Ideakortti 22 - Ulkokuntosalit
Lähiliikuntapaikka on vapaassa käytössä oleva päivittäiseen liikuntaan tarkoitettu paikka,
joka on käyttäjilleen helposti ja turvallisesti saavutettavissa. Suurta suosiota saavuttaneet
ulkokuntosalit ovat yksi esimerkki lähiliikuntapaikasta. Ulkokuntosali on nimensäkin
mukaisesti perinteistä kuntosalia vastaava tila, mutta perinteisestä kuntosalista poiketen
siellä kuntoillaan raikkaassa ulkoilmassa, eikä sinne tarvitse ostaa jäsenyyttä tai maksaa
käynnistä. Ulkokuntosalit ovat helppo keino kannustaa terveelliseen elämäntapaan. Ne
tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen ja matalan kynnyksen lihaskuntoharjoitteluun
milloin tahansa, kellonajasta tai päivästä riippumatta. Ulkokuntosalit ovat avoinna ympäri
vuoden, mutta niiden käyttö ja laitteiden huolto usein keskittyy pääasiassa sulan maan
ajalle. Ulkona kuntoillessa vuodenajan vaihteluiden lisäksi myös sääolosuhteet vaikuttavat
käyttöaktiivisuuteen ja käyttäjäkokemukseen.
Ulkokuntosalit sopivat kaiken ikäisille kunto- tai taitotasoon katsomatta. Laitekohtaiset
käyttöohjeet
mahdollistavat
harjoittelun
myös
aloittelijoille.
Turvallisuussyistä
ulkokuntosalilaitteita suositellaan kuitenkin etupäässä yli 140 cm pitkille nuorille ja
aikuisille. Vaikka ulkokuntosalit lähtökohtaisesti luodaan kaikille avoimiksi, voidaan niitä silti
esimerkiksi laitevalinnoilla suunnata vastaamaan paremmin tietyn käyttäjäryhmän tarpeita.
Ulkokuntosaleilta löytyy tyypillisesti paikasta riippuen eri määrä erilaisia laitteita ja telineitä,
jotka mahdollistavat syke- ja voimaharjoittelun sekä notkeutta ja tasapainoa kehittävän
harjoittelun. Yleensä laitteissa ei ole erillisiä painoja, vaan ne perustuvat käyttäjän oman
kehon käyttämiseen vastuksena, mutta on saatavissa myös esimerkiksi painonnostotankoja
kiinteillä painoilla. Ulkoliikuntalaitteita on saatavissa useilta eri valmistajilta.

Ulkokuntosali Oulun Kuusisaaressa. Kuva: Tiia Niemelä

Yhdyskuntarakenteelliset edellytykset
Kunnilla on velvollisuus tarjota liikuntapaikkoja asukkailleen. Koska liikunnan on todettu
tuottavan terveydellistä ja taloudellista hyötyä sekä yksilöille että yhteiskunnalle, kuntien
on mahdollista saada säästöjä terveysmenoissa investoimalla liikuntapaikkarakentamiseen.
Liikuntapaikkojen rakentamiseen kunta tai muu rakennuttaja voi saada tukea esimerkiksi
opetus - ja kulttuuriministeriöiltä tai aluehallintovirastoista.
Ulkona kuntoilu ei ole uusi ilmiö. Lenkkipolkujen varrella on ollut vatsalihaspenkkejä
ja leuanvetotankoja jo vuosikymmeniä. Kaupungistumisen myötä ulkokuntosalit ovat
kuitenkin löytäneet tiensä myös rakennettuun ympäristöön. Uusia ulkokuntosaleja ja muita
lähiliikuntapaikkoja suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon saavutettavuus, käytettävyys,
huolettavuus ja turvallisuus.

Sijainti ja saavutettavuus
Hyvä paikka ulkokuntosalille on runsaasti käytettyjen kevyenliikenteen väylien ja kuntoratojen
varrella. Ulkokuntosalien sijainti lenkkeily- ja kulkureittien varrella mahdollistaa lihaskunnon
harjoittelun lenkkien tai esimerkiksi työ- ja opiskelumatkoja ohessa. Usein ulkokuntosaleja on
myös puistoissa sekä koulujen, urheilukenttien ja uimarantojen yhteydessä. Ulkokuntosali ei
vaadi paljoa tilaa, joten se on helppo sijoittaa myös tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön
tai vaikkapa puiston reunaan. Jotta ulkokuntosali saadaan aktiiviseen käyttöön tulee alueen
asukkaat saada tietoisiksi ulkokuntosalin sijainnista ja tarjonnasta. Ulkokuntosalin sijoittaminen
ohikulkijoille näkyvään paikkaan on helppo keino lisätä tietoisuutta kuntoilupaikan
olemassaolosta. Lisäksi tarvitaan tiedottamista ja käytön opastamista. Koska liikuntapaikkoja
käyttävät myös satunnaiset käyttäjät, joille paikka ei välttämättä ole ennestään tuttu, tulisi
ulkokuntosalien yhteydessä olla opastetaulu joka kertoo liikuntapaikan nimen, osoitteen,
hätänumeron ja kunnossapitäjän yhteystiedot. Tarkemmat tiedot opastetaulun tietoihin
löytyvät standardista SFS-EN 16630.

Ulkokuntosali Hollihaan puistossa Oulussa, vilkkaasti liikennöidyn kevyenliikenteen väylän varrella. Kuva: Tiia Niemelä

Turvallisuus
Liikuntapaikkojen tulee olla laadukkaita ja turvallisia käyttäjilleen. Kuluttajaturvallisuuslain
mukaan palveluntarjoaja on vastuussa ulkoliikuntapalveluiden turvallisuudesta. Leikki- ja
liikuntavälineiden turvallisuutta kuvataan standardeissa. Ulkokuntovälineitä koskeva standardi
SFS-EN 16630 koskee ulos julkiseen käyttöön pysyvästi asennettujen kuntolaitteiden
rakennetta, asennusta, tarkastusta ja huoltoa. Standardien täyttyminen tarkastetaan
käyttöönottotarkastuksessa. Ulkokuntosalin pohjamateriaalin tulee olla toimiva, turvallinen
ja kestävä Suomen haastavissa ilmasto-olosuhteissa. Ulkokuntosaleja on rakennettu
monenlaisille pohjille, mutta tyypillisin käytetty pohjamateriaali on tekonurmi. Huolellisesti
valikoidut materiaalit, vankat ja järkevät rakenteet sekä suunnitelmallinen huolto takaavat
turvallisuuden lisäksi myös pitkän käyttöiän. Laitekohtaiset käyttöohjeet sekä opastekyltit tai
-videot opastavat käyttäjiä oikeaan ja turvalliseen treenaamiseen. Ulkokuntosalin turvallisuutta
lisää myös hyvä valaistus, joka samalla ehkäisee ilkivaltaa.

Ulkokuntosalin mahdollistavat kaavamerkinnät asemakaavassa
Ulkokuntasalit sopivat hyvin alueille, joilla on jo valmiiksi aluevarauksissa huomioitu
liikuntatoiminnot käyttötarkoituksena. Tällainen alue on esimerkiksi VU (urheilu- ja
virkistysalue). Ulkokuntosaleja voi kuitenkin olla myös muilla virkistyskäyttöön sopivilla alueilla.
Ulkokuntosalin rakentamisen mahdollistavia asemakaavamerkintöjä ovat mm. seuraavat:

Ulkokuntosalin mahdollistavia kaavamerkintöjä

Käytännön esimerkkejä
Tampereen
Hervannan
kampuksen
liikunta-alue, eli Ulkoareena, sijaitsee
keskeisellä paikalla aivan Hervannan
kampusalueen ytimessä, vain lyhyen
matkan päässä Hervannan liikekeskustasta.
Ulkoareena on ensisijaisesti suunniteltu
matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikaksi
kampuslaisille, mutta sinne pääsyä
ei ole rajattu muiltakaan käyttäjiltä.
Ulkoareenan tarkoitus on
edistää
yliopisto-opiskelijoiden
hyvinvointia.
Ulkoareenalla jokainen kuntoilupiste on
sijoitettu siistille, ympäröivästä puistosta
erotetulle alustalle. Vaikka Ulkoareenalla
ei ole varsinaisia kuntosalilaitteita,
voi
siellä
harjoittaa
lihaskuntoa
monipuolisesti sekä painonnostopisteillä
että erilaisissa harjoitepisteissä. Jokaisella
harjoitepisteellä on kuvalliset ja säältä
suojatut ohjeet, jotka opastavat käyttäjää
turvalliseen
treeniin.
Ulkoareenalla
harjoittelu onnistuu myös illalla ja
yöaikaan, sillä alue on hyvin valaistu.

Ulkoareena. Kuva: Aarni Ahvenus

Lukuisista tapahtumistaan tunnettu Oulun
Kuusisaari oli vielä muutama vuosi sitten
lähinnä pelkkää nurmikenttää. Oulun
kaupunki päätti uudistaa Kuusisaaren
puistoa ja tehdä siitä monipuolisen ulkoiluja virkistyskohteen. Tähän uudistukseen
kuului myös pienen ulkokuntosalin
rakentaminen. Kuusisaari sijaitsee lähellä
Oulun ydinkeskustaa ja sen läpi kulkee
vilkas kävelytie ja pyöräbaana. Lisäksi
saarella sijaitsee Raatin urheiluhalli ja
-kentät. Kuusisaari sijaitsee Oulujoen
suistoalueella ja ulkokuntosalilla pääseekin
nauttimaan kauniista suisto-maisemista.
Kuusisaaren ulkokuntosalilla on kolme
monitoimilaitetta ja yksi isompi teline
tankoineen ja renkaineen. Kuusisaaren
ulkokuntosalin suunnittelussa huomioitiin
läheisen ulkokuntosalin tarjonta. Uuden
ulkokuntosalin haluttiin tarjoavan erilaisen
ja monipuolisen käyttäjäkokemuksen.
Mahdollista ilkivaltaa ennaltaehkäistiin
valitsemalla mahdollisimman kestävät
laitteet.
Kuusisaaren ulkokuntosali. Kuva: Bea Walta
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