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VANTAAN LIIKUNTAPAIKKASUUNNITELMA VUOSILLE 2018–2022 
 
Vantaan kaupungin liikuntapaikkarakentaminen nojaa vuonna 2009 tehtyyn ja valtuustokausittain 
päivitettyyn liikuntapaikkasuunnitelmaan (ks. Vantaan kaupunki 2009, Vantaan kaupunki 2013). 
Suunnitelma ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja 
kehittämistä. Liikuntapaikkasuunnitelmassa esitellään liikunnan tavoitteellinen palveluverkko, nykyisten 
liikuntapaikkojen kehittämiskohteet sekä uudet liikunnan rakentamistarpeet ja -hankkeet.  
 
Liikuntapaikkasuunnitelma päivitettiin edellisen kerran keväällä 2013. Suunnitelma perustui keväällä 
2013 tehtyyn arvioon lähivuosien liikuntaolosuhteiden kehittämistarpeista. Liikuntaolosuhteiden 
kehittämistarpeet arvioitiin sen hetkisten ja tulevien tarpeiden perusteella edellisen valtuustokauden 
ajaksi. Samalla valittiin lähivuosien keskeisimmät liikuntarakentamisen painopistealueet. Tuloksena 
syntyi liikunnan tavoitteellinen palveluverkko vuosille 2013–2016. Tavoitteeksi asetettiin Vantaan 
kehittäminen viihtyisäksi, liikuntaan kannustavaksi ympäristöksi tuottamalla entistä paremmin 
vantaalaisia palvelevia liikuntapalveluita. 
 
Vapaa-ajan lautakunnassa 13.9.2017 nimettiin työryhmä päivittämään Vantaan liikuntapaikka-
suunnitelma vuosille 2018–2022. Työryhmän tehtävänä oli määritellä liikuntaolosuhteiden kehittämisen 
päämäärät, arvioida liikuntaolosuhteiden kehittämistarpeita ja laatia liikunnan tavoitteellinen 
palveluverkko vuosille 2018–2022. Päivitetty suunnitelma perustuu syksyllä 2017 tehtyyn arvioon 
tämänhetkisistä ja tulevista liikuntaolosuhteiden kehittämistarpeista. Työn tuloksena on nostettu esiin 
keskeisimmät liikuntarakentamisen painopistealueet vuosille 2018–2022. Suunnitelman päivittämiseen 
osallistuivat vapaa-ajan lautakunnasta Sirkka-Liisa Kähärä, Jenni Chen, Christina Lindblad, Loviisa 
Kaartokallio, Jouni Herranen ja Tuomas Suihkonen ja liikuntapalveluista Veli-Matti Kallislahti, Anu 
Jokela, Leena Rusanen ja Jari Lärka.  

 
 

PALVELUVERKON NYKYTILA 
 
Vantaalla on 699 liikuntapaikkaa, joista 607 on kaupungin omistamia liikuntapaikkoja (Lipas, 
liikuntapaikat.fi). Alla olevassa taulukossa on yhteenveto kaupungin liikuntapaikoista (taulukko 1). 
Näiden lisäksi Vantaalla on monia yksityisiä liikuntapaikkoja, esimerkiksi tekonurmikenttiä, jalkapallo-, 
salibandy-, tennis- ja sulkapallohalleja, kuntosaleja, golfkenttiä, ratsastustalleja ja kylpylä. Kuvassa 1 on 
esitelty liikuntapalveluiden palveluverkko vuonna 2017.  

 

Liikuntapaikka kpl 

Uimahallit  5 

Urheilutalot 4 

Jäähallit 4 

Jalkapallohallit 3 

Liikuntasalit 97 

Kuntosalit 19 

Tennis- ja sulkapallohalli 1 

Yleisurheilukentät 3 

Nurmikentät 6 

Tekonurmikentät 10 

Pallokentät (kivituhka) 105 

Vapaanurmet 5 

Stadion 1 

 

Liikuntapaikka kpl 

Tenniskentät 26 

Beach volley-kentät 11 

Monitoimiareenat ja pienpelikentät 30 

Ulkokuntoilusalit 17 

Luistelualueet 71 

Tekojäät 4 

Valaistut kuntoradat 16 

Hiihtoladut (km) 250 

Uimarannat 6 

Skeittipaikat 13 

Frisbeegolfradat 3 

Moottorirata 1 

 

 

Taulukko 1. Vantaan kaupungin liikuntapaikat vuonna 2017.  
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Kuva 1. Vantaan liikuntapalveluiden palveluverkko vuonna 2017.  
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LIIKUNNAN PALVELUKETJU 
 
Vantaan liikunnan palveluverkon suunnittelu perustuu liikunnan palveluketjuajatteluun. Palveluketju 
muodostuu eri tasoisista palveluista, jotka on jaoteltu liikuntapaikkapalveluiden saavutettavuuden, 
vaikutuspiirin laajuuden, palveluvarustuksen ja rakenteellisten ominaisuuksien mukaan lähipalveluihin, 
alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin palveluihin ja seudullisiin palveluihin. (ks. Suomi 1998, Suomi 1989).  
 
Liikunnan palveluketju perustuu liikunnan elinpiiriajatteluun, jossa yhdyskunnan rakenne ymmärretään asuk-
kaiden liikuntatoimintamallien kautta. Elinpiirit syntyvät asukkaiden käyttämien liikuntapaikkojen ja niiden 
käyttöetäisyyksien perusteella. Lähimpänä asukkaita ja heidän kotiaan sijaitsevat lähipalvelut. Alueelliset, 
kaupunkitasoiset ja seudulliset palvelut edellyttävät lähipalveluita laajempaa väestöpohjaa ja sijaitsevat 
asukkaiden kodeista yleensä kauempana. Palveluketjun periaatteet on kuvattu tarkemmin vuonna 2009 laa-
ditussa Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009-2025 -asiakirjassa (kuva 2). 
 
 
 
 
 

 
Kuva 2. Liikunnan palveluketju. 
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PALVELUVERKON KEHITTÄMISTARPEET 2018–2022 
 
Vantaan kaupungin liikuntapaikkarakentaminen nojaa vuonna 2009 tehtyyn ja valtuustokausittain 
päivitettyyn liikuntapaikkasuunnitelmaan. Tämän nyt laaditun suunnitelman tavoitteena on ohjata tulevien 
vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Suunnitelmassa esitellään 
liikunnan tavoitteellinen palveluverkko, nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet sekä uudet 
rakentamistarpeet. Liikuntarakentamisen painopisteet ja kehittämistarpeet vuosille 2018–2022 on esitelty 
alla.  
 

1. Ulkoliikuntapaikat ja lähiliikunnan palveluverkko 
• Lähiliikuntapaikat ja koulujen ja päiväkotien pihat paikallisina 
• Lähiliikuntapuistot suuralueittain 
• Kuusijärven profiilin nosto, alueen hallinnointi ja kehittäminen 
• Skeittipaikat, frisbeegolfradat, kuntoiluportaat, kuntoilulaitteet 
 

2. Sisäliikuntapaikat 
• Koulujen yhteydessä olevat liikuntasalit merkittävänä osana liikunnan palveluverkkoa 
• Uimahallien peruskorjaukset 
• Elmon urheilupuiston uimahalli ja jäähalli, selvitys kevään 2018 aikana 

 
3. Urheilupuistot 

• Yleissuunnitelmien laatiminen ja rahoituksen varmistaminen  
• Elmon urheilupuiston toteuttaminen, selvitys kevään 2018 aikana   
• Kivistön urheilupuiston suunnittelu 

 
4. Vapaa-aika-, virkistys- ja liikunta-alueiden teemallinen yleiskaava  

• Toteutetaan yleiskaavatyön yhteydessä 
 

5. Yksityiset hankkeet  
• Täydentävät kaupungin liikunnan palveluverkkoa 
• Tavoitellaan ensisijaisesti sisäliikuntahallien ja mahdollisesti jäähallien toteuttamista Elmon ja 

Kivistön urheilupuistoihin 
 
 
Ulkoliikuntapaikat ja lähiliikunnan palveluverkko 
 
Liikuntarakentamisen painopisteet ja kehittämistarpeet vuosille 2018–2022 on jaettu viiteen tavoitteeseen. 
Ensimmäinen ryhmä sisältää ulkoliikuntapaikkojen ja lähiliikunnan palveluverkon kehittämishankkeet. 
Lähiliikuntapaikat ja koulujen ja päiväkotien pihat ovat keskeisessä asemassa liikkumiseen aktivoivan 
arkiympäristön luomisessa. Tavoitteena on toteuttaa näitä paikallisina ja lähiliikuntapuistoja suuralueittain 
palvelevina liikkumisen paikkoina. Kaikille avoimia ja maksuttomia pelailuun, liikkumiseen ja kuntoiluun 
soveltuvia monipuolisia liikuntapaikkoja toteutetaan lähelle asuinympäristöjä. Lähiliikuntapaikat 
mahdollistavat liikkumisen kaikille. Lapset ja nuoret pääsevät itse suunnittelemaan päiväkotien ja koulujen 
pihoja. Tavoitteena on toteuttaa hanke valmiiksi ennen seuraavan aloittamista. Rahoitusta ei ole 
tarkoituksenmukaista jakaa liian monelle hankkeelle samanaikaisesti.  
 
Kuusijärven alueen kehittämistä luontoliikunnan näkökulmasta porttina Sipoonkorven kansallispuistoon 
pidetään tärkeänä. Alueen täysipainoisen kehittämisen näkökulmasta on tarpeen selvittää hallinnoinnin ja 
resurssien keskittämistä taholle, jolla on parhaat edellytykset kehittää ja ylläpitää alueen palveluita.  
 
Skeittipaikkojen, frisbeegolfratojen ja kuntoiluportaiden toteuttamisen nähtiin houkuttavan liikunnan pariin 
uusia harrastajia ja ne monipuolistavat merkittävällä tavalla liikunnan palveluverkkoa. Kuntoilulaitteiden to-
teuttamista ulkoilureittien ja liikuntapuistojen yhteyteen pidettiin tärkeänä.  
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Sisäliikuntapaikat 
 
Toinen tavoite sisältää sisäliikuntapaikkojen kehittämishankkeet. Koulujen yhteydessä olevat liikuntasalit 
ovat erittäin merkittävä osa liikunnan palveluverkkoa. Kun opetusverkkoon suunnitellaan muutoksia (uudis-
/peruskorjaushankkeet, koulujen lakkautus), on jo suunnittelun alkuvaiheessa otettava nykyistä paremmin 
huomioon sen mahdolliset vaikutukset ja korvaustarpeet liikunnan palveluverkossa. Tässä yhteydessä on tar-
peellista selvittää myös mahdolliset kevytrakenteiset liikuntasalien toteuttamisratkaisut. Kun opetusverkko 
on keskittymässä yhä suurempiin yksiköihin, vaikuttaa tämä myös liikuntasalien käyttöön niin opetustoimin-
nan järjestämiseen (liikunnan opetus, koulujen juhlat, niiden määrä ja useus) kuin tilojen vapaa-ajan käyt-
töönkin. Koulujen yhteydessä olevien liikuntasalien on oltava tarpeeksi suuria (vähintään 500 m²), jotta ne 
palvelevat vapaa-ajan käytön tarpeita, mutta myös koulun ja opetustoiminnan tarpeita yhä suurenevissa yk-
siköissä. 
 
Nykyisten sisäliikuntapaikkojen kunnosta ja kehittämisestä on huolehdittava. Tikkurilan uimahalli peruskorja-
taan vuonna 2018. Korson koulun yhteydessä olevasta heikkokuntoisesta uimahallista luovutaan koulun pur-
kamisen yhteydessä. Talven 2017-2018 aikana laadittavassa Vantaan vesiliikunnan olosuhteita koskevassa 
selvityksessä arvioidaan tarkemmin uimahallipalveluiden riittävyyttä, nykyisen uimahalliverkoston katta-
vuutta ja käyttäjäprofiilia sekä tulevia tarpeita. Tässä yhteydessä selvitetään tarkemmin myös maauimalan 
mahdollisia sijoituspaikkoja ja arvioidaan sen investointi- ja käyttötalousmenoja. Toukokuun 2018 loppuun 
mennessä selvitetään myös, millä edellytyksillä ja aikataululla voitaisiin käynnistää Elmon urheilupuiston to-
teuttaminen. Osana tehtävää selvitystä arvioidaan Koillis-Vantaan uimahallin ja jäähallin toteuttaminen sekä 
kartoitetaan yksityisiä kumppaneita hankkeille.  
 
Suomessa on 211 uimahallia. Yhtä uimahallia kohden asukkaita on 26 110. Vantaalla yhtä uimahallia kohden 
asukkaita on 43 870, Korson uimahallin poistuttua käytöstä 54 835 (asukasta / uimahalli). Suomessa on 52 
asukasta yhtä vesineliöitä kohden, Vantaalla 78 (asukasta / m²). Korson poistuttua käytöstä Vantaalla on 84 
asukasta yhtä vesineliötä kohden.  Uimahallien palveluverkkoa kehitetään Tikkurilan ja Myyrmäen uimahal-
lien palveluita kehittämällä ja uusien uimahallien toteuttamisella Koillis-Vantaalle ja Kivistöön.  
 
Suomessa on 226 jäähallia ja 268 katettua kaukaloa. Yhtä katettua kaukaloa kohden Suomessa on 
keskimäärin 20 560 asukasta (asukasta / katettu kaukalo). Vantaalla yhtä katettua kaukaloa kohden on 
54 835 asukasta. Uuden jäähallin toteuttamista Elmon urheilupuistoon selvitetään kevään 2018 aikana.   
 
Valtuustokauden aikana on tavoitteena selvittää Vantaalla olevien kallio-/väestösuojatilojen käyttö ja mah-
dollisuus niiden kehittämiseen liikuntakäyttöä varten.  
 
 
Urheilupuistot 
 
Kolmantena tavoitteena on urheilupuistojen kehittäminen. Myyrmäen urheilupuiston yleissuunnitelma päivi-
tettiin vuonna 2017. Tavoitteena on toteuttaa yleissuunnitelman mukaiset toimenpiteet vaiheittain vuosien 
2018–2022 aikana. Tikkurilan urheilupuiston yleissuunnitelman päivittäminen on tavoitteena aloittaa vuoden 
2018 aikana.  
 
Elmon urheilupuiston toteuttamismahdollisuuksia selvitetään kevään 2018 aikana. Selvityksen perusteella 
tehdään määrärahaesitykset investointiohjelmaan vuosille 2019–2020. Kivistön urheilupuiston edistämistä 
jatketaan alueen käytön suunnittelulla ja puiston toteuttaminen käynnistyy valtuustokauden aikana.  
 
Urheilupuistojen toteuttaminen suunnitellulle tasolle edellyttää erillisrahoitusta. Puistojen toteuttaminen ei 
ole mahdollista nykyisellä urheilualueiden suunnitteluun ja rakentamiseen varatulla määrärahalla.  
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Vapaa-aika-, virkistys- ja liikunta-alueiden teemallisen yleiskaavan toteuttaminen 
 
Neljäntenä tavoitteena on vapaa-aika-, virkistys- ja liikunta-alueiden teemallisen yleiskaavan toteuttaminen. 
Yleiskaavalla ohjataan maankäyttöä ja määritellään kaupungin yhteinen tavoitetila tulevaisuuden Vantaasta. 
Vantaan uusi yleiskaava on tarkoitus laatia kuluvan valtuustokauden 2017–2020 aikana. Osana tätä työtä on 
tavoitteena laatia vapaa-aika-, virkistys- ja liikunta-alueiden teemallinen yleiskaava.  
 
 
Yksityiset hankkeet 
 
Viidentenä tavoitteena on yksityisten hankkeiden mahdollistaminen. Yksityiset ja kumppanuushankkeet täy-
dentävät kaupungin liikunnan palveluverkkoa. Tavoitellaan ensisijaisesti sisäliikuntahallien ja mahdollisesti 
jäähallien toteuttamista Elmon ja Kivistön urheilupuistoihin, myös Hakunilan ja Myyrmäen urheilupuistot 
ovat mahdollisia. Hankkeita tulee voida tukea myös maanvuokrauksen keinoin.  
 
 
Liikuntapaikkarakentamisen hankkeet vuosina 2018–2022 
 
Liikuntapaikkarakentamisen vuosien 2018–2022 hankkeet on esitelty liitteissä. Ensimmäisenä liitteenä on 
urheilu- ja virkistysalueiden hankkeet ja toisena liikunnan tilahankkeet (liite 1 ja 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liitteet: Liite 1: Urheilu- ja virkistysalueiden hankkeet vuosille 2018–2022 

Liite 2: Liikunnan tilahankkeet vuosille 2018–2022 

 
Lähteet:  Lipas, liikuntapaikkojen tietopankki. 2017. Liikuntapaikat.fi.  

Suomi, K. 1989. Yhdyskuntasuunnittelusta liikunnan elinpiirisuunnitteluun. Helsinki:  
Liikuntatieteellinen seura. 

Suomi, K. 1998. Liikunnan yhteissuunnittelumetodi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
Vantaan kaupunki, liikuntapalvelut 2009. Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma vuosille  

2009–2025.  
Vantaan kaupunki, liikuntapalvelut 2013. Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 

2013–2016.  
 
Kuvat:  Vantaan kaupungin aineistopankki, Thi Pham ja Anu Jokela 
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LIITE 1 
URHEILU- JA VIRKISTYSALUEIDEN HANKKEET 2018-2022 

   

       

URHEILUALUEET             

Hankkeen nimi 
Kustann. yht. 
(1 000 euroa) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Hiihtoladut ja ulkoilureitit 750 150 150 150 150 150 

Pienkenttien perusparannus 1 900 300 400 400 400 400 

Lähiliikuntapaikat (VU- ja VL-alueet) 1 250 250 250 250 250 250 

Koulujen pihojen kehittäminen (tontit) 1 500 300 300 300 300 300 

Skeittipuistot 1 500 300 300 300 300 300 

Myyrmäen urheilupuisto 4 200 200 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kartanonkosken liikuntapuisto 300 300         

Rekolan urheilukenttä 1 000 500 500       

Hakunilan urheilupuisto 1 900 300 300 300 500 500 

Rajakylän urheilupuisto 800 400 400       

Tikkurilan urheilupuisto 2 200 200 500 500 500 500 

Elmon urheilupuisto  3 250 50 200 1 000 1 000 1 000 

Havukosken liikuntapuisto 350 200 150       

Myyrmäen jalkapallohalli 200 200         

Myyrmäen stadion 300 300         

Korson urheilukenttä 100   100       

Kivistön urheilupuisto 1 750   50 200 500 1 000 

Hiekkaharjun urheilupuisto 200     200     

Vapaalanaukeen urheilualue 600       300 300 
       

Kustannukset yhteensä (1 000 euroa) 24 050 3 950 4 600 4 600 5 200 5 700 
            

            
       

VIRKISTYSALUEET             

Hankkeen nimi 
Kustann. yht.  
(1 000 euroa) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Ulkoilusaaret 150 30 30 30 30 30 

Porkkalanniemi 30 30         

Kuusijärven ulkoilualue 200       100 100 

Luonnonsuojelualueet 750 150 150 150 150 150 

Petikon ulkoilualue 770 170 200 200 100 100 
       

Kustannukset yhteensä (1 000 euroa) 1 900 380 380 380 380 380 
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LIITE 2 
LIIKUNNAN TILAHANKKEET 2018-2022 

      

       

UUDISRAKENTAMINEN             

Hankkeen nimi 
Kustann. yht. 
(1 000 euroa) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Martinlaakson urheilukentän huoltotila 240 240         

Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos 540 540         

Vapaalanaukeen liikuntapuiston huoltorakennus 480   30 450     

Kartanonkosken kentän huoltorakennus (lämm. 440 + 
kylmä 220) 

650 650 
         

Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus (vrt. vanhan 
pp 2019) 

1 050 
  

100 950 
    

Korson urheilukentän huoltotila 260 20 240      

Koillis-Vantaan uimahalli 5 950     50 1 500 4 400 

Uomarinteen koulun pihan lähiliikuntapaikka  320 320         

Mårtensdal kampuksen pihan lähiliikuntapaikka 320       320   

Jokiniemen koulun pihan lähiliikuntapaikka 320     320     

Nikinmäen koulun pihan lähiliikuntapaikka 320       320   

Konserniyhtiöiden kohteet valmistumisvuoden mukaan / VTK Kiinteistöt Oy alustavasti  

Ylästön koulun pihan lähiliikuntapaikka VTK     X       
       

Kustannukset yhteensä (1 000 euroa), ilman  
konserniyhtiöiden kohteita 

10 450 1 770 370 1 770 2 140 4 400 

            
            
       

KORJAUSRAKENTAMINEN             

Hankkeen nimi 
Kustann. yht.  
(1 000 euroa) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö 2 150   100 950 1 100   

Hakunilan uimahallin lisäpaikoitus 200 200         

Hakunilan kalliosuojan invanostin 20 20         

Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö 1 100       550 550 

Tikkurilan uimahallin perusparannus 3 000 2 500 500       

Tikkurilan urheilupuiston vanhan huoltorakennuksen 
pk (vrt. uudishanke 2020) 

530 30 500 
      

Martinlaakson uimahalli, ikkunoiden kunnostaminen 
/uusiminen, sokkeleiden korjaus 

50 50 
        

Martinlaakson uimahalli (1998,2014), korjauksen jat-
kovaiheet 

750 
        

750 

Konserniyhtiöiden kohteet valmistumisvuoden mukaan / VTK Kiinteistöt Oy alustavasti 

Myyrmäen urheilupuisto, tekniset korjaukset VTK 1 640 x x   x x 

Tikkurilan urheilupuisto, tekniset korjaukset VTK 30     x     

Rajakylän tenniskeskus 90 x x x     
       

Kustannukset yhteensä (1 000 euroa), ilman  
konserniyhtiöiden kohteita 

7 800 2 800 1 100 950 1 650 1 300 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


