin salibandymaaleilla, koripallokorilla sekä sulkapalloverkkotelineellä. Lisäksi pelipihalle rajattiin
tasainen tila taloyhtiöiden yhteiselle trampoliinille. Uusien toimintojen takia pelipihaksi muokatulta leikkipaikalta jouduttiin poistamaan vanha hiekkalaatikko (rauhallisemman leikin leikkipaikalle jäi hiekkalaatikko).

●●

Pihan muutostyöt toteutettiin talkoovoimin. Muutostöiden vaatimien materiaali- ja
varustehankintojen kokonaiskustannuksiksi tuli noin 6000 €. Trampoliinin hankinta rahoitettiin halukkaiden osakkaiden kesken, muilta osin kustannukset taloyhtiöiden budjetista.
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Valokuvia projektin toteutuksesta

Pelipihaksi kunnostettava leikkipiha ennen kunnostamistöiden aloittamista

Talkoovaihe: jousikiikun siirto toiselle leikkipihalle, hiekkalaatikon poisto ja 		
keinun paikan vaihtaminen
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Talkoovaihe: Leikkipiha-alueen pintojen muokkaus

Talkoovaihe: pienpelikentän pohjan rakentaminen ja pelialustamaton 		
asentaminen
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Pelipiha-alue valmis

Uudistetun leikkipihan ja uuden pelikentän avajaiset
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Leikki- ja liikuntapaikat taloyhtiöissä
– valtakunnallinen selvitys
Vastaamisohjeet
Lue kysymykset huolellisesti läpi ja vastaa valitsemalla sopivin vaihtoehto käyttämällä hiiren vasenta painiketta tai kirjoittamalla vastauskenttään. Valmis lomake lähetetään painamalla sivun lopussa olevaa Lähetä -painiketta. Huom. Kyselyn tuloksia
raportoitaessa taloyhtiöitä käsitellään täysin nimettömästi. Kerättyjä tunnistetietoja
käytetään ainoastaan aineiston käsittelyyn ja mahdollisten esimerkkikohteiden löytämiseen. Lisätietoja selvityksestä: Nuori Suomi ry / Vanhempi asiantuntija Reijo Ruokonen ja Kehityspäällikkö Jan Norra

Taustatiedot
1.

Vastaajan rooli taloyhtiössä

❍ Taloyhtiön puheenjohtaja
❍ Taloyhtiön hallituksen jäsen
❍ Jokin muu taloyhtiön asukasedustaja 							

		

(talotoimikunnan edustaja, pihavastaava tms.)

2. Taloyhtiön nimi
3. Taloyhtiön postinumero
4. Taloyhtiön rakennusvuosi
5. Yhtiötyyppi

❍ Omistusasunto
❍ Vuokra-asunto
❍ Asumisoikeus
❍ Jokin muu
6. Minkä tyyppisistä asuinrakennuksista taloyhtiö koostuu? 					
(Voit tarvittaessa valita useamman kohdan)

❍ Kerrostalo / Pienkerrostalo
❍ Rivitalo
❍ Paritalo
❍ Erillistalo
❍ Jokin muu, mikä?

41
7. Taloyhtiön koko

❍ Alle 10 huoneistoa
❍ 1 0–30 huoneistoa
❍ 3 1–50 huoneistoa
❍ 5 1–100 huoneistoa
❍ Y li 100 huoneistoa
8. Minkälaisessa yhdyskuntarakenteessa taloyhtiö sijaitsee?

❍ Kantakaupungissa
❍ Lähiössä / kuntataajamassa tms.
❍ Haja-asutusalueella
9. Onko taloyhtiössänne / talotoimikunnassanne nimetty asukkaiden joukosta 		
”pihavastaava”, jolle on roolitettu erityisesti piha-alueen kehittämiseen ja 		
kunnossapitoon liittyviä asioita?

❍ K yllä
❍Ei
Taloyhtiöstä löytyvät leikki- ja liikuntapaikat
10. Mitä seuraavista kiinteistä leikkipaikkavälineistä löytyy taloyhtiönne 			
piha-alueelta (=omalta tontilta)?

❍ Hiekkalaatikko
❍ Keinut
❍ Leikkimökki
❍ Kiikkulauta / Jousikiikku / Keinueläin tms.
❍ Kiipeilyteline tms.
❍ Liukumäki
❍ Rekkitanko
❍ Tasapainoiluväline (lauta, puomi)
❍ Karuselli tms. pyörimisväline
❍ Jokin muu kiinteä leikkipaikkaväline - mikä?
11. Mitä seuraavista pallopelimahdollisuuksista löytyy taloyhtiönne 				
piha-alueelta (=omalta tontilta)?

❍ Pieni pallokenttä tai jokin muu pallopeleihin tehty / varattu alue
❍ Koripallon heitto / pelipaikka (yksittäinen koriteline tai kenttä)
❍ Palloseinä
❍ Pelimaali / maalit jalkapalloa tai sählyä tms. varten
❍ Jokin muu pihalla oleva pallopelialue tms. - mikä?
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12. Mitä seuraavista muista leikki- tai liikuntamahdollisuuksista löytyy 			
taloyhtiönne piha-alueelta (=omalta tontilta)?

❍ Trampoliini
❍ Leikkitoimintaan soveltuva luontosaareke / saarekkeita 				

		

(puita, pensaita, kiviä tms., joita saa käyttää leikkiin)

❍ Liikkumiseen ja ”ajoleikkeihin” soveltuvia kulkuväyliä (= esim. potkuttelu-		

		

autoilla, pyörillä ajamiseen tai rulla- ja potkulautailuun sopivia paikkoja tms.)

❍ Talviaikana paikka liukureilla, pulkalla tms. laskemiseen
❍ Ulkokuntoilulaitteita
❍ Joitakin muita kuin jo edellä mainittuja ulkoleikki tai -liikuntapaikkoja – mitä?
13. Onko taloyhtiössänne yhteistä kerhotilaa tai muuta vapaata sisätilaa, jossa 		
voisi olla / on asukkaiden käyttöön tarkoitettuja liikunta- tai leikkitoimintoja 		
(esim. pingispöytä, kuntoilulaitteita tms.)?

❍ Taloyhtiössämme ei ole mitään yhteiskäyttöön soveltuvia sisätiloja
❍ Taloyhtiössämme on sisätila / -tiloja, jotka eivät vielä ole liikuntaan / 		

leikkitoimintaan liittyvässä käytössä mutta kenties voitaisiin ottaa tällaiseen
		käyttöön

❍

		

Taloyhtiössämme on jo nykyisellään liikuntaan / leikkitoimintaan käytössä
oleva sisätila

14. Mikäli vastasitte edellisessä kysymyksessä, että taloyhtiössänne on liikuntaan ja/
tai leikkitoimintaan tarkoitetussa käytössä oleva sisätila, kertokaa mitä 			
toimintamahdollisuuksia siellä on?

Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkojen arviointi ja kehittäminen
15. Arvioikaa alla olevalla asteikoilla taloyhtiönne tarjoamia leikki- ja liikuntapaikko
ja taloyhtiönne nykyisten asukkaiden tarpeiden näkökulmasta.

❍ Nykytilanne erinomainen / hyvä (”= ei mitään kehittämistarpeita tällä 		

		

hetkellä nähtävissä”)

❍ Nykytilanne tyydyttävä (”= enintään vähäisiä kehittämistarpeita nähtävissä”)
❍ Nykytilanne heikko (”= jonkin verran kehittämistarpeita nähtävissä”)
❍ Nykytilanne erittäin huono (= ”erittäin paljon kehittämistarpeita nähtävissä”)
❍ En osaa arvioida
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16. Mikäli koitte, että taloyhtiönne tarjoamissa leikki- ja liikuntamahdollisuuksissa
olisi kehittämistarpeita niin missä alla olevissa osa-alueissa ensisijaisesti? 		
(Voit valita enintään kaksi vaihtoehtoa!)

❍ Alle kouluikäisille suunnatuissa pihavälineissä (leikkipaikkavälineet tms.)
❍ Kouluikäisille suunnatuissa pihavälineissä (leikkipaikkavälineet tms.)
❍ Pallopelimahdollisuuksissa piha-alueella
❍ Talvileikkimahdollisuuksissa piha-alueella
❍ Aikuisten kuntoilumahdollisuuksissa piha-alueella tai taloyhtiön sisätiloissa
❍ Jossakin muussa – missä?
17. Mitkä ovat taloyhtiönne leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämismahdollisuudet 		
lähivuosien aikana (5 vuoden sisällä). Valitkaa taloyhtiönne tilannetta parhaiten
kuvaava vaihtoehto.

❍ Taloyhtiö ei tule näillä näkymin kehittämään tai peruskorjaamaan taloyhtiön

		

leikki- ja liikuntapaikkoja piha-alueella tai sisätiloissa

❍ Taloyhtiössä voisi olla tarvetta ja halua kehittää leikki- ja liikuntapaikkoja, 		

		

mutta asia ei ole vielä taloyhtiön suunnitelmissa

❍ Taloyhtiöllä on jo suunnitelmissa kehittää / peruskorjata taloyhtiön leikki- ja
		liikuntapaikkoja
18. Liittyykö taloyhtiönne leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämiseen joitakin 		
ongelmia tai tieto/palvelutarpeita, joita haluatte välittää tiedoksi 			
Nuori Suomi ry:lle (tai muille mahdollisille toimijoille) aihepiiriin liittyvän 		
kehittämistyön näkökulmasta?

19. Vapaa sana

