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Miten hankkeeseen on päädytty
• Huittisten kaupungin strategian 2017 – 2025 

keskeisenä painopistealueena ovat hyvinvoivat ja 
aktiiviset asukkaat. 

• Kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa on asetettu 
tavoitteeksi liikunnan lisääminen ja passiivisuuden 
vähentäminen sekä aktiivisuuden ja 
omatoimisuuden mahdollistavien lähiympäristöjen 
toteuttaminen.

• Toimenpiteinä tämä tarkoittaa mm. laadukkaiden 
ja monipuolisten liikuntapaikkojen rakentamista 
kaupunkiin.



Esisuunnittelun lähtökohta

• Esisuunnittelun lähtökohtana oli tehdä 
monipuolinen kaikenikäisille suunnattu 
liikuntapuisto keskeiselle liikuntapaikalle Huittisiin.

• Suunnitelmassa otettiin huomioon eri-ikäiset 
käyttäjät: päiväkoti-lapset, koululaiset, 
lapsiperheet, kuntoilevat aikuiset,  ikäihmiset ja 
liikuntaesteiset (liikuntarajoitteiset).



Liikuntapuistoalueen valinta
• Alueelle rakennettiin Huittisten uutta liikuntahallia

• Alueella ennestään Huittisten keskusurheilukenttä ja uimahalli. Tähän 
kokonaisuuteen kuuluvat myös hiekkatekonurminen tenniskenttä sekä 
nurmipohjainen jalkapallokenttä.

• Maisemaa halkoo Punkalaitumenjoki, jonka toisella puolella sijaitsevat 
yksityinen jäähalli ja liikuntakeskus sekä paikallisen urheiluseuran 
talkoilla kunnostama tekonurmikenttä.

• Alueella on kesäisin käytössä beachvolleykenttä sekä asfalttipohjainen 
tenniskenttä, joka toimii talvisin jääkiekkokaukalona.

• Beachvolleykentän lähiympäristössä on pelialue, jossa on mahdollista 
pelata mm. petanqueta ja kyykkää. Tämä alue jäädytetään talvisin 
yleisöluistelua varten.

• Esteetön 18 -väyläinen frisbeegolfrata kiertää koko puistomaista 
liikunta-aluetta.



Liikuntapuistoalueen valinta
• Tämän alueen välittömässä läheisyydessä, joista on 

esteetön kulku monipuoliseen liikuntakokonaisuuteen 
sijaitsee:
➢Kaksi päiväkotia
➢Huittisten suurin alakoulu
➢Pellonpuiston koulu (yläkoulu)
➢Lauttakylän lukio
➢Palvelukeskus Kaariranta
➢Huhkolankoto (kehitysvammaisten 

asumispalveluyksikkö)
➢Uimahalli
➢Kirjasto



Hankkeen käynnistäminen

• Huittisten kaupunki pyysi esisuunnitelmia 
liikuntapuiston toteuttamiseksi vuosina 2018 –
2019 eri välinevalmistajilta. 

• Toimitettujen esisuunnitelmien pohjalta nuoriso- ja 
liikuntapalvelut yhdessä teknisen palvelukeskuksen 
kanssa laati alustavan ehdotuksen Liikuntapuiston 
välineistä ja sijoituspaikoista. 







Kuntalaisten kuuleminen

• Nuoriso- ja liikuntapalvelut pyysi lausunnot 
alustavasta liikuntapuiston 
suunnitelmaehdotuksesta sivistyslautakunnalta, 
nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta, 
vammaisneuvostolta, Lauttakylän lukiolta, 
Pellonpuiston yläkoululta, kaikilta alakouluilta, 
päiväkodeilta ja perhepäivähoidolta.  

• Lausuntojen pohjalta huomioitiin laitetoiveita sekä 
tehtiin muutoksia lopullisessa suunnittelussa mm. 
eri laitekokonaisuuksien sijoittelussa.



Tiivistetty kuvaus hankkeen 
rakentamisen aikataulusta

• Liikuntapuiston rakentaminen aloitettiin syyskuussa 
2018 ja säiden muututtua talvisiksi rakentaminen 
pysäytettiin talvikaudeksi. Rakentamista jatkettiin 
toukokuussa 2019 ja liikuntapuisto saatiin 
rakenteiden osalta valmiiksi elokuussa 2019. Kaikki 
viimeistelytyöt ja valaistukset saatiin valmiiksi 
lokakuussa 2019.

• LOPPUTARKASTUS 18.12.2019



Onnistumiset
• Esisuunnitteluvaiheessa saatiin eri välinevalmistajat 

hyvin mukaan hankkeen suunnitteluun.

• Saatiin osallistettua eri tahot hyvin antamaan 
kommentteja ja lausuntoja alustavasta 
suunnitelmaehdotuksesta.

• Saatiin vietyä hanke loppuun suunnitellusti.

• Säästöpankin mukaantulo hankkeeseen
➢Säästöpankki lahjoitti osana omaa vastuullisuusprojektia 

liikuntapuiston kuntoilupuisto-osion liikuntavälineisiin 
13.500,00 euroa.



Onnistumiset

• Huittisten kaupungin osuus kustannuksista kasvoi 
noin 10 000 euroa suunnittelusta arviosta, mutta ei 
aiheuttanut ongelmia.

• Lopulliset kokonaiskustannukset  noin 157 000 €
➢AVIN  avustus  45 000 €

➢Säästöpankin lahjoitus 13 500 €

➢Huittisten kaupunki 98 500 € 



LIIKUNTAPUISTO

TEKONURMI

PADELKENTTÄ

TENNISKENTÄT

URHEILUKENTTÄ

PUTTIPUISTO

JÄÄHALLI

TAHTO AREENA

UUSI KOULU

KIRJASTO

UIMAHALLI

FRISBEEGOLRATA

YLÄKOULU

VÄISTÖKOULU

KAARIRANTA

PÄIVÄKOTI 200 M

PÄIVÄKOTI 500 M

LUKIO 200 M

TALLI - NUORTEN 
KULTTUURITILA

SPIRAALI



Jatkonäkymät
• Aluetta edelleen kehitetään.

• Syksyn aikana liikuntapuiston lähialueelta Huittisten 
kaupunki vuokraa maa-alueen yksityiselle                 
palveluntarjoajalle PADEL –kentän rakentamiselle.                  

• Alueen vuokrauksesta myönteinen päätös 
tekniseltä lautakunnalta 15.9.2020 asia menee vielä 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

• Puttiparkki liikuntapuiston lähialueelle vielä 
syyskuun aikana (Pelillistetty pieni frisbeepuisto 50 
x 50 m). Suomessa ensimmäinen.

• Alustavia keskusteluja käyty paikallisen 
salibandyseuran kanssa SunSäbä -kentän 
rakentamisesta alueelle.



Kuva Padel- kentästä



KIITOS !


