
Ideakortti 26 - Kuntoilu ja arkiliikunta talonyhtiöiden 
pihoilla

Perustietoa

Suuri osa suomalaisista ei liiku arjessaan suositusten mukaisesti, vaikka liikunnan merkitys 
hyvinvoinnille ja terveydelle on tiedossa. Liikunnan vähäinen määrä aiheuttaa pitkällä 
tähtäimellä haasteita niin kansanterveyden kuin yksilön elämänlaadun näkökulmaista. 
Jotta liikkumattomuudesta koituvat negatiiviset vaikutukset ja terveydenhuollon 
kustannukset saataisiin minimoitua, liikunnallisen elämäntavan tukeminen on entistä 
tärkeämpää. Etä- ja hybridityön yleistyessä on olemassa riski, että arkiliikunta vähenee 
entisestään. Jotta säännöllinen liikunta olisi mahdollisimman monella osa arkea 
etätyötäkin tehtäessä, on tärkeää monipuolistaa arkiliikkumisen mahdollisuuksia 
asuinalueilla. On tärkeää pyrkiä luomaan ihmisten päivittäisestä elinympäristöstä 
sellainen, että se houkuttelee ja kannustaa liikuntaan. Kun ihmiset viettävät aikaa 
enemmän kotona, lähiulkoilun mahdollisuus asuinalueella ja asuntopihoilla korostuu. 
Taloyhtiöiden piha-alueiden hyödyntäminen kuntoiluun liikuntapaikkoina onkin 
yksi merkittävä mahdollisuus lisätä suomalaisten arkiliikuntaa, erityisesti sellaisilla 
alueilla, jossa julkiset lähiliikuntapaikat ovat etäämmällä. Taloyhtiöiden piha-
alueille voidaan suunnitella monipuolisesti erilaisia toimintoja asukkaiden käyttöön. 
Parhaimmillaan taloyhtiön piha voikin olla ympäristö, joka on viehättävä ajanvietto- ja 
virkistäytymispaikka sekä kannustaa eri-ikäistä väestöä liikkumaan. 

Taloyhtiön piha-alueelle sijoitettuja 
kuntoiluvälineitä. Kuva: Anna Kupila 2021. 

Saavutettavuus ja turvallisuus

Taloyhtiöiden piha-alueiden hyödyntämisessä 
liikuntapaikkoina tulee huomioida eri-ikäisen 
väestön tarpeet. Tyypillisesti piha-alueille on 
sijoitettu lapsille leikkipaikkoja tai -välineitä, 
mutta vanhemman väestön kuntoilu- ja 
arkiliikuntamahdollisuuksia voi olla heikosti 
tarjolla. Mikäli etä- ja monipaikkatyön teko yleistyy, 
lisää se etenkin työikäisen väestölle suunnattujen 
toimintojen tarvetta piha-alueilla. Kaikenlaiset, 
istumisen ja seisomisen kuormituksen ylittävät 
toiminnot lisäävät asukkaiden fyysistä aktiivisuutta. 
Eri-ikäisten liikuntasuositukset vaihtelevat, ja ne 
olisikin syytä huomioida toimintoja suunniteltaessa. 
Esteettömyys on tärkeä ottaa huomioon, jotta 
esimerkiksi iäkkäämpi väestö pystyy hyödyntämään 
piha-alueen toimintoja sujuvasti. Tasoerot on 
suunniteltava siten, että ne eivät estä keneltäkään 
pihan eri toimintojen käyttöä. Lisäksi piha-alueen 
tulee olla riittävän valaistu ympärivuotisesti. 
Turvallisuusnäkökulmasta on toiminnot sijoiteltava 
niin, ettei muiden toimintojen yhtäaikainen 
käyttö tai piha-alueen liikenne aiheuta käyttäjille 
vaaratilanteita. Esimerkiksi ajoneuvoliikenne olisi 
syytä erottaa selkeästi piha-alueen toiminnoista. 
Mikäli piha-alueelle sijoitetaan esimerkiksi 
kuntoiluun tarkoitettuja välineitä, on niiden 
ylläpidosta huolehdittava, jotta tapaturmia ei 
pääse syntymään vioittuneiden välineiden vuoksi. 



Vinkkejä suunnitteluun ja rakentamiseen

Pihojen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavien tahojen oltava tietoisia omasta 
roolistaan asukkaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämisen mahdollistajina. Taloyhtiöiden 
pihoja suunniteltaessa tai kunnostettaessa olisi hyvä kuulla asukkaiden tarpeet ja 
toiveet, jotta pihalle sijoitettavat toiminnat palvelevat asukkaita mahdollisimman hyvin. 

Liikkumaan kannustavat toiminnot, jota piha-alueille suunnitellaan ja sijoitetaan, 
voivat olla moninaiset. Ulkokuntoilupaikkoja näkee nykyisin enenevissä määrin julkisilla 
paikoilla, mutta niitä voidaan sijoittaa myös taloyhtiöiden piha-alueille. Tällaisen 
kuntoilupaikan voi koostaa moninaisin välineyhdistelmin, jolloin voidaan huomioida 
eri-ikäisten asukkaiden tarpeet. Mikäli kuntoilupaikan välineet eivät sovellu lapsille, 
on ne eroteltava selkeästi lapsille tarkoitettujen toiminnoista, kuten leikkipaikoista. 
Välineiden käyttöön on myös oltava riittävä ohjeistus. 

Lapsille tarkoitetut leikkipaikat ja pelialueet voivat toimia myös muiden asukkaiden 
kuntoilua ja arkiliikuntaa lisäävinä ympäristöinä. Niille tai niiden läheisyyteen voi 
sijoittaa esimerkiksi koripallokoreja tai vaikka pingispöytiä, joita myös vanhemmat 
asukkaat voivat innostua käyttämään. 

Maltillisempaan arkiliikuntaan voidaan kannustaa myös esimerkiksi viljelylaatikoilla tai 
pienviljelypalstoilla. Niihin asukkaat voivat istuttaa mm. mieleisiään hyötykasveja ja 
lisätä niiden hoitamisen yhteydessä oman arkiliikuntansa määrää. 

Erilaisten välineiden lisäksi myös muilla pihasuunnittelun keinoilla voidaan lisätä 
liikkumista. Mielenkiintoiset kulkureitit, monipuolinen kasvillisuus ja laadukkaat 
materiaalit voivat lisätä ajanviettoa piha-alueella ja sitä kautta myös asukkaiden fyysistä 
aktiivisuutta. Toimintojen onnistunut yhteensovittaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta 
eri-ikäiset asukkaat voivat käyttää pihaa sujuvasti yhdessä. Etä- ja monipaikkatyötä 
kotoaan käsin tekevät voivat hyödyntää pihaa lounas- ja kahvitaukojensa aikana. 
Etätyötiloja voi sijoittaa myös taloyhtiön tiloihin, jolloin sinne kotoa siirtyminen 
tuottaa edes jonkin verran liikettä. Mikäli piha-alueet on laadukkaasti toteutettu, voi 
siellä viihtyä myös tekemässä töitä, kun sääolosuhteet ovat hyvät. Lisäksi käyttäjiä 

Kuntoiluvälineiden sijasta pihalle voidaan sijoittaa esimerkiksi iäkkäämmälle väestölle suunnattuja motorisia taitoja 
ylläpitäviä laitteita, kuten on Caritas-puistossa on tehty.  Kuva: Laura Häkkänen 2021. 



Kaavaprosessi ja -merkinnät

Taloyhtiöiden pihojen hyödyntäminen 
liikuntapaikkoina tulisi ottaa huomioon jo 
alueita kaavoitettaessa. Taloyhtiöiden pihojen 
suunnitteluun vaikuttaa paljon mm. tontin 
tehokkuus ja pysäköintiratkaisut. On tärkeää, 
etteivät kaavoitusratkaisut heikennä pihan 
käyttömahdollisuuksia kuntoilun ja arkiliikunnan 
näkökulmasta. Kaavoituksen osalta tulee pyrkiä 
luomaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat liikuntaan 
kannustavien pihojen suunnittelun ja jättävät tilaa 
myös asukkaiden omien mieltymyksien mukaisten 
toimintojen sijoittelulle. Kaavoitusprosessin 
alkaessa ja sen aikana tulee järjestää työpajoja, 
asukastilaisuuksia tai muita tilaisuuksia, joissa 
osalliset saavat tuoda esille toiveita ja ajatuksiaan.  
Kaavoitusvaiheessa on mahdollista yhdistää 
useampia tonttikohtaisia pihoja yhtenäisiksi 
korttelipihoiksi asemakaavamerkinnällä AH 
(asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli alue) 
tai osoittaa piha-alueita merkinnällä le (leikki- ja 
oleskelualueeksi varattava alueen osa). Piha-alue 
voidaan merkitä myös istutettavana alueen osana. 
Kaavoitusvaiheessa tulee mahdollistaa myös 
asuinalueiden ja -kortteleiden liittyminen osaksi 
laajempia virkistysalueita ja -reittejä sekä luoda 
sujuvat kestävän liikkumisen yhteydet olemassa 
oleviin liikuntapaikkoihin. 

houkutteleva piha-alue voi myös toimia kohtaamispaikkana etätyötä tekeville asukkaille, 
joilla työpaikalla tapahtuvat kohtaamiset ovat vähentyneet. Etätyön lisääntyessä 
piha-alueiden suunnittelussa tarvitaankin ennakkoluulotonta asennetta ja uusia 
innovaatioita.

Parhaimmillaan piha-alueilta on vaivattomat yhteydet virkistysreitteihin ja -paikkoihin. 
Sujuvat yhteydet kannustavat liikkumaan, niin kävellen, pyörällä kuin vaikka 
rullaluistimin. 

Pinnoitettua peli- ja oleskelutilaa taloyhtiön pihalla. Kuva: 
Anna Kupila 2021. 

Asemakaavassa taloyhtiönpihoille sopivia kaavamerkintöjä:
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