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Ulkoliikunta muuttuu –
muuttuvatko olosuhteet?

Viimeisen 2,5 vuoden ajan Suomen ulkoilumahdollisuuksien 
katselmus (Sulka II) -hanke on kiertänyt 15 Suomen kunnassa. 

Hankkeessa on selvitetty millainen on ulkoiluolosuhteiden nykytila ja 
miten ulkoiluolosuhteita tulisi kehittää?

Selvää on, että kuntalaisten vaatimukset ulkoiluolosuhteille 
ovat kasvaneet ja monipuolistuneet viimeisten 10 vuoden aikana. 
Asukkaat toivovat yhä laadukkaampia olosuhteita. Määrä ei korvaa 
laatua. Esimerkiksi leveiden, valaistujen, hyvin merkittyjen ja kor-
keatasoisten lähireittien merkitys kasvaa. Asukaskyselyjen mukaan 
ylivoimaisesti tärkeintä ulkoilupaikan valinnassa on sen hyvä kunto 
valaistuksen ja turvallisuuden rinnalla. Myös ulkoilupaikan sijainti 
lähellä kotia oli tärkeää. 

Lajien kirjon kasvun myötä ovat tulleet tarpeet uusille harras-
tuspaikoille. Perinteisten latujen ja kuntoratojen rinnalle ovat nous-
seet esimerkiksi frisbeegolfradat, matkaluisteluradat ja talvikävely-
reitit, jotka samalla palvelevat matkailijoita.

Asukkaiden tarpeet ulkoilupaikoille eriytyvät. Toisessa ääripääs-
sä ovat superaktiivit, jotka etsivät elämyksiä ja haasteita, toisessa 
kasvava liikkumaton kansanosa, joka vaatii matalan kynnyksen 
olosuhteita ja palveluja. Lapsille ja nuorille monipuoliset kiehtovat 
lähiliikuntapaikat ja mielekäs lähiympäristö ovat ensiarvoisen tärkei-
tä. Työikäiselle väestölle liikkumaan kannustava yhdyskuntarakenne 
pyöräteineen, viheralueineen ja ulkoilureitteineen on avainasemas-
sa. Samalla ikääntyvä väestönosa kaipaa esteettömiä ulkoilumah-
dollisuuksia. Kaikkia näitä yhdistää arkiliikunnan olosuhteiden merki-
tys. 

Tässä kokoelmassa esittelemme poimintoja Sulka II -hankkeen 
tuloksista ja ideoita Sulka II -hankkeen aikana tunnistetuista hyvistä 
ulkoilun edistämisen malleista. Hyviä ideoita kannattaa hakea lähel-
tä ja kauempaa. 

Toivomme tämän julkaisun antavan ideoita arvokkaaseen ulkoi-
lun edistämistyöhön!

Eveliina Nygren
projektikoordinaattori 

Sulka II -hanke, Suomen Latu ry
eveliina.nygren@suomenlatu.fi

Hyvät käytännöt
– ideoita ulkoilun edistämiseen 2011
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TAusTA

Suomen Ladun vuosina 2009–2011 
toteuttaman Suomen ulkoilumah-
dollisuuksien katselmus (Sulka II) 

-hankkeessa on selvitetty, miten kunta-
laisten hyvinvointia edistäviä ulkoiluolo-
suhteita kehitetään kunnissa? Miten niitä 
tulisi kehittää edelleen?

Nykytilan ja kehittämistarpeiden kar-
toittamisen lisäksi on kerätty tietoa  ul-
koiluolosuhteissa viimeisen kymmenen 
vuoden aikana tapahtuneista muutoksista. 

Aineistoa Sulka II -hankkeessa kerät-
tiin 15 kunnasta. Yhteistyössä paikallisen 
asiantuntijatyöryhmän kanssa toteutettiin 
kunnan ulkoiluolosuhteiden selvitys. Asi-
antuntijatyöryhmään koottiin kunnissa 
liikunnan, ympäristön, kaavoituksen, tek-

tiivistää Sulka II -hankkeen tulokset
nisen toimen ja matkailun ulkoiluolosuh-
teista vastaavat tahot. 

Työryhmätyöskentelyn lisäksi kunnis-
sa kerättiin tietoa 83 asiantuntijakyselyn, 
6535 asukaskyselyn ja 15 asukastilaisuu-
den vastauksien avulla. Lisäksi toteutet-
tiin 3 pro gradu -tutkielmaa yhteistyössä 
Jyväskylän yliopiston kanssa.

Miten arkiliikunnan saavutettavia ja 
hyväkuntoisia ulkoiluolosuhteita tulisi 
kunnissa sitten edistää? 

Sulka II -hankkeen yksi päätuloksista 
on Hyvän ulkoilukunnan menestysteki-
jöiden määrittely. Hankkeen taustataho-
jen kanssa Sulka II -hankkeen tuloksia 
soveltaen luodut menestystekijät heijasta-
vat hankkeen tärkeimmät havainnot sekä 

kuntien tärkeimmät ulkoiluolosuhteiden 
kehittämiskohteet. 

Ulkoilun edistämisen tulee olla kun-
nan strateginen valinta. Ulkoilun edistä-
misen hedelmällisyys riippuu usein myös 
yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Ai-
noastaan ulkoilun edistämisen resurssien 
turvaamisella ja ulkoilua edistävän suun-
nittelun ammattitaitoisuudella voidaan 
saavuttaa päätavoite: laadukkaat, moni-
puoliset ulkoilupaikat ja -palvelut asuk-
kaiden käytössä.

Miten sinun kunnassasi nämä menes-
tystekijät toteuteutuvat? 

Hyvän ulkoilukunnan menestystekijät 
löydät tämän julkaisun keskiaukeamalta. 

sulka II -selvitysraportti julkaistaan joulukuussa 2011
sulka II -hankkeen kaikki tulokset julkaistaan hankkeen loppuraportissa, joka julkaistaan vuoden 
vaihteessa suomen ladun kotisivuilla. 

sulka II -hankkeessa tietoa kerättiin kajaanissa, nurmijärvellä, Turussa, Raumalla, Espoossa, kok-
kolassa, mikkelissä, Rovaniemellä, Oulussa, sodankylässä, mäntyharjulla, Parikkalassa, kouvolassa, 
Heinolassa ja Jyväskylässä. Jokaisessa kunnassa aineistosta tuotettiin kuntakohtainen ulkoiluolo-
suhteiden selvitys yhdessä paikallisen työryhmän kanssa. kuntakohtaiset selvitykset on käsitelty 
myös kuntien ulkoilusta vastaavissa lautakunnissa. sulka II -hankkeen kuntakohtaiset selvitykset 
löytyvät osoitteesta www.suomenlatu.fi/sulka2

Hyvän ulkoilukunnan 
menestystekijät
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Asukaskyselyihin kerättiin vastauksia 
6535 suomalaiselta 15 eri kunnassa. 

Vastaajat olivat pääsääntöisesti aktiivi-
sia ulkoilijoita. Vastausten mukaan hyvä 
kunto on ulkoilupaikan valinnassa erit-
täin tärkeää.  

Hyvän kunnon rinnalla melko tär-
keäksi koettiin ulkoilupaikan turvallisuus 
ja valaistus, joka Suomen pimeässä tal-
vessa on varsinkin naisille tärkeää turval-
lisuuden tunteen luomisessa. 

Yhtä tärkeää vastaajille on ulkoilu-

paikasta sähköisesti saatavissa oleva in-
formaatio. Kuntien sivuilta tulisi löytyä 
tietoa ulkoilupaikkojen valikoimasta, si-
jainnista ja laadusta: toinen haluaa esteet-
tömälle reitille toisen etsiessä haastavam-
pia elämyksiä.

Ulkoilua rajoittavia tekijöitä tarkas-
teltaessa kärkipäässä ovat ulkoilupaikan 
valintaan vaikuttavien tekijöiden suun-
taisesti ulkoilupaikkojen puute ja ulkoi-
lupaikkojen huono kunto. Myös saavutet-
tavuus vaikuttaa rajoittavasti: moni kokee 

pitkän välimatkan tai vaikean kulkuyhtey-
den rajoittavan ulkoiluaan. 

Ulkoiluolosuhteiden ylläpitäjän tämän 
päivän haasteena onkin monipuolisten, 
hyväkuntoisten ja asuinalueilta saavutet-
tavissa olevien olosuhteiden luominen ja 
ylläpito. Olosuhteisiin liittyvien tekijöiden 
rinnalla hieman harvemmalle rajoittava 
tekijä on henkilökohtainen syy, kuten sai-
raus tai esimerkiksi kiire. Hyvien olosuh-
teiden rinnalle vaaditaan mielekkäitä ja 
motivoivia palveluja ja tapahtumia.

ulkoilupaikan kunto ja turvallisuus 
vaikuttavat ulkoilupaikan valintaan
Mitkä asiat ovat tärkeitä ulkoilupaikan valinnassa? Minkä tekijöiden asukkaat kokevat rajoittavan ulkoilua? 
Muun muassa näitä asioita selvitettiin Sulka II -hankkeen yhteydessä tehdyissä asukaskyselyissä.

matalan kynnyksen ulkoilupaikat houkuttelevat
sulka II -selvityksen asukaskyselyissä vastaajat saivat arvioida ulkoiluaan erilaisilla ulkoilupaikoilla. 
kysymys kuului, käytätkö kohdetta ulkoiluun? suosituimpia ulkoilupaikkoja olivat (prosenttia 
vastaajista):

• Pyörätiet ja jalankulkuväylät  89,4 %
• Kuntopolut ja radat   75,7 %
• Hiihtoladut    69,8 %
• Lähimetsät    68,5 %
• Uimarannat    63,3 %
• Luontopolut    56,6 %
• Lähipuistot    53,2 %
• Retkeilyreitit    40,9 %
• Maastohiihtokeskukset   39,8 %
• Luistelukentät ja kaukalot   37,9 %
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Ulkoiluharrastukset ovat Metsän-
tutkimuslaitoksen uuden tutki-

muksen mukaan edelleen keskeinen 
osa suomalaisten elämäntapaa ja va-
paa-ajan käyttöä. 

Lähes kaikki (96 prosenttia suo-
malaisesta aikuisväestöstä) harrasta-
vat ulkoilua vuoden aikana. 

Suomalaiset ovat erittäin aktiivisia 
ulkoilijoita, sillä ulkoilua harrastetaan 
keskimäärin 2–3 kertaa viikossa.  Ul-
koilukertoja kertyy keskimäärin 170 
kertaa vuodessa, joka on jotakuinkin 
samaa tasoa kuin kymmenen vuotta 
sitten. 

Ulkoiluharrastuksista suosituim-

Tutustu tuloksiin tarkemmin:
luonnon virkistyskäyttö 2010 -raportti: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/ 
ulkoilutilastot 2010: http://www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi/tietoa-ulkoilusta.htm

lVVI 2 -tutkimuksen tavoitteena on antaa ajantasainen kuva luonnon virkistyskäytön 
kysynnästä tuottamalla päivitetyt ulkoilutilastot sekä tietoa ajankohtaisista tutkimusteemoista. 
Kyselytutkimuksella mitattiin lähes 9 000 suomalaisen ulkoilun harrastamisen määrää ja laatua. 

luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (lVVI) -tutkimus on seurantatutkimus, jonka 
ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin vuosina 1998–2000 (LVVI 1) ja toisen kerran vuosina 
2009–2010 (LVVI 2). 

Valtakunnallinen ulkoilututkimus:

Kuinka suomalaiset ulkoilevat? 
Miten ulkoilu on muuttunut?
Teksti: Tuija Sievänen, vanhempi tutkija, Metsäntutkimuslaitos

pia ovat kävely, pyöräily, marjastus 
sekä mökkeily, joita harrastavat yli 
puolet aikuisväestöstä. 

Viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana suosiotaan ovat eniten kasvat-
taneet sauvakävely, juoksulenkkeily, 
mökkeily, pienpuiden keräily ja va-
paa-ajan metsätyö, telttailu maastossa, 
luonnon nähtävyyksien katselu, lintu-
harrastus, retkiluistelu ja taitolajeista 
mm. kalliokiipeily ja golf. Kalastuksen 
suosio on ollut lievästi laskeva. 

Suomalaisilla on keskimäärin 13 
ulkoiluharrastusta, joka on enemmän 
kuin aikaisemmin. Harrastuskertojen 
määrät ovat vähentyneet lähes kaik-

kien harrastusten osalta harrastusten 
kirjon kasvun myötä. 

Kodinläheisillä alueilla ulkoilusta 
kaksi kolmasosaa tapahtuu kuntien 
ylläpitämillä ulkoilualueilla ja vajaa 
kolmannes yksityismailla tai omalla 
vapaa-ajan asunnolla. 

Suomalaisista noin 43 prosent-
tia harrastaa luontomatkoja vuoden 
aikana. Heille kertyy keskimäärin 8 
luontomatkaa ja 26 luontomatkapäi-
vää. Luontomatkoista 33 % kohdistuu 
vapaa-ajan asunnolle, 20 % valtion 
alueille, 28 % yksityismaille ja loput 
19 % kuntien alueille.
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Kansallisen aikuisliikuntatutkimuk-
sen (2009–2010) tulokset tukevat 

Metsäntutkimuslaitoksen Ulkoilututki-
muksen tuloksia. Kansallisen liikuntatut-
kimuksen mukaan suomalaisen aikuis-
väestön (19–65 -vuotiaat) suosituimpia 
liikuntalajeja ovat edelleen kävelylenk-
keily, pyöräily, kuntosalilla käynti, hiihto, 
juoksulenkkeily ja uinti. 

Suomen Ladun edistämät perinteiset 
lajit ovat säilyttäneet asemansa. Ehdotto-
mana ykkösenä kävelylenkkeilyä sanoo 
harrastavansa 1 790 000 suomalaista. 
Pyöräilyä harrastaa säännöllisesti 845 000 
suomalaista ja 454 000 suomalaista sau-
vakävelee ainakin silloin tällöin. Ikään-
tyneen 66–79 -vuotiaan väestönosan kes-
kuudessa suosituimpia lajeja ovat käve-
lylenkkeily, pyöräily ja sauvakävely. 

Mielenkiintoisia muutoksia on tapah-
tunut aikuisväestön ulkoilulajien harras-
tamisessa. Tulosten perusteella Suomes-
sa eletään todellista juoksulenkkeilyn 

buumia: yhteensä 639 000 aikuista sanoo 
harrastavansa juoksulenkkeilyä. Tämä 
on 29 prosenttia enemmän kuin 4 vuotta 
sitten. Myös luistelun suosio on kasvanut 
huimasti. 88 000 aikuista sanoo harrasta-
vansa luistelua, joka on 32 000 enemmän 
kuin neljä vuotta sitten. Tässä tuloksessa 
näkyvissä saattaa olla myös retki- ja mat-
kaluistelun suosion jatkuva kasvu. Mo-
nessa kunnassa on panostettu luisteluun 
luonnonjäillä: noin 100 kunnassa on mat-
kaluistelureitti. 

Aikuisväestön kiinnostuksen kohtei-
den siirtyessä jotkut lajit kokevat myös 
suosion laskua. Hiihdon suosio on laske-
nut merkittävästi. Neljän vuoden takai-
seen verrattuna 11 prosenttia vähemmän 
19–65 -vuotiaista sanoo harrastavansa 
hiihtoa.

Ikääntyneiden keskuudessa sauvakä-
velyharrastus on kasvanut viimeisen nel-
jän vuoden aikana huimat 40 %. Samalla 
sauvakävely on noussut senioreiden toi-

Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010

seksi suosituimmaksi lajiksi pyöräilyn ohi. 
Siinä missä aikuisväestön keskuudessa 
hiihdon suosio on laskenut, harrastavat 
66–79 -vuotiaat entistä enemmän hiihtoa. 
Hiihdon suosio on senioreiden keskuu-
dessa noussut 20 prosentilla. Ensimmäistä 
kertaa liikuntatutkimuksen historiassa yli 
100 000 senioria ilmoittaa harrastavansa 
hiihtoa.

Kansallinen liikuntatutkimus toteu-
tetaan neljän vuoden välein. Uusimman 
tutkimuksen on toteuttanut TNS Gallup 
Oy ja analyysit julkaistiin vuonna 2011. 
Tutkimusaineisto on koottu puhelinhaas-
tatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 
2010 välisenä aikana heinäkuuta lukuun 
ottamatta. Vuoden aikana tehtiin 5 588 
puhelinhaastattelua.

Lisätietoa: www.slu.fi/liikuntapolitiikka/
liikuntatutkimus2/

Ulkoilulajit suomalaisten suosituimpia liikuntaharrastuksia
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sTRATEGIA, YHTEIsTYö JA suunnITTElu

Seinäjoen kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin vuonna 2009 
Elämysliikuntakaupungin tavoite, strategia ja tulevaisuuden 

visio. Määrätietoinen ja tavoitteellinen kehittäminen sai alkunsa 
vuonna 2005 Lakeuden Elämysliikunta ry:n aktiivin ideasta. 

Tämän jälkeen on elämysliikuntaa kehitetty noin parillakym-
menellä muulla hankkeella. Elämysliikunnan nostaminen esiin 
kaupungin strategiassa on saanut positiivista palautetta osak-
seen, koska siinä on huomioitu ihmisen fyysinen, henkinen ja 
sosiaalinen hyvinvointi. 

Heti ensimmäisestä Esteetön Jourpilanvuori -hankkeesta 
asti oli selvää, että yhteistyössä on voimaa. Yhteistyö muodostui 
alusta asti laajaksi verkostoksi yhdistysten, järjestöjen, yrittäjien 
ja kaupungin liikuntatoimen, puistotoimen, kaavoitus- ja raken-
nussektorin sekä seurakunnan osallistuessa hankkeeseen. Selke-
än suunnan yhteistyölle sinetöi kaupungin päätös Elämysliikun-
takaupungin visiosta. 

Yhteistyön voima lähti kasvamaan erilaisissa hankkeissa, elä-
mysliikuntatapahtumissa, reittien ja elämyskohteiden huollossa, 
informaatiotilaisuuksissa ja messutapahtumissa sekä monen-
laisissa koulutus- ja opetustilanteissa. Vuonna 2008 perustettu 
Lakeuden Elämysliikunta ry lähti omalta osaltaan toteuttamaan 
kaupungin viitoittamaa tietä monipuolisen elämysliikunnan 
edistämisessä. 

Ilman yritysten sponsoritukea ja suurta talkootyön osuutta ei 
monipuolista elämysliikunnan kokonaisuutta olisi vuosien saa-
tossa saatu aikaan. Talkootyössä ahersivat yhdistykset, reserviläi-
set, kuorolaiset, latulaiset, urheiluseurojen jäsenet ja yksittäiset 
seurakuntalaiset yhteisen päämäärän hyväksi. 

Tulevien käyttäjien apu sekä suunnittelussa että reittien koe-
käytössä on ollut suureksi avuksi ja tämä apu kanavoituu Sei-

SEINÄJOELLA OIVALLETTU 
YHTEISTYÖN VOIMA

Teksti: projektipäällikkö Hannu Salo, Lakeuden Elämysliikunta ry

näjoen Järjestötalon kautta eri vammaisjärjestöjen osallistuessa 
hankkeisiin. 

Yhteistyön konseptilla on edetty tähän päivään ja toteutettu 
lähes kaksikymmentä erilaista hanketta sekä ideoitu ja toteutet-
tu erilaisia kursseja ja koulutustilaisuuksia mm. Seinäjoen kan-
salaisopiston ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa. 
Elämyskohteet tutuiksi -kurssi, jossa retkeillään koko perheen 
voimin, geokätköily- ja retkiruoka- sekä viimeisimpänä Esteetön 
luontorakentaminen -kurssit ovat myös hyvän yhteistyön tulok-
sia. 

Elämysliikunnan tuotteistus yhdistysten ja yritysten yhteis-
työnä, kuten esim. liikunta- ja retkiruokapaketit sekä opastetut 
elämyskohderetket ovat aloituksia yritystoiminnan suuntaan. 
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on yhteistyökumppani mat-
kailun saralla. Informaatiota elämysliikunnan kokonaisuudesta 
tarjoaa Lakeuden Elämysliikuntaportaali, joka antaa ajantasaista 
tietoa mitä tällä saralla tapahtuu: www.elamysliikunta.fi.

Yhteistyö toimii myös Lakeuden Elämysliikunta ry:n ja Lake-
uden Latu ry:n kesken. Kaupungin kehittämisjohtaja kutsuu aika 
ajoin aiheesta ja ideasta riippuen yhteistyöverkoston kokoon 
pohtimaan sitä, miten jossakin innovaatiossa edetään. Viimeisin 
innovaatio on ”Seinäjoesta pyöräilykaupunki”. 

Turhaa byrokratiaa ei ole ollut, mitä kuvastaa hyvin se, että 
kaupungin johtajistoon kuuluvat ovat olleet sekä kravatti kaulas-
sa leikkaamassa nauhaa esteettömän pitkospuureitin hankkeen 
aloituksessa että haalarit päällä reittiä tekemässä. 

Elämysliikuntakaupungin ideat eivät lopu ja kun päämää-
ränä on liikunnan edistäminen ja mahdollisuuksien luominen 
kaikille kansalaisille, ollaan oikealla tiellä. Elämysliikunnasta on 
hyötyä kaikille.
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PRO AGRIA ETELÄPOHJANMAA
ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUS
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

ELINKEINOELÄMÄ  LIFEIT OYJ   FOODWEST YO RYTMIKORJAAMO
Matkailuyrittäjät  Telelääketiede      Rytmimusiikin
Etelä-Pohjanmaan yrittäjät Terveysteknologia  Ruokaprovinssi innovaatiotoiminnan
Etelä-Pohjanmaan   Elämysliikuntahankkeet    Tapahtumatuotanto
kauppakamari

SEINÄJOEN YLIOPISTOKESKUS
Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Sibelius-
Akatemia

LAKEUDEN ELÄMYSLIIKUNTA ry     ”LIIKUNNAN RYTMIKORJAAMO”  MUUT YHDISTYKSET 
LAKEUDEN LATU ry        POHJANMAAN LIIKUNTA- JA   JA SEURAT
                      URHEILU ry

ETELÄ-POHJANMAAN                 SEINÄJOEN   SEINÄJOEN KOULUTUS-
SAIRAANHOITOPIIRI       AMMATTIKORKEAKOULU  YHTYMÄ / SEDU
Terveyden edistäminen          Tutkimus ja koulutus    Tutkimus ja koulutus

TEknIIkkAkEskus
kaupunkisuunnittelu ja ympäristö

kaavoitus ja asuminen
liikennesuunnittelu

Puuitot ja viheralueet
Ympäristönsuojelu

kulTTuuRITOImI JA 
nuORIsOTOImI

lIIkunTAPAlVEluT

ETElä-POHJAnmAAn mATkAIlu

sEInäJOEn 
kAuPunkI

Elämysliikunnan
yhteistyöverkosto

ElInkEInOPAlVElu
seinäjoen seudun 
elinkeinokeskus

seinäjoen teknologiakeskus
seinäjoki science Park

maaseutupalvelut

kOuluTuskEskus

mARkkInOInTIVIEsTInTä
kOmIA -markkinoiniti

seinäjoki -info
kaupunkilehti, EP matkailu Oy

sOsIAAlI- JA 
TERVEYsPAlVEluT
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Suomen Ladun Sulka II -hankkeen yhtey-
dessä on eri kaupungeissa ja kunnissa voitu 

vertailla liikuntasuunnittelun, kaupunkiraken-
teen, viherrakentamisen sekä kaavoituksen 
menettelytapoja ja käytänteitä. Käytänteiden 
tarkastelu ja hyvien yhteistyömallien etsimi-
nen on tärkeää, vaikka suunnittelun ja kaavoi-
tuksen lainsäädäntö on periaatteessa saman-
kaltaista.

Kaupunkirakenteen ja liikunnan olosuh-
teiden suunnittelu juontaa Jyväskylässä pitkäl-
le historiaan. 

Ensimmäiset rakenteelliset ohjelmat laa-
dittiin jo 1930-luvun lopulla. Asemakaavojen 
laajempiin kokonaisuuksiin vaikuttivat muun 
muassa Otto-Iivari Meurman (1938) ja akatee-
mikko Alvar Aalto (1952). Kaupunki on ollut 
myös aktiivinen arkkitehti- ja suunnittelukil-
pailujen järjestäjä. 

Ehkä merkittävin avaus laajempaan ja 
kokonaisvaltaiseen suunnitteluun tapahtui Jy-
väskylässä vuosina 1973–1975, jolloin syntyi 
suunnitelma ”Jyväskylän kaupungin liikunta 
1975–1985”. Työhön osallistuivat aktiivisesti 
sekä kaupunginvaltuuston poliittiset ryhmät 
että kaavoitus- ja ympäristöviranomaiset yh-
dessä liikuntahallinnon kanssa. Tämän proses-
sin onnistumiseen vaikuttivat myös yliopiston 
sekä Liikunnan ja kansanterveyden edistämis-
säätiön, LIKES:in, taustavoimat. 

Tästä lähtien kaupungin liikuntapalveluis-
sa on laadittu tasaisesti kulloisenkin tilanteen 
mukaan liikuntapaikkojen eritasoisia suun-
nitelmia sekä toteutettu poikkihallinnollista 
yhteistyötä. Erityisen tärkeää on todeta, että 
vuonna 2009 Jyväskylään liittynyt Jyväskylän 
maalaiskunta oli aktiivinen liikuntatoiminto-
jen ja -suunnittelun kehittäjä.

Uuden kaupungin perustaminen (Jyväsky-
lä, maalaiskunta ja Korpilahti) muutti suunnit-
telukäytänteitä huomattavasti. Kaupunki saat-
toi ottaa mallia maalaiskunnan toimintatavois-
ta, joissa perinteisesti asukkaiden, luottamus-
henkilöiden ja virkakunnan yhteistyö on ollut 
läheistä. Seudullisessa liikuntasuunnitelmassa 
(10/2010) otettiin myös kantaa laajemman yh-
teistyön puolesta.

ULKOILUN HUOMIOIVA  
KAAVOITUS UUDESSA JYVÄSKYLÄSSÄ

Aikaisemmin yhteistyö Metsähallituksen 
ja ympäristökeskuksen kanssa on ollut melko 
vähäistä tai sattumanvaraista. Uuden kaupun-
gin pinta-alasta on huomattava osa metsäta-
lousmaata ja on luonnollista, että yhteistoi-
mintaa kehitetään uudella tavalla. Metsähal-
lituksella on Jyväskylän seudulla runsaasti 
suojelu- ja virkistysmetsiä, joilla on merkitystä 
suuremman kaupunkirakenteen suunnittelus-
sa. Esimerkiksi Leivonmäen kansallispuistosta 
on muodostunut kaupunkilaisten retkeilyn ja 
ulkoilun kannalta melkein lähipalvelua.

Uusi kaupunkirakenne vaikutti myös siihen, 
että tehtävien järjestelyissä perustettiin uusi, 
tosin epävirallinen, neuvottelu- ja suunnittelu-
ryhmä Kaali (kaavoitus ja liikunta). 

Pienessä ryhmässä ovat mukana kaavoi-
tuksen ja liikunnan, myös käytännön, edusta-
jat. Lisäksi kaupunkirakenteissa toimii viran-
omaisten yhteistyöfoorumina kaavoituksen 
sisäinen kokouskäytäntö Silli. Tällä tavoin 
pyrimme koordinoimaan ja vaikuttamaan sys-
temaattisemmin yhteistyöhömme.

Sulka -II projekti on sopeutunut nykyiseen 
tilanteeseen saumattomasti. Erityisesti yhteis-
työ on lähentynyt viherrakentamisen (mm. 
frisbeegolfin suunnitelmat) sekä ympäristötoi-
men kanssa. 

Tilannetta on Jyväskylässä lisäksi helpot-
tanut, että monilla kaupunkirakenteiden vi-
ranomaisilla on henkilökohtaista liikunnan-
harrastusta, monet toimivat aktiivisesti mm. 
seurakentässä. 

Jyväskylässäkään ei ole onnistuttu kaikes-
sa. Vuosien varrella on liian paljon tehty niin 
sanottua postimerkkikaavoitusta ja asemakaa-
vojen muutoksia, joita ei ole kyetty tai onnis-
tuttu liittämään laajempiin kokonaisuuksiin. 

Useasti myös kaavoitusprosessien aikatau-
lu on sellainen, ettei syvällisempiin pohdin-
toihin ole aikaa. Esimerkiksi arkiliikunnan ja 
asuinalueiden yhteyksiä ulkoilupalveluihin ja 

-reiteille ei ole onnistuneesti liitetty kaupun-
kirakenteeseen. Yksi ongelma on ollut myös 
liikenneväylien suunnittelun ja rakentamisen 

Erkki Huovinen, 
yhteyspäällikkö, 

Jyväskylän kaupunki
______________________________________

Kirjoittaja toimii Jyväskylän kaupungin liikun-
tapalveluissa vastuualueenaan liikuntasuunnit-
telu, kaavoitus ja kansainväliset asiat.

Huovinen on koulutukseltaan liikuntatie-
teiden tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaat-
ti ja nuoriso-ohjaaja. Hänen väitöskirjansa 
(2009) käsitteli Jyväskylän Hippos-Kampus 
alueen rakentumista ja liikunta-alueiden sekä 
palveluiden liittymistä kaupunkirakenteeseen. 

Kirjoitukseen liittyviä tausta-aineistoja on 
nähtävillä verkossa: http://www.jyvaskyla.fi/
liikunta/hallinto

monitahoisuus. Esimerkiksi liikunnalle ja rei-
tistöille välttämättömien alikulkujen toteutta-
minen on ollut ajoittain vaikeaa.

Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnitte-
lun professori Helka-Liisa Hentilä on toden-
nut hyvin keskeisen kaavoituksen ongelman: 

”Kaavojen tavoitteet ja sisältö ovat joskus 
liikunnan olosuhteiden näkökulmasta puut-
teellisia, jolloin syntyy haasteellisia tilanteita 
liikuntapaikkojen ja -reittien jatkosuunnitte-
lulle ja toteutukselle. Siksi tarvitaan nykyistä 
enemmän vuorovaikutusta liikuntapaikkojen 
ja yhdyskuntien suunnittelijoiden välillä. Hy-
vän mahdollisuuden tähän tarjoaa MRL:n 
edellyttämä kaavoitustyön vuorovaikutteisuus.” 
(Liikuntapaikkamestari 2011, 33)

Liikuntahallinnon ja -palveluiden suun-
nittelijoiden täytyy myös itse olla aktiivisia 
päivittäisessä työssään. Paljon voidaan saada 
aikaan mainitulla vuorovaikutteisuudella sekä 
tasa-arvoisella yhteistyöllä. Tärkeää on, että 
myös työntekijöillä ja työnjohdolla, erityisesti 
ulkoilualueiden esimiehillä, on omaa aktiivi-
suutta, harrastusta sekä tietoa kaavatasoisesta 
työstä. Kaavoittajatkaan eivät voi olla aina sel-
villä liikunnan uusista virtauksista ja yksityis-
kohdista. 

KAALI

Vuonna 2009 Jyväskylän maalaiskunnan, Jyväskylän kaupungin ja Korpilahden 
synnyttämä yhteenliittymä, uusi Jyväskylän kaupunki, on luonut uusia haasteita ja 
mahdollisuuksia ulkoilua ja liiikuntaa edistävän kaupunkirakenteen suunnittelulle 
ja yhteistyölle. Yhteistyötarpeisiin on vastattu muun muassa neuvottelu- ja 
suunnitteluryhmä Kaalin ja kaavoituksen yhteistyöfoorumin Sillin avulla.
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Oulun seudulla on strategian tueksi luotu suunnitelmat, ohjelmat ja 
työryhmät edistämään kuntien välistä yhteistyötä ja sovittamaan 

yhteen tarpeita, käyttöä ja investointeja. Seudullinen yleiskaava 2020 
ohjaa maankäyttöä ja palvelujen tuottamista osoittamalla niiden sijoit-
tumista seudullisesti. 

Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelma (VIVA 
2007) ja sen toteuttamissuunnitelma kuvaavat virkistys- ja vapaa-ajan 
alueiden verkoston nykytilan ja kehittämisen keskeiset kärkikohteet, 
joista mukana ovat ulkoilureitit, jalankulkuväylät ja pyörätiet, virkistys- 
ja suojelualueet sekä maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaat kohteet. 

Yli kuntarajojen jatkuvat ulkoilureitit ja -alueet ovat tärkeä osa ko-
konaisuutta. Kohteiden koko, merkittävyys ja luonne vaihtelevat; pie-
ni kohde suotuisassa paikassa on kokonaisuuden kannalta yhtä tärkeä 
käyttäjälle kuin laaja reitistö tai kansainvälisesti tunnettu kohde. Myös 
seudullinen liikuntapalveluverkkosuunnitelma lähiliikuntapaikoista 
paikallis-, alue- ja pääkeskustasoisiin liikuntapalveluihin koordinoi pal-
veluja yhteen. 

Liikuntapalveluiden riittävyyden ohella huomioidaan tasa-arvoinen 
saavutettavuus, joustavuus, monipuolisuus, laadukkuus, taloudellisuus 
ja yhteistyömahdollisuudet muiden kanssa.

Seudullista yhteistyötä on tehty kuntien viranhaltijoista koostuvan 
seutuliikuntatiimin kautta. Yhteistyö on tarpeellista erityisesti pienille 
kunnille. Ulkoilu- ja virkistyskokonaisuudet sijaitsevat usein monen 
kunnan alueella. 

Käyttäjät eivät kuitenkaan ole sidoksissa kuntien rajoihin. Aktiivista 
yhteistyötä tarvitaan myös Metsähallituksen, Merenkulkupiirin ja yksi-
tyisten kohteiden palvelutarjonnan, kunnossapidon ja markkinoinnin 
kanssa. 

Seudullista yhteistyötä ulkoilumahdollisuuksien edistämiseksi teh-
dään myös yhteisillä hankkeilla esimerkiksi matkaluistelureitin osalta. 

Seudullinen yhteistyö 
Oulun seudulla
Oulun seudun strategian mukaan on tärkeää, että kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus 
ulkoiluun arkiympäristössä. Seudun strategiaa on lähdetty toteuttamaan monipuolisella 
seutuyhteistyöllä. 

Teksti: Mervi Uusimäki, Oulu Kuvat: Seudullinen liikuntapalveluverkkosuunnitelma ja liikuntavirasto

Myös kunnossapito (esim. moottorikelkkailupooli) ja selvitykset, kuten 
hiihto-olosuhdetyöryhmän raportti tai seudullisen virkistysalueyhdis-
tyksen tarveselvitys, ovat osa seudullista yhteistyötä. 

Oulun seudulle halutaan virkistysalueyhdistys, joka ei keskity vain 
maanhankintaan ja ylläpitoon, vaan tarkoituksena on vastata Oulun 
seudun monipuolisten virkistysmahdollisuuksien kehittämisestä, tuot-
tamisesta ja tiedottamisesta siten, että asukkaiden viihtyvyys kasvaa, 
luonnonympäristöjen hyödyntäminen matkailuelinkeinona lisääntyy ja 
Oulun seudun vetovoima vahvistuu. 

Oulun seudulle kehitetään myös laadukkuutta ja kustannustehok-
kuutta lisäävää sähköistä asiointipalvelua yhteistyössä kuntien, yritysten 
ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on sähköinen palvelu, josta 
käyttäjä löytää tietoa yhdeltä luukulta riippumatta palvelun tarjoajasta. 

Virkistys- ja vapaa-ajanalueiden käyttökelpoisin tiedottamiskeino 
seudullisestikin on kartta netissä ja paperilla. Oulun seudulla sekä ul-
koilureittikartta, pyöräilyreittikartta ja moottorikelkkailureittikartta 
ovat seudullisesti tuotettuja. Teemakarttoja on myös kohteista kuten 
uudesta tervareitistön hiihto- ja patikkareitistä. 

Lisäksi reittien toteutusta ja kunnossapitoa hoidetaan seudullises-
ti. Reaaliaikainen kunnossapidon seurantajärjestelmä kuntoreiteistä, 
laduista ja jääkentistä on seudullinen. Kuntalaisnäkymässä kohdetta 
klikkaamalla saa tietoja kunnostusajoista, latujen pituudesta, jääkent-
tien laadusta, valaistuksesta, parkkipaikoista, osoitteesta ja esimerkiksi 
säätiedoista. Järjestelmä toimii myös palvelun tilaajan ja työnjohdon 
työvälineenä.

Seudullista yhteistyötä tehdään myös tapahtumien osalta, mikä on 
hyvä keino lisätä ulkoilu- ja virkistysalueiden tunnettavuutta eri kohde-
ryhmissä sekä välttää tapahtumien päällekkäisyyttä. Niiden yhteydessä 
voidaan nostaa esille yhteisiä teemoja kuten Oulun seudun Tervareitis-
töt, lintuharrastuskohteet tai matkaluistelu. 

Seudullisella yhteistyöllä kohdennetaan resursseja tarkoituksenmu-
kaisella ja tehokkaalla tavalla ulkoilumahdollisuuksien lisäämiseksi ja 
löytämiseksi.

Seudullinen reittikeskus Virpiniemi: 
olosuhteita ulkoilijoille yli kuntarajojen.

Seudulliset ulkoilureitit – yhteistä suunnittelua, opastusta ja kunnossapitoa.
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Suomi lienee maailman johtava maa 
yhdistyksien lukumäärässä asukas-
määräänsä suhteutettuna. Jokaisessa 

Suomen kunnassa on kymmeniä yhdis-
tyksiä erilaisin tarkoitusperin ajamassa 
jäsentensä etuja. 

Ei ole itsestään selvää, että kaikki itse-
ään yleishyödyllisinä yhdistyksinä pitävät 
yhdistykset sitä olisivat yhteiskunnan nä-
kövinkkelistä, eikä kaikkien yhdistysten 
sääntöjen tarkoittama toiminta avaudu 
millään lailla ulkopuolisille, ellei määrä-
tietoisesti itse pyritä näyttämään jäsenten-
sä toimesta julkisesti.

Yhteistoiminta eri yhdistysten tai 
kunnankaan kanssa ei ole useinkaan 
ongelmatonta. Kunnissa, joissa jaetaan 
seura-avustuksia, yhdistykset kilpailevat 
samoista niukoista rahoista.

Yhdistyksien oikea arvo mitataan sen 
tuottamien palvelujen laadussa ja määräs-
sä, ei avustuksien suuruudessa.

Kuntien viranhaltijoiden tulisi olla 
aktiivisia yhdistyksiin nähden ja ottavan 
selville mitä kaikkea voitaisiin yhdistysten 
kanssa yhdessä tehdä ja millaista asian-
tuntemusta ja kokemusta yhdistyksillä on 
tarjota laajemmallekin joukolle. 

Yhteiset tapaamiset seuraväen ja kun-
nan viranhaltijoiden kanssa foorumeissa, 
joihin tuodaan valmiita ehdotuksia yhteis-
toiminnasta tapahtumien järjestämiseksi, 
ohjelman toteuttajaksi, liikuntapaikkojen 
kunnostamiseksi, harjoitusten järjestä-

miseksi, järjestyksestä vastaamiseksi ja 
vaikkapa yhteisten turvallisuuskoulutus-
ten järjestämiseksi ovat erinomaisia koor-
dinointitilaisuuksia yhteisten toimintojen 
järkeistämisessä. Monissa kunnissa näitä 

”seurafoorumeita” järjestetäänkin säännöl-
lisesti.

Latuyhdistysten lähivuosien tärkeä 
osaamisalue on olla retkeilyn ja ulkoi-
lun asiantuntija. Siihen teemaan voidaan 
sisällyttää ulkoilualueiden suunnittelu, 
varustelu, opastus ja ohjattu toiminta. 
Reittien vuosittainen kunnossapito ja siis-
teyden ylläpito voidaan tehdä yhteistyössä 
osaavan yhdistyksen kanssa.

Muutama vuosi takaperin Sotkamon 
kunta ja silloinen Kainuun Ympäristö-
keskus innostuivat paikallisen latuyh-
distyksen aktiivijäsenen ehdotuksesta 
rakentaa hankerahoituksella lähiretkei-
lyreitistö Vuokatin ympäristöön. Omara-
hoituksesta vastasi Sotkamon kunta, joka 
teetti työmiehillään ja latulaisilla  rahoi-
tuksen edestä töitä.

Kunnan edustajien oli vaikea neuvo-
tella maanomistajien kanssa käyttösopi-
muksista. Siksi sopimusneuvottelijaksi 
nimettiin paikallisen latuyhdistyksen pu-
heenjohtaja, jolla oli hyvät välit paikallis-
ten kanssa.

Reittien pohjista, jotka olivat 1,5 
metriä leveitä ja yhteensä 32 kilometriä 
pitkiä, tehtiin kirjallinen sopimus, joka 
oli voimassa toistaiseksi. Maanomistajat 

eivät saaneet korvausta reittien pohjasta. 
Sopimukset syntyivät ennen kaikkea sen 
vuoksi, ettei heidän maallaan enää kävellä 
missä halutaan, vaan pääsääntöisesti kaik-
ki kulkevat hyvää, merkattua reittiä. 

Taukopaikat rakennelmineen suunni-
teltiin kunnan, metsähallituksen ja jako-
kunnan maille, joissa ne palvelevat myös 
hiihtolatujen taukopaikkoina.

Latuyhdistys oli mukana tarvekartoi-
tuksessa, suunnittelussa, päivittäisessä 
valvonta- ja rakennustyössä sopimusten 
tekemisten lisäksi. 

Heräsikin kysymys, olisiko kyseistä 
retkeilyreitistöä pystytty rakentamaan il-
man tällaista yhteistyötä.

Tämä hanke toi lisää ajatuksia reitis-
tön laajentamiselle. Kuntaan on palkattu 
uutta projektia varten arkkitehti koordi-
noimaan kaikenlaisten reittien tarvetta ja 
niiden palvelupisteiden sijoittamista yh-
teisiksi oikeisiin risteyksiin. Mukana ovat 
kaikki lajit melonnasta koiravaljakoihin ja 
ratsastukseen.

Paikallinen latuyhdistys on tässäkin 
projektissa vahvalla panoksella mukana.

Yhdistysten on oltava aktiivisia pääs-
täkseen mukaan vastaaviin hankkei-
siin. On osoitettava oma osaaminen ja 
asiantuntemus, sekä tehtävä järkeviä eh-
dotuksia kuntien päättäjille toimivista 
liikuntapaikoista ja suuria ihmismääriä 
liikuttavista tapahtumista. 

Kuntien ja latuyhdistysten kannattaa pyrkiä aktiiviseen yhteistyöhön 
esimerkiksi ulkoilureittien ja taukopaikkojen suunnittelussa ja 
rakentamisessa. Hyviä kokemuksia yhteistyöstä on esimerkiksi 
lähiretkeilyreitistön rakentamisesta Vuokatin ympäristöön.
Teksti:  Aarno ”Aslak” Peltonen   Kuva: Suomen Latu

Kunta ja latuyhdistys
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Terveellisessä, turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä 
on miellyttävää ulkoilla. Nämä elinympäristön ominaisuu-

det ovat yhdyskuntien suunnittelua ohjaavan maankäyttö- ja ra-
kennuslain (MRL) keskeisenä tavoitteena. Yhdyskuntasuunnit-
telulla tarkoitetaan erilaisten yhdyskuntien, kuten kaupunkien ja 
kuntakeskusten, toimintojen sijoitteluun, mitoitukseen ja niiden 
välisiin yhteystarpeisiin liittyvää suunnittelua. 

Tärkein yhdyskuntien suunnittelu- ja ohjausväline on aluei-
den käytön suunnittelujärjestelmä, jonka muodostavat valtakun-
nalliset alueidenkäytön tavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja 
asemakaava.

Maakuntakaavoitus kohdistuu seudulliselle tasolle. Siinä esi-
tetään seudullisesti tärkeiden ulkoilureittien linjaukset. 

Yleiskaavoituksella ohjataan kunnan tai sen osan yleispiir-
teistä alueidenkäyttöä. Yleiskaavalla ohjataan viheralueverkos-
ton ja siihen tukeutuvien ulkoilureittien sijoittumista. Asema-
kaavoituksessa ratkaistaan lähiympäristön suunnittelua koskevia 
asioita. Siinä määritellään erilaisten ulkoliikunta-alueiden sekä 
kävely- ja pyöräteiden tarkemmat sijaintipaikat. 

Yhdyskuntasuunnittelu on luonteeltaan monialaista, kuntien 
vastuulla olevaa toimintaa. Siinä tulee ottaa huomioon ja sovit-
taa yhteen eri näkökulmia kestävän lopputuloksen saavuttami-
seksi. MRL:n edellyttämä kaavoitustyön vuorovaikutteisuus on 

Yhdyskuntasuunnittelu ja  
ulkoilun olosuhteet

tässä avuksi. Kaavoitusprosessin aloitusvaiheeseen kuuluu osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman laadinta. 

Kunnan liikuntatoimi tulisi kirjata siihen osalliseksi, jolloin 
tieto kaavahankkeen etenemisestä välittyy koko suunnittelupro-
sessin ajan. On tärkeää, että kaavoittajalla on käytössä riittävät 
perustiedot ulkoilun olosuhteista, kuten hiihtoladuista ja ulkoi-
lureiteistä. 

Kaavan valmisteluvaiheeseen kuuluu sen vaikutusten arvi-
ointi. Suunnitelmia tulisi arvioida myös ulkoilun olosuhteiden 
näkökulmasta. Vähimmäisvaatimuksena on, että liikuntatoimel-
ta pyydetään kaavaehdotuksesta lausunto. 

Tätä parempi menettely on kuitenkin jatkuva ja aktiivinen 
yhteydenpito liikunta- ja kaavoitustoimen välillä, jotta tieto ajan-
kohtaisista hankkeista ja kehitysnäkymistä välittyy. Liikunnalla 
ja ulkoilulla on iso merkitys hyvinvoinnille. 

Kaavoituksen osapuolien tulisi oivaltaa, että terveellisiä, tur-
vallisia ja viihtyisiä yhdyskuntia ei voi rakentaa ilman hyviä lii-
kunnan ja ulkoilun olosuhteita. 

Teksti:
 Helka-Liisa Hentilä, professori

Jenny Miettinen, tutkimusavustaja 
Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

Kuvat: 
Jenny Miettinen

Tampereen keskustan läheisyydessä sijaitseva Pyynikinharju 
on kaiken ikäisten kaupunkilaisten suosima ulkoilualue. 



19Kattava ja huolellisesti suunniteltu kävely- ja pyörätieverkosto parantaa ulkoilun olosuhteita.
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Kouvolan kuntaliitoksessa kuusi 
kuntaa (Anjalankoski, Jaala, Eli-
mäki, Kouvola, Kuusankoski, 

Valkeala) perustivat vuoden 2009 alusta 
uuden Kouvolan kaupungin. Entisissä 
kunnissa ulkoilupaikkoja ja- reittejä oli 
tehty osin kuntien tekemänä, osin talkoil-
la. Ulkoilupaikkojen taso ja määrä vaihteli 
suuresti. Uudessa Kouvolassa eteen tuli 
tarve harmonisoida liikuntapaikkojen 
taso ja hoito yhdenmukaiseksi ja samalla 
tarjota kaikille asukkaille suuren kunnan 
eri osissa mahdollisimman kattavat ja yh-
denmukaiset liikuntapaikat.

Liikuntapaikkojen palveluverkkosel-
vityksessä pyrittiin aluksi kartoittamaan 
kaikki kunnan alueella olevat liikunta-
paikat. Tämän jälkeen kartoitettiin pal-
veluverkko, jonka lähtökohtana oli, että 
jokaisella kuntalaisella olisi käytössään 
terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riit-
tävä ja helposti tavoitettava liikuntapaik-
kaverkosto.

Osana liikunnan palveluverkkoselvitystä 
laadittiin nykytilan analyysit eri liikunta-
paikkatyypeille. Saavutettavuuden selvit-
tämiseksi laadittiin paikkatietoanalyysit 
vaikutusalueista, vertaamalla väestön si-
joittumista, väestörakenteen kehitystä ja 
liikuntapaikkoja. 

Tulokseksi saatiin, että 1 km:n säteellä 
ulkoilureiteistä asuu 85% kouvolalaisis-
ta eli ulkoilureitit ovat hyvin kattavasti 
kuntalaisten saavutettavissa. Uimarannat 
ja -paikat sijaitsevat maantieteellisesti 
kattavasti eri osissa kaupunkia, mutta sa-
malla autoiluetäisyyden päässä asukkaista. 
Kevyenliikenteen yhteydet Kouvolan kes-
kustasta eri suuntiin ovat hyvät. 

Analyysin tuloksia hyödynnetään vi-
heralueiden osayleiskaavatyössä, jossa 
osoitetaan ulkoilureittiverkoston kehittä-
mistarpeet huomioiden asutuksen laaje-
nemisalueet ja yhdysreitit.

Liikuntapaikkojen palveluverkkosel-
vityksen aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä 
kaupungin sisällä kaavoituksen, maan-
käytön, kaupungin konsernihallinnon 
edunvalvonnan  ja kunnallistekniikan 
tuotannon kanssa. Yhteistyötä olisi voinut 
olla enemmänkin kuntatekniikan mui-
denkin  osastojen kanssa tiedon kulun 
varmistamiseksi.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita palve-
luverkkoselvityksen teossa olivat liikun-
tajärjestöt, jotka olivat koko suunnittelun 
ajan mukana ja antoivat suunnitelmaluon-
noksesta kymmenen lausuntoa. Myös ky-
lätoimikunnat huomioitiin suunnittelussa. 
Kylien edunvalvojana toimi kylien neu-
vottelukunta, jossa kaikki kylät ovat edus-
tettuina. Neuvottelukunnan kokouksissa 
liikuntapaikkojen palveluverkkosuunni-
telma käsiteltiin kaksi kertaa. Ensimmäi-

sellä kerralla esittelynä ja toisella kerralla 
päätöksenä. Kylistä tulikin kymmenen 
palautetta palveluverkkosuunnitelmasta.

Palveluverkkosuunnitelma esiteltiin 
myös kaupungin nuorisovaltuustolle, 
joka antoi suunnitelmasta lausuntonsa. 
Yksittäisille kuntalaisille palveluverkosta 
järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta. Lisäksi 
kaikilla kuntalaisilla oli mahdollisuus ne-
tin kautta antaa palautetta. 

Tärkeä yhteistyökumppani palvelu-
verkkosuunnitelman teossa oli Suomen 
Ladun Sulka II- hanke, jota tehtiin yhtä 
aikaa oman verkkoselvityksemme kanssa. 
Näin saatiin aikaiseksi kaksi toisiaan tuke-
vaa suunnitelmaa.

Kaikki saatu palaute oli arvokasta ja 
yhteistyö kumppaneiden kanssa hyvää. 
Liikunnan olosuhteiden edistäminen 
näyttää kiinnostavan. 

Seuraavaksi Kouvolassa lähdetään selvit-
tämään niitä kymmeniä toimenpide-eh-
dotuksia, joita palveluverkkosuunnitelma 
sisältää. Ulkoilun osalta päällimmäiseksi 
nousee hoito- ja laatukriteerien laatimi-
nen kunto- ja hiihtoreiteille ja jatkossa 
kaikille liikuntapaikoille.

Lisätietoa Kouvolan liikuntapalveluverkko-
selvityksestä: www.kouvola.fi

Liikuntapalveluverkkoselvitys 
suunnittelun työkaluna
Teksti: Kouvolan kaupunki /Arto Toukonen, liikunnan suunnittelija ja Topi Suomalainen, kaavoitusinsinööri

Kuntaliitoksesta seurasi suunnittelutarve 

Mitä seuraavaksi?

Saavutettavuus ja kaavoitus 
osana suunnittelutyötä
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Kouvolassa ulkoilureittien suunnittelua tuettiin saavutettavuusanalyysillä. Kouvolalaisista 85 prosentilla on 
ulkoilureitti alle kilometrin päässä kotoa.
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ulkOIluREITIT

Outdoors Finland: 
Vaellusreittien suunnitteluopas

Teksti: Pirjo Räsänen, Outdoors Finland Etelä -hanke Kuva: Bengt Halme

Suomessa on tuhansia kilometrejä 
vaellus- ja retkeilyreitistöjä sinisten 
järvien rannoilla, keskellä erämaata, 

huikaisevia maisemia ja lähellä asutuskes-
kuksia. Vaeltamaan on helppo lähteä, ret-
keilyalueita löytyy kaupunkien sydämistä 
ja liepeiltä, ja kansallispuistojen verkosto 
on laaja. 

Vaelluksessa yhdistyy luonnon rauha, 
kiireettömyys ja liikkuminen ulkona. Sa-
malla reitistöjen tasoa on kehitettävä, jotta 
se kohtaisi entistä vaativimpien käyttäjien 
tarpeet. Tähän tarpeeseen Matkailun edis-
tämiskeskuksen hallinnoima Outdoors 
Finland -kesäaktiviteettien kansallinen 
koordinaatiohanke julkaisi Vaellusreittien 
suunnitteluoppaan keväällä 2011.  

- Vaellusreittien hyvällä suunnittelulla 
tarkoitetaan yksinkertaistettuna asiakas- ja 
käyttäjälähtöistä suunnittelua. Käyttäjien 
tulisi voida luottaa siihen, että reitti on kul-
kukelpoinen, hyvin viitoitettu ja opastettu 
ja siellä on hänen tarvitsemiaan palveluita. 
Käyttäjiä on erilaisia. Vihkiytyneen harras-
tajan näkökulmasta palveluita ei juurikaan 
tarvita kun taas urbanisoitunut lapsiperhe, 
ystäväporukka tai vaikkapa vanhempi pa-
riskunta arvostavat palveluita ja käyttävät 
niitä, kertoo Terhi Hook Matkailun edistä-
miskeskuksesta.

-Asiakasnäkökulman voi huomioida jo 
suunnitteluvaiheessa ottamalla suunnit-
teluun mukaan eri alojen asiantuntijoita. 
Matkailijan, elinkeinoelämän ja paikallis-
ten asukkaiden tarpeet eivät poikkea juuri 
toisistaan ja miettimällä käyttäjien tarpeita 
etukäteen saadaan reiteistä ja reitistöstä 
mahdollisimman paljon irti, Hook jatkaa.

Vaellusreittien suunnitteluopas käsit-
teleekin kattavasti vaeltajan motiiveja ja 
tarpeita. Suunnitteluopas piirtää kuvan 
vaeltajasta, joka yöpyy lakanoiden välissä, 
arvostaa kattavaa etukäteisinformaatiota 
reitin vaativuudesta ja vaelluksen kestosta 
sekä haluaa tietää luonnosta. Matkan päät-
teeksi on mukava käydä kahvilla ja vaihtaa 
kokemuksia muiden vaeltajien kanssa.  

-Pistämällä nämä perusasiat kuntoon 
päästään jo pitkälle. Jos reittejä on tarkoi-
tus hyödyntää matkailullisesti, on reitin 
oltava lisäksi helposti saavutettavissa, sa-
novat suunnitteluoppaan kirjoittaneet Heli 
Saari ja Pirjo Räsänen. 

- Investoinnit eivät sinänsä kasva näi-
den tarpeiden huomioimisella. Investointi 
maksaa sitä paitsi itsensä takaisin. Lisään-
tyneet kävijämäärät, tyytyväiset kävijät 
sekä vilkastuva elinkeinoelämä ovat tavoit-
teita, joita suunnittelulle voidaan asettaa.  

Vaellusreittien suunnitteluopas käsit-

telee reitistöjen suunnittelua ja toteutusta, 
kävijäseurannan, ylläpidon sekä huollon 
lisäksi. Oppaassa käsitellään myös esteet-
tömyyttä, kestävää kehitystä ja roskatto-
muutta. Kuvamateriaali esittelee kotimai-
sia ja kansainvälisiä ratkaisuja polkujen ja 
reittien varrelta. Opasta on tarkoitus täy-
dentää matkan varrella ja kommentteja ja 
kehittämisehdotuksia otetaankin vastaan 
osoitteessa pirjo.rasanen@pp.inet.fi.

Tutustu suunnitteluoppaisiin tarkem-
min: www.mek.fi ->tuoteteemat ->Out-
doors Finland
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Yhä useampi kokee turvallisemmaksi liikkua luonnossa merkityllä 
reitillä kuin kulkea poluttomassa maastossa. Merkitty retkeilyreit-

ti toimii samalla seutunsa ulkoilumahdollisuuksien ja luonnon esille-
tuojana. Arkoja luontokohteitakin säästetään, kun retkeilijöiden kulku 
ohjataan viitoituksella kestävämpiin maastonkohtiin. 

Mistä niitä ulkoilureittejä sitten syntyy? Maalataan merkit puiden 
kylkiin tai isketään reittipaalut tunturiin. Laitetaan vielä lähtöpaikalle 
info-taulu, ja uusi retkeilyreitti onkin valmis? Näin yksinkertaista se ei 
ole, vaan useimmiten takana on pitkäaikainen hanke ja vuosien työ.

Ulkoilulain mukaan ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vah-
vistettava ulkoilureittisuunnitelma sekä pidettävä paikalla ulkoilureitti-
toimitus.

Ulkoilureittisuunnitelma laaditaan kunnan toimesta, mutta kunta 
voi valtuuttaa tehtävän muullekin taholle. Valmiin reittisuunnitelman 
vahvistaa se Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialu-
eella reitti pääosin on. Ennen vahvistamista suunnitelma on vielä pi-
dettävä nähtävänä ja osallisille on varattava tilaisuus muistutusten te-
kemiseen.

- Retkeilypalvelujen rakentaminen tukee alueen matkailuelinkeinon 
kehitystä monipuolistaen samalla syrjäseutujen elinmahdollisuuksia ja 
palveluita. Reittihankkeiden vastustajat eivät yleensä ole tekemisessä 
matkailun kanssa ja retkeilypalveluiden tuoma lisäarvo ymmärretään 
vasta myöhemmin, kertoo Metsähallituksen Luontopalvelujen projek-
tipäällikkö Veikko Virkkunen Syötteeltä

- Ulkoilureitistöjäkään ei kuitenkaan kehitetä vain matkailun ja sen 
talousvaikutusten vuoksi vaan ne tukevat myös paikallisten hyvinvoin-
tia lisäämällä harvaanasuttujen seutujen liikunta- ja harrastusmahdolli-
suuksia, hän muistuttaa.

- Julkiset sekä yksityiset tahot laativat reittejään monin eri tavoin. 
Reitti on aina sidoksissa alueeseen ja sen tarjoamiin edellytyksiin. 
Useimmiten reitin perustamisen taustalla on julkisin varoin tuettu han-
ke, ja myös siksi ulkoilureittien suunnittelussa on mukana lukuisia eri 
osapuolia ja vaiheita. Retkeilypalvelut laaditaan pääsääntöisesti verova-
roin, joten ei ole yhdentekevää, miten prosessi toteutetaan ja millainen 
lopputulos on, Virkkunen huomauttaa.

Pudasjärvellä Syötteen opastus ja reitit -hankkeessa perustettiin 150 
kilometriä maasto- ja retkipyöräilyreittejä. Reiteillä voi tutustua maise-
miin ja luonnonnähtävyyksiin eri puolella aluetta. 

Maastopyöräilyreitit tarjoavat mahdollisuuden tutustua päivässä 
Syötteen kansallispuiston ja Iso-Syötteen retkeilyalueen maisemiin, 
mutta pääosin ne sijoittuvat niiden ulkopuolisille talousmetsäalueil-
le. Retkipyöräilyreitit kulkevat maisemallisia pikkuteitä pitkin kansal-
lispuiston ulkopuolella. Reitistöjen varrella on useita laavuja ja muita 
taukopaikkoja.   

Huolella suunniteltu ja toteutettu reitti on vetovoimainen ja palkit-

POLUNPÄTKISTÄ 
RETKEILYREITIKSI 
Teksti: Tiina Riikonen, reittiluokittelija

see kulkijan. Eri käyttäjäryhmillä on erilaisia tarpeita ja kiinnostuksen 
kohteita, joten kaikki eri harrasteet ja liikkumismuodot eivät välttämät-
tä sovellu samalle reitille. Toisaalta sama reitti ei välttämättä houkuttele 
eri asioista kiinnostuneita kulkijoita. 

Tulevia käyttäjiä kannattaa kuunnella ja osallistaa suunnittelun al-
kuvaiheessa. 

- Syötteellä pyöräreittisuunnittelu on lähtenyt siitä, että vasta-alkajat 
ja lapsiperheet voivat tutustua alueeseen helpommilla retkipyöräilyrei-
teillä. Poluilla kulkevat maastopyöräilyreitit taas on tarkoitettu maasto-
pyöräilyn harrastajille ja vaativuustaso vaihtelee sen mukaan. Paikoin 
maasto on todella haastavaa, kertoo reitistöä suunnitellut Virkkunen. 

Maastopyöräilyreitistön tavoitteena on houkutella alueelle koko-
naan uusi käyttäjäryhmä tarjoamalla lajin harrastajille mahdollisuus 
tutustua  luontoon ja maisemiin pyörän selässä. 

Hankkeen aluksi kartoitettiin maastöpyöräharrastajien omia toivei-
ta muun muassa polkujen ja maaston vaativuudesta sekä reittien pituuk-
sista. Yhteistyötä tehtiin pyöräilyseurojen kuten MTBCF ry:n kanssa. 

Vuonna 2009 valmistunut reitistö koostuu kolmesta toisiinsa liitty-
västä rengasreitistä, jotka tarjoavat sekä haasteita että vauhtia. Reiteillä 
on monipuolisia maastoja helppokulkuisista hiekkakankaista vaativam-
piin suo-osuuksiin. 

Tekniset osuudet eli kivikkoiset pikkupolut, juurakot ja pitkospuut  
sekä suuret korkeuserot tarjoavat haasteita kokeneillekin polkijoille. 
Harrastaja voi valita 17-, 25- ja 36 -kilometrisistä lenkeistä itselleen so-
pivimman tai yhdistellä niitä pidemmäksi reitiksi.

- Jo ensimmäisen vuoden aikana on huomattu reiteille asetettujen 
tavoitteiden toteutuneen, iloitsee itsekin maastopyöräilyä harrastava 
Veikko Virkkunen.

Reittien käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä kehitystyön tuloksiin. Kan-
sallispuistossa pyöräily on Syötteellä sallittua vain merkityillä maasto-
pyöräilyreiteillä, joten siksikin selkeä viitoitettu reitistö on tullut tarpee-
seen.

tähän joku 
kuva

Pitämävaaran kierros on Syötteen suosituimpia maastopyöräilyreittejä. Kuva: Joel Kauppinen/MH

Ensin selvitykset, sitten suunnitelmat

Syötteellä satsataan pyöräilyyn
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Pilvilammen latualueen suunnittelu ja 

toteuttaminen lähti käyntiin 1990-lu-
vun alussa. Alussa oli kinttupolku, jota 
alettiin rakentaa ja raivata työkaluina lu-
milapiot ja sukset. Kaupungin viherpuo-
len kanssa linjattiin ja raivattiin kivisessä 
maastossa ojanpaikkoja ja -penkkoja. - 
Viikonloppuina poljettiin latuja pimeästä 
pimeään,  muistelevat Pekka Uusi-Hakala 
ja Harry Nyby Vaasan Ladusta. 

Vähitellen yhdessä suunnitellen ja tal-
koovoimin tehden kinttupoluista alkoi 
muodostua leveämpiä aumoja latualu-
eeksi ja ulkoilureitiksi. Liikuntaosaston 
työpäällikkö Jari Kiveliön aloitettua työt 
vapaa-aikavirastossa 2000 -luvun vaih-

teessa oltiin yhteydessä häneen. Maastos-
sa esiteltiin Kivijärven laavua, Aurinko-
laavua, Pilvimajaa ja Eetun Piiloa, jotka 
oli rakennettu vuosien varrella talkoopo-
rukan voimin. Kaupungilta saatiin apuun 
raivauskoneet ja tulevaisuuden haaveena 
on, että alue voitaisiin kunnostaa kun-
toradaksi. Tällä hetkellä Pilvilammen 
alueen reittiverkosto on jo 60 kilometriä 
pitkä. Käytön kasvun myötä on raivattu 
ja rakennettu parkkipaikka yhdessä kau-
pungin kanssa. Latumaja Pilvilammen la-
tualueen ulkopuolella mutta välittömässä 
läheisyydessä on myös hankittu Vaasan 
Ladun hallintaan. Maanomistajia alueel-
la on runsaasti. Hyvän yhteistyön kautta 

on saatu luvat alueiden käyttöön. Myös 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
on ollut mukana alueiden käyttöä suun-
niteltaessa.

Tulevaisuudessa tarkoitus on, että Pil-
vilammen reitistö voitaisiin yhdistää eri 
kaupunginosien pururatoihin sekä vähi-
tellen yhdistää yhteiseksi maakuntarei-
tiksi. Pilvilammen alueen kehittämisen 
myötä on päästy mukaan muuhun ulkoi-
lun kehittämistyöhön. Parhaillaan on me-
neillään Eteläisen Kaupunginselän (Sun-
dominlahden) ulkoilualueen suunnittelu, 
jossa Vaasan Latu on asiantuntijajäsenenä 
mukana.

Vaasan Ladun ja kaupungin yhteistyö 
Pilvilammen ulkoilureittien kehittämisessä.
Teksti: Arja Nukari, Vaasan Latu  Kuvat: Eveliina Nygren

Kinttupolusta 
reittiverkostoksi
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Oulun kaupungin liikuntapaikoille on 
laadittu laatuluokitukset ja niiden 
perusteella palvelukuvaukset ja tehtä-

väkortit, joissa määritellään liikuntapaikkojen 
kunnossapitoon liittyviä tehtäviä ja toimia laa-
tuluokituksen mukaisesti. Nämä määritykset 
ohjaavat liikuntapaikkojen käyttöä, kunnossa-
pitoa, vuorovarausta sekä liikuntapaikkoihin 
ja -palveluihin liittyviä sopimuskäytäntöjä. 

Laatuluokitus on osa vuonna 2010 val-
mistutunutta liikuntapalveluverkosta tehtyä 
selvitystä.

Oulun kaupungin liikuntaviraston ulkolii-
kuntapäällikkö Mika Puolitaival ja isännöitsijä 
Petri Yli-Pyky ovat tyytyväisiä ulkoliikunta-
paikkojen laatuluokitukseen ja tehtäväkorttei-
hin.

- Palvelukuvaukset ja tehtäväkortit ovat 
erinomainen ja korvaamaton työkalu, kun lii-
kuntavirasto tilaajana ja olosuhteista vastaava-
na tilaa tuotteen tai palvelun joko kaupungin 
omalta tuottajalta tai ulkopuoliselta tuottajalta.  
Tilaus tehdään tehtäväkortin tietojen perus-
teella ja se toimii tuottajan työkaluna. Se ohjaa 
mm. samaan kunnossapitoluokkaan kuulu-
vien kohteiden kunnon yhdenmukaisuuteen. 
Tehtäväkortit ovat aina tilaajan ja tuottajan 
välisen sopimuksen liitteinä, toteaa Mika Puo-
litaival.

Laatuluokitukset on tehty kaikille Oulun 
kaupungin liikuntapaikoille. Luokituksen ja 
kriteeristön perustana ovat asiakkaiden tar-
peet, liikuntapaikkojen sijainti ja liikuntapaik-
kojen yleinen tekninen taso ja laatuvaatimuk-
set. Ulkoilureitti voi kuulua talvella ja kesällä 
eri luokkaan.  Tehtäväkorttiin on ulkoliikunta-
paikoilla kirjattu kunnossapitoluokkien taso ja 
töiden ajoittaminen sekä työselitys.  

Vuonna 2010 laaditun liikuntapalvelu-
verkkoselvityksen mukaan Oulun kaupungin 
liikuntapalveluverkossa on reittejä ja ratoja 
seuraavasti:
• 105 km kuntoreittejä ja -ratoja, joilla ympäri-
vuotista käyttöä
• 59 km hiihtolatuja, joilla ei ole varsinaista ke-
säkäyttöä
• 52 km jäälatuja, joilla vain talvikäyttöä

OULU: Laatuluokitukset ja tehtäväkortit 
reittien kunnossapidon perustana

• 4,8 km koiralatuja
• 7 km retkiluistelureittejä
• 3,2, km ympärivuotisia sauvakävelyreittejä
• 9 km vaellusreittejä, joilla vain kesäkäyttöä
• 3 km maastopyöräreittejä, joilla vain kesä-
käyttöä
• 90 kpl erikseen tilattavia reittejä koulujen ja 
päiväkotien käyttöön sekä tapahtumiin, joilla 
on vain talvikäyttöä
Luettelosta puuttuvat moottorikelkkareitit 
(116 km) ja kevättalvella 2011 käyttöön otettu 
Tervareitistön hiihto- ja patikkareitti Oulun 
Sankivaarasta Kallioselän kämpälle (16 km).

Reittien laatuluokat ja laatuluokkien sisältö on 
nähtävissä liikuntaviraston www-sivuilla. Laa-

Teksti: Petri Yli-Pyky ja Merja Nieminen Kuva: Rauno Malinen

tuluokitus kertoo käyttäjille liikuntapaikkojen 
laatu- ja varustetason. Sivuilla oleva tieto on 
vähentänyt kyselyjä latujen kunnosta. Reitin 
tai radan laatuluokitusta voidaan muuttaa, mi-
käli luokituksen kriteeristö muuttuu oleellises-
ti, myös tehtäväkortteja päivitetään.

Tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta pal-
velua pyritään kehittämään edelleen.  Sääolo-
suhteiden vaikutuksia ulkoliikuntapaikkojen 
kunnostukseen on vaikea ennakoida.  Ensi 
talven käyttöön otettava kunnossapidon reaa-
liaikainen seuranta tuo tilanteeseen helpotusta, 
kun asiakkaat voivat halutessaan seurata reit-
tien kuntoa ja kunnossapitoa liikuntaviraston 
www-sivuilla olevan palvelun kautta.

Tutustu luokitukseen www.ouka.fi/liikun-
ta.

Uusi ulkoilureitti saa laatuluokan kunnossapidon tason ja töiden ajoittamisen osalta. Tänä keväänä käyttöön otettu 
Tervareitistö, joka kulkee Oulun Sankivaarasta Kallioselän autiotuvan kautta Muhoksen ja Utajärven kautta Rokualle 
asti, kuuluu ns. erämaareittinä hoitoluokkaan III muiden luonnonpohjaisten, valaisemattomien reittien tavoin. 

Tieto vähentää kyselyjä
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Helppo, keskivaativa vai 
vaativa reitti?  
Suomen vaativuusluokitetut ulkoilureitit listattu

Suomen Latu ja Metsähallitus ovat 
koonneet yhteisen rekisterin kaikista 

Suomessa vaativuusluokitelluista ulkoilu-
reiteistä. Luokiteltuja reittejä on Suomessa 
noin 800 kilometriä. 

Ulkoilureittien vaativuusluokitus on 
valtakunnallinen järjestelmä, jonka avulla 
koulutettu reittiluokittelija luokittelee rei-
tin sen vaativuuden, kulkukelpoisuuden 
ja opasteiden perusteella asteikolla help-
po, keskivaativa, vaativa. 

Luokittelija tekee reitistä reittikuvauk-
sen, jossa reitin nähtävyydet, opasteet ja 
palvelut tuodaan esiin. 

Metsähallituksen luokittelemia reittejä on 
noin 352 kilometriä ja muita luokiteltuja 
reittejä 448 kilometriä. 

Lista kaikista Suomen luokitelluista 

reiteistä on julkaistu Suomen Ladun ko-
tisivuilla. Esimerkiksi kuntien ja virkis-
tysalueyhdistysten luokittelemien reittien 
tiedot löytyvät osoitteesta www.suomen-
latu.fi/reittiluokittelu. Metsähallituksen 
luokittelemista reiteistä tarkemmat tiedot 
löytyvät luontoon.fi ja retkikartta.fi -verk-
kopalvelusta. 

Ulkoilureittien luokitusjärjestelmä palve-
lee sekä reittien käyttäjiä että ylläpitäjiä. 
Luokituksen avulla matkailija tai retkeilijä 
voi vertailla eri reittejä ja valita itselleen 
sopivimman. 

- Vaativuusluokittelua käytetään usein 
osana reitin kehittämistä. Reitistä olemas-
sa oleva ennakkoinformaatio, opasteet ja 
taukopaikat tarkastetaan ja sisällytetään 
reittikuvaukseen. Lisäksi reittiluokittelija 

Vaativuus ja laatu varmistettu

Palveluja reittien käyttäjille

yleensä antaa kehittämisehdotuksia reittiä 
koskien, kertoo Eveliina Nygren Suomen 
Ladusta.

- Kun reitistä on kattavat perustiedot, 
ulkoilija osaa myös varustautua oikein ja 
kulkeminen on turvallisempaa. Lisätieto 
madaltaa myös kynnystä lähteä liikkeelle, 
lisää Tapani Eskola Metsähallituksesta.

Luokitus on erityisen perusteltua rei-
teillä, joita käytetään paljon tai jotka ovat 
paikallisesti tai luontomatkailun kannal-
ta tärkeitä. Vaativuusluokitusjärjestelmä 
onkin osa Matkailun edistämiskeskuk-
sen Outdoors Finland -vaelluksen tuote-
suositusta sekä Suomen Standardoimis-
liiton Ulkoilun ja liikunnan merkit SFS 
4424-standardia.

Lista luokitelluista reiteistä: 
http://www.suomenlatu.fi/reittiluokittelu

Reittien vaativuusmerkinnässä käytetään seuraavia symboleja: helppo, keskivaativa ja vaativa.
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Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on 
kuntien rahoittama maakunnallinen 

organisaatio, jonka tehtävänä on kehit-
tää maakunnan retkeilypalveluja. Säätiö 
omistaa 13 virkistysaluetta (yhteensä noin 
200 ha) ja lisäksi sillä on sopimuskohteita. 
Retkeilyreittejä Etelä-Karjalan maakun-
nassa on noin 200 kilometriä, ja ne taas 
ovat kuntien toteuttamia virkistyspalve-
luita. 

Parhaillaan on menossa Kaakkois-
Suomen Ely-keskuksen ja kuntien yhdes-
sä rahoittama Laadukkaat ja vetovoimai-
set virkistyspalvelut -hanke (Rela), jonka 
toimenpiteet kohdistuvat sekä säätiön että 
kuntien ylläpitämiin kohteisiin. Projektin 
vetovastuu on Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiön toiminnanjohtaja Hanna Ol-
likaisella. 

Etelä-Karjalassa retkeilyreittien luoki-
tus otettiin tavoitteeksi  Rela-hankkeen 
suunnitelmaan luokitustyön etujoukoissa. 
Käytännössä luokitusta on tehnyt luonto-
opas Jarmo Valtonen, joka kävi Suomen 
Ladun reittiluokittelijakoulutuksen vuon-
na 2007. 

Ensimmäinen luokitusrupeama oli 
syksyllä 2008. Tuntumaa haettiin kahden 
viikon aikana Parikkalan ja Rautjärven 
reiteillä, jolloin asetettu tavoite reitin läpi-
käynnistä ja raportoinnista toteutui.  Luo-
kitus jatkui kymmenellä reitillä syksyllä 
2009. 

”Ympyräreitti on luokittajalle mukavampi 
kuin nauhareitti”, toteaa Jarmo Valtonen. 
Saman tietävät myös retkeilijät – nauha-
reitillä on kuljettava edestakaisin tai jär-
jestettävä kuljetus. Pariin kertaan järjes-
tettiinkin Jarmolle kuljetus reitin päähän, 

Retkeilyreittien luokituskokemuksia 
Etelä-Karjalassa

ja toiseen päähän vietiin auto odottamaan. 
Jotta mielekäs kokonaisuus tuli käy-

tyä kerralla, saattoi työpäivä venyä. Jarmo 
mittaili aluksi kaltevuuksia huolellisesti, 
ja silmä ja tekniikka kehittyivät nopeasti. 
Rinteen jyrkkyyden määrittämisessä apu-
na on vatupassi, jolla saa kaltevuuskul-
man kätevimmin. Muita mukana kulkevia 
varusteita ovat gps-paikannin ja askelmit-
tari matkan mittaukseen, ja tietenkin kar-
tat ja lomakkeet.  

Maastoreitit Etelä-Karjalassa mene-
vät usein vaativan puolelle, sillä kaikilla 
reiteillä on joitakin jyrkkiä rinteitä. Ehkä 
tilanne on sama koko Etelä-Suomessa?  
Maastotyön jälkeen on laitettava vielä pa-
perit kuntoon ja järjestettävä kuvamateri-
aali - joko illalla tai sadepäivinä.

Myös reittien kunto tulee kartoitettua 
luokituksen yhteydessä. Reittiluokittajan 
kannattaa pitää mukanaan myös kameraa, 
jolla saa tallennettua korjaustarpeita rei-
tin pitäjille tiedoksi. 

Jarmo Valtosen mukaan reiteillä ha-
vaitsee selvän eron eri ylläpitäjien välillä. 
Joillakin osuuksilla reittimerkintöjä oli 

ehtinyt hävitä. Viitat ja maalimerkinnät 
säilyvät vain aikansa, ja siksi reittiluo-
kituksen ylläpitämiseksi vaadittu sään-
nöllinen tarkastus on aiheellinen. Myös 
taukopaikkojen varustus ja kunto tulee 
tarkistettua, kun huomiot kirjataan niitä 
varten laaditulle lomakkeelle.  

Tällä hetkellä luokittajan tarkastamista 16 
reitistä neljä on hyväksytty luokituskritee-
rit täyttäviksi. Muissa löytyi puutteita mm. 
viitoituksen kunnossa ja lähtöpaikkojen 
opasteiden tiedoissa. 

Rela-hankkeessa on tulossa uusia 
opastauluja, joilla puutteita saadaan kor-
jattua, ja lisää reittejä viralliseen luette-
loon.  

Etelä-Karjalan retkeilyreittien luo-
kitustyö jatkuu jäljellä olevien reittien 
luokituksella. Reittiluokituksen kautta 
on tavoitteena, että myös Etelä-Karjalan 
retkeilyreitit pääsevät valtakunnallisiin 
retkeilyportaaleihin ja sitä kautta laajem-
paan tietoisuuteen.

Teksti ja kuva: Hanna Ollikainen

Tilanne Etelä-Karjalassa

Reittiluokitus sisältyy 
kehittämishankkeeseen

Luokittajan kokemuksia
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Ympärivuotinen 
kävelyreitti
Jääkauden muovaama Ounasvaara 

hallitsee Rovaniemen kaupunkiku-
vaa. Ounasvaaran huippu, Juhannus-

kallio, 203m korkeudella merenpinnasta, 
on paljas, vaikka se sijaitsee puurajan ala-
puolella. 

Ounasvaaralla on useampia rakka-
muodostumia kuten Isorakka, Välirakka 
ja Tottorakka, joka tunnetaan parhaiten 
laskettelurinteenä. Ounasvaaralta löytyy 
myös isohkoja suoalueita. Ounasvaara on 
myös osa Rovaniemelle suunniteltavaa 
kaupunkipuistoa.

Ounasvaaralle on rakennettu vuosien var-
rella lukuisia erilaisia reittejä ja polkuja. 

Talvikävelyreitin rakentamisen ensim-
mäinen askel otettiin kaupunginvaltuus-
ton vuonna 2006 hyväksymässä Ounas-
vaara II -suunnitelmassa. Suunnitelma 
sisälsi talvikävelyreitin Ounasvaaralle. 
Ounasvaaran talvikävelyreitistä tehtiin 
myös valtuustoaloite vuonna 2010, mikä 
lopulta toimi viimeisenä liikkeelle sysää-
vänä tekijänä.

Ennen vuonna 2010 tapahtunutta ra-
kentamista talvikävelyreittiä oli lyhyem-
pänä pätkänä testattu Ounasvaaralla jo 
talvella 2009–2010. 

Ounasvaaran Hiihtoseuran toimesta 
potentiaalisille käyttäjille oli myös tehty 
kyselytutkimus reitin tarpeellisuudesta 
kevään 2009 aikana. Kyselytutkimuksessa 
suurin osa vastaajista piti reittiä ehdotto-
man tarpeellisena.

Niinpä kesän 2010 aikana Rovanie-
men kaupunki toteutti ja rakensi yhteis-
työssä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen kanssa Ounasvaaran 
talvikävelyreitin, joka tulee tarjoamaan 
monenlaisille ulkoilijoille oman rauhalli-
sen ja turvallisen reitin liikkua Ounasvaa-
ran luonnossa talvella. Taustalla vaikutti-
vat myös talviaikana syntyneet ristiriidat 
latualueilla liikkuvien kävelijöiden ja koi-
ran ulkoiluttajien sekä hiihtäjien kesken. 

Reitti on 5,9 kilometriä sisältäen rengas-
reitin Ounasvaaran ylemmillä alueilla 
sekä yhteysreitit lähemmäksi kaupungin 
keskustaa ja Ounasrinteelle. Reitti pide-
tään auki moottorikelkalla ja lanalla.

”Reittilinjausta suunniteltaessa on 
pyritty hyödyntämään jo olemassa ole-
va polkuverkosto, jota ei ole vielä otet-
tu muuhun talviseen käyttöön.” kertoo 
suunnittelija Peter Fyhr. Samoin jo ole-
massa olevat rakenteet on huomioitu, jol-
loin uusi rakentaminen Ounasvaaralle on 
pyritty minimoimaan ja maastossa liik-
kujille tarjotaan mahdollisimman paljon 
rakentamatonta luontoelämystä.

Suurimman osan matkasta reitti kul-
kee maastossa vanhoja polkuverkostoja 
noudatellen ja osan matkaa soratiellä ja 
kevyen liikenteen väylällä. Reitin varrel-
ta ulkoilija löytää kaksi laavupaikkaa ja 
näkötornin. Lisäksi reitti ohittaa Ounas-
vaaran laella sijaitsevan hotellin, lasket-
telurinteet ja Ounasvaaran hiihtoseuran 
hallinnoiman Ounasvaaran majan.

Reittiä varten piti suunnitella oma opas-
merkki, koska vastaavia merkkejä ei Suo-
messa tunneta. Merkkien, joita maailmal-
la käytetään vastaavissa kohteissa, koettiin 
puolestaan soveltuvan huonosti suoma-
laiseen luontoympäristöön. Niinpä syntyi 
talvikävelyreitin merkki, jossa retkeilijä 
kulkee lumihiutaleen alla. Ounasvaaralla 
merkki saattaakin kulkijaa koko 5,9 kilo-
metrin lenkin ajan. 
Ounasvaaran talvikävelyreitti on raken-
nettu vuoden 2010 aikana Lapin ELY-kes-
kuksen toteuttamana YTY-työnä. Reitti 
on käytössä talvella 2011.

Peter Fyhr, Rovaniemen kaupunki
Matti Keskinarkaus Lapin Ely-keskus

Kari Lukkarinen Rovaniemen kaupunki

Askeleet kohti uutta reittiä

Uusi merkki talvikävelyreitille

Elämyksiä luontoa varjellen
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Hyvän ulkoilukunnan 
menestystekijät



30

l

ulkoilun edistäminen 
on kunnan 

strateginen valinta

Ulkoilun edistäminen on 
strateginen valinta, johon 

poliittinen ja virkamiesjohto 
ovat sitoutuneet

Kunnan poliittinen ja virkamiesjohto 
ovat tiedostaneet liikunnan ja 

ulkoiluympäristön merkityksen 
kuntalaisten terveydelle ja 
hyvinvoinnille. Poliittinen ja 

virkamiesjohto tunnistavat päätösten 
vaikutuksen ulkoiluun.

Kunnan sisäinen yhteistyö ulkoilun 
edistämiseksi toimii ja vastuut ovat selkeät

Liikunta-, tekninen-, ympäristö-, liikenne- ja matkailutoimi 
ovat yhdessä sopineet ulkoilun edistämisen vastuunjaosta 
ja yhteistyöstä. Hallintokunnat ovat tunnistaneet roolinsa 

arki- ja terveysliikunnan edistäjänä. 

ulkoilua edistetään 
yhteistyössä eri toimijoiden 

kesken asukkaita kuullen

Tietoa ulkoilupaikoista on helposti saatavilla
Asukas löytää helposti ja kattavasti tietoa ulkoilupaikoista 

esimerkiksi www.kunta.fi/ulkoilu -sivustolta. Ulkoilupaikkoja 
markkinoidaan sähköisessä ja paperisessa muodossa.

Kunnan ulkoilupaikat ovat hyväkuntoisia, tasa-arvoisesti saavutettavissa ja 
muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, jossa on huomioitu myös esteettömyys

Ulkoilupaikkojen palveluverkko on selvitetty. Asukkaalla on käytössään tarpeita vastaava, saavutettava, 
hyväkuntoinen, monipuolinen ja turvallinen valikoima ulkoilupaikkoja. Kunnassa on ulkoilureittisuunnitelma, 

joka on tehty yhteistyössä hallintokuntien, kansalaistoimijoiden sekä seudullisten ja yksityisten 
toimijoiden kanssa.

Sähköinen ja paperinen 
ulkoilukartta tukee ulkoilua

Visio, strategia ja 
suunnitelmat tukevat valintaa

Kunnan visioissa, strategiassa ja 
hallintokuntien suunnitelmissa on 

huomioitu ulkoilu. Kunnassa on liikunta- 
ja hyvinvointistrategia. Strategiassa on 
tuotu esiin ulkoilun hyödyt suhteessa 

kustannuksiin.

Seudullinen yhteistyö tukee ulkoilun 
edistämistä

 Seudullisesti merkittäviä ulkoilupaikkoja (ulkoilualueet, 
retkeilyalueet, ulkoilureitit) kehitetään yhteistyössä seudun 

kuntien, virkistysalueyhdistyksen, maakuntaliiton ja ELY 
-keskuksen kanssa.

Kunta tekee yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa ulkoilun edistämiseksi ja 
kansalaistoimijat ovat aktiivisia

 ulkoilun edistämisessä
 Kunnassa toimii säännöllisesti kokoontuva kunnan 

organisoima kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden 
välinen ulkoilun yhteistyöelin tai foorumi.

Asukaspalaute on osa ulkoilupaikkojen 
kehittämistä

Kunnassa on palautejärjestelmä ulkoilupaikkoja koskevalle 
asukaspalautteelle ja asukas voi seurata palautteesta 

seuranneita toimia. Kunta järjestää säännöllisesti 
asukaskuulemisia ulkoilupaikkoja kehitettäessä.

                                    Tavoite: laadukkaat, monipuoliset
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l

ulkoilun edistämisen 
resurssit ovat riittävät

ulkoilua edistävä 
suunnittelu on 
laajakatseista

Talous- ja 
henkilöstöresurssit 

tukevat ulkoilun 
edistämistä 

Ulkoiluolosuhteista vastaavien 
hallintokuntien talous- ja 

henkilöstöresurssit 
ulkoiluolosuhteiden ylläpitoon ja 

investointeihin on turvattu.

Ulkoilun edistäminen on 
osa yhdyskuntasuunnittelua

Ulkoilu- ja virkistysalueet ovat osa pidempiaikaista 
kaavoitussuunnitelmaa. Seutukunnan viheralueet ja 

-reitit muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden 
asuinalueilta kuntien rajat ylittäville ympärivuotisille 

ulkoilureittiyhteyksille ja ulkoilualueille. Kunnan ulkoilun 
yhteistyöelin valvoo ulkoilu- ja virkistysalueiden pysyvyyttä 

maakunta- ja yleiskaavoituksessa.

Ulkoilupaikoissa on tarjolla luontoa ja 
ulkoilupalveluja

Ulkoilureittien varrella on taukopaikkoja 
hyvin suunnitelluissa kohteissa.

Ulkoilupaikat on helppo löytää, eikä 
eksymisen vaaraa ole

Kunnalla on ulkoilupaikkojen viitoitussuunnitelma, 
jota toteutetaan vuosittain. Ulkoilupaikat on 

helppo löytää hyvän viitoituksen ansiosta.

Ulkoilupaikkojen kunnossapitoa voi seurata ajantasaisesti
Ulkoilupaikoilla tapahtuneista muutoksista tiedotetaan systemaattisesti. 

Asukas saa tietoa olosuhdeherkkien ulkoilupaikkojen kunnossapidon 
tilanteesta reaaliajassa.

Rahoituslähteisiin 
suhtaudutaan
innovatiivisesti

Erilaisia rahoituslähteitä etsitään 
monipuolisesti ja kunta on avoin 

erilaisille ulkoilun edistämishankkeille 
(sponsorit, kansalaistoiminta, 

ulkoilu matkailutuotteena, 
EU -ohjelmien rahoitus).

Jalankulkuväyliä ja pyöräteitä 
kehitetään ulkoilupaikkana

Jalankulku- ja pyöräteitä kehitetään ja ylläpidetään 
kuntalaisten keskeisenä liikkumisympäristönä yhteistyössä 

eri hallintokuntien, yksityisten tienhoitokuntien sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa.

Elinkaariajattelu ohjaa suunnittelua 
Ulkoilupaikkojen suunnittelussa huomioidaan 

ulkoilupaikkojen elinkaari. Lasten, nuorten, aikuisten ja 
ikääntyvien erilaiset tarpeet on huomioitu suunnittelussa.

Asukkaiden ulkoilusta ja liikunnasta kerätään 
tietoa ja ulkoilussa tapahtuvat muutokset 

ohjaavat suunnittelua

                                    Tavoite: laadukkaat, monipuoliset ulkoilupaikat ja -palvelut asukkaiden käytössä
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Lisä

Hyvän ulkoilukunnan menestystekijät tiivistää kuntien tärkeimmät 
ulkoiluolosuhteiden kehittämiskohteet. suomen ulkoilumahdollisuukisen katselmus 

(sulka II) -hankkeen tärkeimpien havaintojen ja työryhmätyöskentelyn pohjalta 
luotujen menestystekijöiden toivotaan tukevan kuntia ulkoiluolosuhteiden 

kehittämistyössä. 

Sulka II -hanke on Suomen Ladun vuosina 2009-2011 Opetus- ja 
kulttuuriministeriön tuella toteuttama selvitys suomen kuntien ulkoiluolosuhteiden 

nykytilasta ja kehittämistarpeista. mielenkiinnon kohteena oli, millaisia 
kuntalaisten hyvinvointia edistävät ulkoiluolosuhteet ovat ja 

miten niitä tulisi kehittää edelleen.

lisätietoa hankkeesta, ideoita oman kunnan ulkoilun edistämiseen ja suomen 
ulkoilumahdollisuuksien katselmus -hankkeen loppuraportin löydät 

osoitteesta:

www.suomenlatu.fi/olosuhdetyo

Hyvän ulkoilukunnan menestystekijöitä on ollut luomassa:
 

 ylitarkastaja Erja metsäranta, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
yliopistonlehtori kalervo Ilmanen, Jyväskylän yliopisto

erityisasiantuntija kari sjöholm, kuntaliitto
toiminnanjohtaja matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry

tekninen asiantuntija Ilpo Johansson, suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry
kehityspäällikkö Jan norra, nuori suomi ry

vanhempi tutkija Tuija sievänen, metsäntutkimuslaitos 
asiantuntija karoliina luoto, suomen liikunta ja urheilu ry

puheenjohtaja Tuomo nurmi, Rauman latu ry
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden vastuualuejohtaja Ari karimäki, Jyväskylän kaupunki

liikuntatoimenjohtaja matti nieminen, Heinolan kaupunki
toiminnanjohtaja Eki karlsson, suomen latu ry

koulutus- ja järjestöpäällikkö mika Asikainen, suomen latu ry
sulka II -hankkeen projektikoordinaattori Eveliina nygren, suomen latu ry

15 kunnan ulkoilutyöryhmät
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Heinolassa liikuntatoimi järjesti viime vuonna keskusteluti-
laisuuden ulkoilureiteistä, tavoitteena palvella kaupunkilai-

sia ja kuulla kehittämistarpeita. Pääaiheiksi nousivat eri käyttä-
järyhmille tarkoitettujen talvikauden ulkoilureittien suunnittelu 
ja talvikunnostus. 

Mallia haettiin Rovaniemeltä ja pahimmaksi kiistakapulak-
si muodostuneelle Heinäsaaren - Kaivannon reitille pyrittiin 
löytämään viime talvena ratkaisu, joka huomioi sekä hiihtäjät, 
kävelijät että koiran ulkoiluttajat. 

Reittiä levennettiin ja hiihtäjille ja kävelijöille merkittiin 
omat kaistat. Tähtiniemen asuntomessualueen kuntopolulle 
tehtiin aikaisemmasta poiketen vain yksi latu hiihtäjiä varten, 
väylän toinen reuna varattiin kävelijöille ja koiran ulkoiluttajille. 

Kokemukset talven 2010–2011 kokeiluista olivat rohkaise-
via. Käyttäjiä riitti molemmille reiteille ja ristiriidat vähenivät. 
Samalla saatiin uutta ideaa ulkoilureittien kehittämiselle ja kun-
nostukselle. 

Tulevaisuudessa tavoitteena onkin selkeä suunnitelma, jossa 
huomioidaan hiihtäjien, kävelijöiden, sauvakävelijöiden ja koi-
ran ulkoiluttajien toiveet sekä huolehditaan reittien kunnostuk-
sesta, merkitsemisestä ja ohjeiden antamisesta. 

Paraskin reittiverkosto toimii vasta kun kaikki kuntoilijat 
kunnioittavat toistensa oikeuksia ja noudattavat yhteisiä peli-
sääntöjä. 

Heinolassa talvikävelyreitistä 
pysyvä käytäntö

Heinolan kokemuksista opittua:

1. Hyvin hoidettujen latujen ohella kaupungin tulee huolehtia 
talvikaudella myös muille liikkujille suunniteltujen reittien 
suunnittelusta ja kunnostuksesta. Näin voidaan edellyttää, että 
ladut rauhoitetaan hiihtäjien käyttöön.
2. Kävelijöitä ja koirien ulkoiluttajia varten tulee suunnitella 
polkureittejä maastoon. Kevyen liikenteen väylät ja mootto-
rikelkalla avatut polku-urat voidaan yhdistää monipuoliseksi 
verkostoksi, joka tarjoaa kävelijöille ja koiran ulkoiluttajille 
mahdollisuuden liikkua metsässä myös talvella.
3. Samalle uralle yhdistettyjen hiihto- ja kävelykaistojen tulee 
olla riittävän leveät ja ne on erotettava aidalla tai merkittävä 
niin selvästi, että liikkujat eivät vahingossa eksy väärälle kaistal-
le. 
4. Perinteistä latuverkostoa voidaan täydentää ajamalla esimer-
kiksi kevyen liikenteen väylien sivuun moottorikelkalla latu, 
joka yhdistää asuntoalueita ja kouluja kaupungin laduille. Luis-
teluhiihtäjät voivat edetä kelkkaladulla tasatyönnöin.
5. Liikuntareiteistä tulee laatia reittikartat ja ohjeet sekä välittää 
ne liikuntatoimen, koulujen, urheiluseurojen, latu- ja kyläyhdis-
tysten sekä paikallislehtien välityksellä tiedoksi kaupunkilaisille.

Teksti: Heikki Kantola 

TulOssA: Jokamiehen oikeudet käytännössä
suomen latu kokoaa Ympäristöministeriön kanssa julkaisua jokamiehenoikeuksista. 
Julkaisuun on koottu kattavasti kaikki olennainen tieto jokamiehenoikeuksien lisäksi 
myös monista muista virkistyskäyttöön liittyvistä toiminnoista, jotka eivät ole 
jokamiehenoikeutta. Julkaisussa käsitellään muun muassa:

• nykyiset jokamiehenoikeudet
• lainsäädäntö, johon oikeudet perustuvat
• jokamiehenoikeudet eri toimintaympäristöissä
• jokamiehenoikeudet eri toiminnoissa

Julkaisu valmistuu vuoden 2012 alussa ja se julkaistaan Ympäristöministeriön 
julkaisusarjassa. Verkkoversiot löytyvät ympäristöministeriön ja suomen ladun 
verkkosivuilta. Vuoden 2012 aikana järjestetään myös yleisöluentoja jokamiehen 
oikeuksista eri puolilla suomea. 
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Seinäjoki tarjoaa elämysliikuntakau-
punkina raikkaita luontoelämyksiä 
kaikille liikuntaa harrastaville. Kau-

pungin alueella on runsaasti liikuntareit-
tejä elämyskohteineen. 

Määrätietoinen, tavoitteellinen kehit-
täminen sai alkunsa Esteetön Jouppilan-
vuori -hankkeesta vuonna 2005. Ensim-
mäisen hankkeen jälkeen elämysliikuntaa 
on kehitetty yli kymmenellä muulla hank-
keella ja esteettömyys on noussut niissä 
vahvasti esille. Esteettömyys lisää niin 
lapsiperheiden kuin erilaisten erityisryh-
mien liikkumista. Elämysliikunta on nos-
tettu esiin myös kaupungin strategiassa. 

Esteettömästi elämysreiteillä

Ensimmäinen Esteetön Jouppilanvuori 
-hanke toteutettiin vuosina 2005-2007. Ide-
an isä oli seinäjokelainen LifeIT:n projek-
tipäällikkö, sairaanhoidon opettaja Hannu 
Salo. Hankkeen mottona oli ”Luonto hoitaa”.

Seinäjoen kaupungin liikunta- ja puis-
totoimet lähtivät alusta asti ennakkoluulot-
tomasti mukaan kehittämistyöhön omilla 
hallintosektoreillaan. Hanke toteutettiin 
EAKR tavoite 2-ohjelman mukaisena inves-
tointihankkeena, jossa eri rahoittajatahot 
sitoutuivat tekemään oman osansa koko-
naisuuteen. 

Kohteiden toteutuksessa oli mukana 
laaja yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto. 
Talkootyössä ahersivat reserviläiset, kuo-
rolaiset, latulaiset, urheiluseurojen jäsenet 
ja seurakuntalaiset. Tulevien käyttäjien 
apu kanavoitui Seinäjoen Järjestötalon 
kautta eri vammaisjärjestöjen osallistues-
sa hankkeeseen. 

EU- rahoituksen lisäksi rahoittaji-
na olivat Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen 
Energia Oy, Länsi-Suomen Ympäristökes-
kus, UPM Kymmene Metsä ja Etelä-Poh-
janmaan TE-keskus, Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu, J. Rinta-Jouppi Oy, Seinä-
joen Urheilukeskus Oy sekä Joupiskan 

Teksti ja kuva: Hannu Salo, Lakeuden Elämysliikunta ry

Jouppilanvuoren esteetön kuntoreitti
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Liikuntakeskus Oy. Hankkeen hallinnoija 
oli Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian 
Kehittämiskeskus ry, projektipäällikkönä 
Hannu Salo.

Esteetön reitistö Jouppilanvuoren rin-
neravintolasta Kyrkösjärven rantaan on 
kaikkien vapaassa käytössä. Reitistön yh-
teispituus on 4,5 kilometriä ja sen keski-
vaiheilla on 1,8 kilometrin mittainen elä-
mysreitti. Esteettömän kuntoreitin omis-
taa Seinäjoen kaupunki ja hallinnoinnista 
vastaavat kaupungin liikunta- ja puisto-
toimet. Reitin ja elämyskohteiden huol-
losta ja hoidosta vastaa kaupungin ohella 
Lakeuden Elämysliikunta ry. 

Hanke toteutettiin keväällä 2006. Reitin 
varrelle rakennettiin kota, hiljentymis-
paikka, metsälampi, vessat, korsu, taiste-
luhauta, uimaluiska sekä kalastus- ja ve-
nelaituri. Lähtökohtana rakentamiselle oli, 
että luontoa muutetaan mahdollisimman 
vähän, koska luonto on esteettömän kun-
toreitin päänähtävyys.

Seinäjoen kaupungin, rahoittajien, spon-

soreiden sekä talkoolaisten yhteistyö sujui 
mallikkaasti. Projektipäällikön tärkeim-
pänä tehtävänä oli hankkeen töiden järjes-
tely ja organisointi niin, että hanke eteni 
koko ajan päämääräänsä kohti. Haasteena 
oli saada sovitettua yhteen niin lupa-asiat, 
rakentamismääräykset kuin materiaalien 
sekä kone- ja henkilötyövoiman kohtaa-
minen. 

Seinäjoen kaupungin hallinnoima hanke 
tekee noin kahdeksan kilometriä estee-
töntä reittiä lisää vuoden 2011 loppuun 
mennessä. Reitti etenee Seinäjoelta Il-
majoen Ahonkylään. Seinäjoen Seudun 
Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n hallin-
noimassa koordinaatiohankkeessa ra-
kennetaan elämysliikuntareittien varrelle 
toistakymmentä elämyskohdetta, kuten 
turvekammi ja retkialue. Muista hank-
keista mainittakoon esteetön geologinen 
elämysreitti laavuineen sekä kanoottirei-
tistö levähdyspaikkoineen Kyrönjokeen.

Lakeuden Elämysliikunta ry perustettiin 
edistämään elämysliikuntaa Seinäjoen 
seudulla. Yhdistys toteutti syksyllä 2010 

EU- hankkeena Seinäjoen Paukanevalle 
noin 700 metriä pitkän esteettömän pit-
kospuureitin. Reitille rakennetaan vielä 
esteetön wc sekä päätepisteeseen esteetön 
lintulava.

Elämysliikuntaportaali tarjoaa elämyksel-
liseen liikuntaan ja ulkoiluun aktivoivaa 
informaatiota Seinäjoen kaupungin ja 
Ilmajoen kunnan alueen elämysliikun-
takohteista ja -palveluista. Portaali sisäl-
tää reittikartat, elämyskohteet, palvelut, 
nettikameran Jouppilanvuoren reittien 
lähtöpisteessä sekä kävijälaskurin, jonka 
mukaan reitillä käy noin 2000 liikkujaa 
kuukaudessa. Lisäksi portaalista löytyvät 
sotilasesteradan suoritusohjeet (videot), 
kertomuksia korsuelämästä, aktiviteetti-
lomakkeet, sekä ajankohtaiset tapahtumat. 
Elämysliikuntaportaali löytyy osoitteesta 
www.elamysliikunta.fi

Elämysliikuntareiteillä ja elämyspaikoilla, 
niin luonnon muovaamilla kuin raken-
netuillakin jokainen voi kokea sellaisia 
elämyksiä, jotka vaikuttavat koko elämän 
ajan. 

Seinäjokelainen Markku Mäenpää liikkuu 
Jouppilanvuoren esteettömällä kuntoreitillä ahkerasti.

Seinäjokelainen Markku Mäenpää on 
tuttu näky Jouppilanvuoren maastossa. 

Mäenpään kulkuväline on noin viiden 
vuoden ajan ollut sähköpyörätuoli, jolla 
liikkuminen onnistuu vaivattomasti es-
teettömällä elämysliikuntareitillä. 

Sen lisäksi, että reitillä pääsee hyvin 
liikkumaan pyörätuolilla, hän arvostaa 
nimenomaan luonnon tarjoamaa elä-
myksellisyyttä. Reitillä kulkiessa pitäisi 
unohtaa arjen kiireet ja keskittyä luon-
non tarjoamiin aistielämyksiin: kuunte-
lemiseen, näkemiseen, haistamiseen ja 
tuntemiseen.

Kuntoreitin varrella voi poiketa met-
sään etsimään mielenkiintoisia asioita. 
Luonto tarjoaa hienoja kokemuksia sekä 
lapsille, että aikuisille. Omien sanojensa 
mukaan: ”Täällä mieli lepää!”.

Itse Mäenpää käy Jouppilanvuoren 

esteettömällä kuntoreitillä lähes viikoit-
tain. Usein mukana ovat eväät, joita voi 
nauttia reitin varrella olevalla kodalla 
tai laavulla. Kesäaikana hän poikkeaa 
uimaan läheiselle Kyrkösjärven uima-
rannalle, jonka laiturilta pääsee kätevästi 
luiskaa pitkin veteen. 

Mäenpää pitää tärkeänä liikunta-
rajoitteisten ihmisten mielipiteiden 
huomioimisen uusia luontoreittejä ja 
liikuntapaikkoja suunniteltaessa ja raken-
nettaessa. Tärkeimmäksi, jokapäiväiseksi 
lähiliikuntapaikaksi hän mainitsee tiet. 
Teiden esteettömyys ja kunnossapito on 
olennaista, jotta kotoa pääsee liikkumaan 
eri kohteisiin. Mäenpää kuuluu Seinäjoen 
vammaisneuvostoon. Sen myötä hän saa 
osaltaan olla vaikuttamassa erityisryhmi-
en huomioimiseen muun muassa liikun-
tapaikkarakentamisessa.

käYTTäJän näkökulmA
Teksti ja kuva: Sarika Kivimäki, Seinäjoen liikuntatoimi

Ideasta toteutukseen

Hankkeen haasteita

Muut esteettömät reitit

Elämysliikuntaportaali
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Maamme merkittävimpiin kesämök-
kikuntiin kuuluva Mäntyharju on 

yli vuosikymmenen ajan satsannut ul-
koilumahdollisuuksien kehittämiseen. 
Yhteinen nimittäjä kehitystyölle on ollut 
aktiivinen yhteistyö järjestöjen kanssa. 
Yhteistyön kautta käyttäjien näkökulma 
on ollut keskeisessä asemassa jo suunnit-
teluvaiheessa.

Uusimpana ulkoilupaikkana on val-
mistumassa kirkonkylään Siirlahden mai-
semapolku, jonka suunnittelussa nostet-
tiin etusijalle esteetön liikkuminen. Noin 
kilometrin pituinen osuus on rakennettu 
siten, että liikkuminen on mahdollista 
myös pyörätuolilla.

Maisemapolku ei ole pelkästään lii-
kuntapaikka, vaan monipuolinen henki-
sen ja fyysisen kunnon kehto. Polun var-
rella on mahdollista onkia ahvenia pyörä-
tuolissa istuen. Katiskalahden sillalta voi 
katsella illan hämärtyessä majavien elä-
mää ja polun kokonaisuuteen kuuluvassa 
luontokirkossa saa hiljentyä sanan ääressä.

Maisemapolku tekee kunniaa myös Män-
tyharjun historialle. Katiskalahden uusi 
silta on rakennettu paikalle, jossa sota-
aikana sijaitsi armeijan päämajan sotilaita 
palvellut silta.

Maisemapolun alkusanat lausuttiin 
2000-luvun alussa, jolloin Mäntyharjun 
kirkonkylän kylätoimikuntaa johtava Il-
mari (Immo) Nikkinen toimi vammais-
neuvoston puheenjohtajana.

- Kun keskustelimme esteettömän 
liikkumisen edellytysten parantamisesta, 
kyseli erän heikosti liikkumaan pystyvä 
mies, missä muualla kuin palolaiturilla 
olisi mahdollisuus päästä ongelle.

Kirkonkylän raitilla kävellessäni oival-

Esteetön ulkoilureitti 
Mäntyharjulle

sin sopivan paikan löytyvän kirkon tuntu-
masta.

Asiaa pohdiskeltiin myös kylätoimi-
kunnassa ja hanke alkoi jalostua siinä 
määrin, että oli mahdollista ryhtyä sa-
noista tekoihin.

- Sopiva paikka löytyi Siirlahden ran-
nan tuntumasta reitiltä, jota Salmelas-
sa toimineen päämajan osaston sotilaat 
käyttivät majaillessaan Siirlahden ran-
nalla sijaitsevilla huviloilla. Samaa reittiä 
käyttivät myös seurakunnan mailla lai-
duntaneiden, armeijan käytössä olleiden 
600 hevosen hoitajat.

Ilmari Nikkinen jalosti esikuntineen 
ideaansa pari vuotta kunnes kylätoimi-
kunta teki aloitteen Mäntyharjun seura-
kunnalle esteettömän maisemapolun ra-

siirlahden maisemapolku syntyi yhteistyössä talkooväen ja järjestöjen kanssa.

kentamisesta seurakunnan maalle. 
Seurakunta suhtautui hankkeeseen 

suopeasti ja lupasi 76 kiintokuutiota haa-
papuita sillan ja maisemapolun rakennus-
tarvikkeiksi.

Vielä oli ratkaisematta monta toteutta-
miseen liittyvää ongelmaa. Mistä rahat 
ja rakentajat?  Rakentajista Immo ei ollut 
huolissaan, sillä hän oli toteuttanut tal-
kooväkensä kanssa aiemmin Haukkavuo-
ren, Pikku-Linnan ja Ruokohiekan ran-
tautumispaikat sekä kirkonkylän koulun 
pyöräkatoksen. 

Rahoituksen osalta Immo kääntyi 
Mäntyharjun Reissupolun puoleen, jolla 

Teksti ja kuvat: Reino Nousiainen, Mäntyharjun Reissupolku

Ilmari Nikkinen kertoi rakennustöitä tehdyn kilpaa majavien kanssa.

Katiskalahden yli uusi silta

Kustannusarvio 80 000 euroa
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oli kokemusta ulkoilupaikkojen rakenta-
misesta maaseudun kehittämisohjelman 
rahoituksella.

Reissupolun rahastonhoitaja Jorma 
Mäkinen kertoi, että hanke nähtiin erin-
omaiseksi ja toimintalinjaan sopivaksi, 
vaikka kokemusta oli siitäkin, miten by-
rokraattista ja työlästä on toiminnan pyö-
rittäminen hankerahoituksen kautta.

- Rahoituksen valmistelussa kustan-
nusarvio täsmentyi 80 000 euroksi. Oma-
rahoitusosuus oli alusta alkaen tarkoitus 
toteuttaa talkootyön ja sponsoreiden tuel-
la. Puolet kustannuksista laskettiin saata-
van Leader-rahoituksena TE-keskukselta 
Manner-Suomen maaseutuohjelman 
kautta, Jorma Mäkinen kertoi.

Hankkeen projektisihteerinä toimi 
Reissupolunkin toiminnassa aktiivises-

ti mukana ollut Jorma Laesharju, jonka 
peukalon alla on ollut paperisodan käy-
minen viranomaisten suuntaan sekä tal-
kookootuntien kirjaaminen. 

- Työmaa polkaistiin käyntiin maalis-
kuussa 2009. Kun työ on nyt viittä vaille 
valmis, on kirjoihin merkitty yli 3 000 tal-
kootyötuntia. Rakentamiseen on osallis-
tunut noin 50 miestä ja naista. Hanketta 
tukemassa on ollut kymmeniä järjestöjä ja 
yksityistä henkilöitä. Tekijöistä ei ole ollut 
pulaa, Jorma Laesharju muistuttaa.

Esteettömän ulkoilu- ja maisemapolun 
rakentaminen nähtiin alusta alkaen myös 
seurakunnan puolella erinomaiseksi asi-
aksi, kertoi itsekin ulkoilun ja liikunnan 

parissa aktiivisesti toimiva kirkkoherra 
Lauri Maarala.

- Kyllä tämä hanke sopii hyvin seura-
kunnan imagoon. Seurakunnan metsät 
ovat olleet aina tärkeitä ihmisten virkis-
täytymisen ja luontoharrastuksen paik-
koja.

- Erikoisen paljon meidän mieltämme 
lämmittää Katiskalahden rannalla sijait-
seva luontokirkko, joka  tulee olemaan 
myös seurakunnan tapahtumien järjestä-
mispaikka. Varmasti siellä vihitään avio-
pareja ja ehkä ristitään lapsiakin.

Lauri Maarala toivoo, että maisemapo-
lun jatkoksi haettaisiin esille myös vanhat 
kirkkopolut ja merkittäisiin ne karttoihin 
ja maastoonkin.  Kylätoimikunnan, Reis-
supolun ja seurakunnan yhteistyö madal-
taa myös ihmisten ja kirkon raja-aitoja.

Esteettömän maisemapolun pituus 
Kirkonkylän kioskilta Katiskalahden 
taakse on kilometrin verran. Reissupolun 
taholta on nostettu esille ajatus polun jat-
kamisesta tavallisena ulkoilureittinä Siir-
lahden rantaa myötäillen Mäntyharjusta 
Repoveden kansallispuistoon johtavalle 
ulkoilureitille, joka kuuluu myös Euroo-
pan (E 10) kaukovaellusreitistöön.

Mäntyharjun maisemapolku vihittiin 
käyttöön 3.7.2011. Reitin nimeksi tuli 
idean kehittäjän Ilmari Nikkisen mukaan 
Immonpolku. Immonpolulle pääsee Tai-
dekeskus Salmelan vastapäätä sijaitsevan 
kioskin kulmalta. Toiminnanjohtaja Tuo-
mas Hoikkala uskoo reitin tuovan lisäar-
voa myös Salmelan asiakkaille.

- Luontoarvot, kulttuuri ja kulttuuri-
historia kulkevat käsi kädessä. Maisema-
polku on tervetullut uutuus Salmelan seu-
dun palveluvalikoimassa.

Ilmari Nikkinen, Jorma Laesharju, Jorma Mäkinen ja Lauri Maarala katselevat maisemia Katiskalahden sillan nä-
köalatasanteella.

Luontokirkosta lisäarvoa seurakunnalle

Tukee myös Salmelan toimintaa
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Pyöräilykuntien verkoston päämäärä on pyöräilyn ja käve-
lyn merkittävä lisääminen liikennemuotoina ja arkiliikun-
tana, jotka tuottavat hyvinvointia sekä yksilölle että yh-

teiskunnalle. Tähän päämäärään pyritään tukemalla verkoston 
jäsenkuntien työtä pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden kehittämi-
sessä. Kunnille pyöräilyn ja kävelyn edistäminen on erinomai-
nen työkalu taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi ja yleisen 
elämisen laadun parantamiseksi.

Pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä voidaan saavuttaa erittäin 
huomattavia positiivisia talousvaikutuksia kansanterveyden 
paranemisen, liikenteen sujuvuuden, tehokkaan kaupunkitilan 
käytön kautta. Tanskassa on laskettu, että jokainen pyöräilykilo-
metri tuottaa yhteiskunnalle 0,16 € ja henkilöautoilu puolestaan 
kuluttaa yhteiskunnan varoja 0,10 € / kilometri.

Kaikkein arvokkainta työtä on saada uusia ihmisiä innostumaan 
pyöräilystä. WHO:n mukaan yksi aiemmin liikunnallisesti pas-
siivinen uusi pyöräilijä tuottaa yhteiskunnalle säästöä noin 0,7 
€ / pyöräilty kilometri. Ranskassa puolestaan on laskettu, että 
jokainen työmatkapyöräilijä säästää keskimäärin 1200 € vuo-
dessa pelkästään yhteiskunnan terveydenhoitokuluja. Monien 
tutkimusten mukaan säännöllinen pyöräily vähentää tuntuvasti 
riskiä sairastua moniin suomalaisiin kansantauteihin (II-tyypin 
diabetes, sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, ylipaino jne.) 
sekä lisää terveitä elinvuosia. YK:n määritelmän mukaan polku-
pyörä on yksinkertaisesti planeetan paras kulkuneuvo.

Pyöräily ja kävely ovat tulevaisuuden kulkutapoja, joita edis-
tämällä vähennetään liikennejärjestelmän hiilidioksidipäästöjä 
ja tehdään jokapäiväinen liikkumisympäristö viihtyisämmäksi, 
terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi. Liikennesuunnittelussa 
pyöräily ja kävely tulee priorisoida ja niitä on käsiteltävä ihmisen 

Pyöräilyn ja kävelyn 
edistäminen kannattaa

perusliikkumismuotoina.
Pyöräilyn ja kävelyn suosion kasvattamiseksi tarvitaan eheää 

yhdyskuntarakennetta, jossa asuminen, opiskelu- ja työpaikat 
sekä lähipalvelut sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan. Näin vä-
limatkat pysyvät kohtuullisina eikä työssäkäyntiin tai asiointiin 
aina välttämättä tarvita henkilöautoa. Suurin pyöräilyn ja kä-
velyn lisäämispotentiaali onkin lyhyissä henkilöautomatkoissa, 
sillä yli puolet kaikista suomalaisten tekemistä henkilöautomat-
koista on 1-3 kilometriä pitkiä. 

Liikenne- ja viestintäministeriössä on juuri valmistunut vuoteen 
2020 tähtäävä valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn strategia. 
Sillä halutaan varmistaa, että kävely ja pyöräily saavat omat lii-
kennepoliittisesti tunnustetut asemansa liikennejärjestelmässä 
muiden kulkutapojen joukossa.

Strategia tähtää kävelyn ja pyöräilyn osuuden lisäämiseen 
kaikista tehdyistä matkoista. Tavoitteena on, että vuonna 2020 
kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus nousee nykyisestä 32 pro-
sentista 35 - 38 prosenttiin ja lyhyiden henkilöautomatkojen 
osuus vastaavasti vähenee. Tämä merkitsee, että vuonna 2020 
kävely- ja pyöräilymatkoja tehdään vähintään 20 % enemmän 
kuin vuonna 2005. Matkamääränä tämä tarkoittaisi yli 300 mil-
joonaa kävely- ja pyöräilymatkaa enemmän vuodessa kuin ver-
tailuvuonna 2005.

Päättäjät ja kansalaiset arvostavat kävelyä ja pyöräilyä peri-
aatetasolla. Arvostuksen tulisi myös konkretisoitua riittävästi 
kulkutapavalintoja ohjaavissa toimissa, suunnitelmissa ja sään-
nöksissä, kulkutavoille osoitetussa julkisessa rahoituksessa sekä 
liikkujien kulkutapavalinnoissa. 

Pyöräilykuntien verkostossa on tällä hetkellä mukana 38 
kuntaa ja 15 muuta tahoa. Jäsenyys verkostossa on sekä kannan-
otto pyöräilyn ja kävelyn puolesta, että konkreettinen tapa edis-
tää kunnan olosuhteiden kehittämistä. 

Katso jäsenedut: www.poljin.fi/jasenedut.

Lisätietoja:
Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja 

Pyöräilykuntien verkosto ry
Puh. (09) 771 2282, 040 419 4555, matti.hirvonen@poljin.fi

www.poljin.fi, www.pyoraillensuomessa.fi

Planeetan paras kulkuneuvo

Lisää pyöräily- ja kävelymatkoja

käVElY JA PYöRäIlY
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Pyöräilyn ja kävelyn 
edistäminen kannattaa

KOKKOLA 
vuoden 2011 pyöräilykunta

Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta on 
valinnut Kokkolan vuoden 2011 pyöräi-
lykunnaksi. 

Perusteena palkinnolle ovat pitkäjäntei-
nen pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen sekä 
erittäin aktiivinen kaupunkilaisten kannus-
taminen pyöräilyyn erilaisten tapahtumien ja 
kampanjoiden avulla. 

Tunnustus luovutettiin Kokkolan kaupun-
gin edustajille Fillari 2011 -messujen yhteydes-
sä järjestettävän Suomi Pyöräilee -tietoiskun 
alussa. Kokkolan puolesta tunnustuksen vas-
taanottivat kaupungin kansliapäällikkö Timo 
Mämmi ja Liikuntapalveluiden koordinaattori 
Carita Laitala.

Noin 50 000 asukkaan ja 1444 neliökilometrin 
Kokkola on kokonsa puolesta erittäin sopiva 
kaupunki pyöräilijöille. Lyhyet etäisyydet kau-
pungissa tarjoavat hyvät mahdollisuudet sekä 
arkipyöräilyyn että pyöräilyn harrastamiseen. 

Kokkolassa toteutettiin kokonaisvaltainen 
ja onnistunut keskustauudistus, jossa kävelijät 
ja pyöräilijät otettiin erityisen hyvin huomi-
oon.

- Kanta-Kokkolan alueella kaupungin hoi-
dossa olevia pyöräteitä on 85 kilometriä ja 
saman verran kaavaalueen ulkopuolella ELY-
keskuksen ylläpitämänä. Kuntaliitoksen myötä 
Kokkolan pinta-ala kasvoi ja luonnonkauniita 
pyöräilyreittejä löytyy myös kaupungin rajojen 
sisältä enemmän kuin ennen, kertoo Liikunta-
palveluiden koordinaattori Carita Laitala.

Yhtäjaksoinen 50 kilometrin pituinen 
pyörätie ulottuu nykyisin Kälviältä Rantatien 
kautta Pietarsaareen saakka. Kokkolan monet 
korkeatasoiset ulkoilureitit tuovat vetovoimai-
sen lisän pyöräreittiverkostoon ja myös maas-
topyöräreitit ovat erittäin suosittuja.

Ylläpitoon panostetaan ympäri vuoden. 
Pyöräteiden lumenaurausraja on 3 cm ja eni-
ten käytettävät väylät aurataan ensimmäisenä. 
Keväällä pyörätiet puhdistetaan heti pakkas-
ten loputtua huhtikuun puolen välin jälkeen.

Lähes kaikille kohderyhmille löytyy Kokko-
lasta pyöräilytapahtumia ja näkyvää kampan-
jointia. Vuosien 1995-2008 Kokkola-Kälviä 
pyöräilymaaottelusta kehittyi kuntaliitoksen 
myötä Pyöräile Kokkolassa -kampanja, johon 
on kirjattu vuosittain parhaimmillaan 30 000 
suoritusta.

Vain naisilla suunnattua tapahtumaa edus-
taa Akkainajot – Kärring Körning, joka polje-
taan noin 80 km reitillä Kokkola-Pietarsaari-
Kokkola. Muita pyöräilyyn koukuttavia ta-
pahtumia ovat muun muassa Pyöräilykauden 
avajaiset, Koko Perheen Pyöräretki, 24 tunnin 
pyöräily, Arvon kuntoajo sekä Kokkolan La-
dun torstaipyöräilyt. 

Työmatkapyöräilyn puolesta on liputettu 
Turvallisesti pyörällä -työmatkapyöräilykam-
panjalla vuodesta 1997 lähtien ja nykyisin 
myös valitsemalla Vuoden työmatkapyöräilijä. 
Kilometrikisaan osallistutaan kaupungin ja 
yritysten joukkuein.

Teksti: Matti Hirvonen Kuva: Tuula Torppa

Olosuhteita arkeen ja virkistykseen

Kokkola kannustaa pyöräilyyn

suomen ladun ja kokkolan kaupungin vuonna 2010 
tekemästä selvityksestä käy ilmi, että 89 prosenttia 
kokkolalaisista käyttää pyöräteitä ja kevyen liiken-
teen väyliä ulkoiluun. selvityksessä asukaskyselyn 
vastaajista yhteensä 62 prosenttia sanoi kokkolan 
liikenteen väylien ja pyöräteiden vaativan kehittä-
mistä. Vuoden pyöräilykunnan titteli toimii myös 
kannustimena kaupungin pyöräilyolosuhteiden 

kehittämiselle. kokkolaan tarvitaan pyöräilykartta 
ja huomiota tulee kiinnittää vielä pyörätieverkos-
ton jatkuvuuteen sekä kuntoon varsinkin talvien 
aiheuttaman routimisen vuoksi. keskustan alueella 
pyöräteitä on kohtuullisesti mutta uuden kokkolan 
reuna-alueille mentäessä kevytliikenne- ja pyörätie-
verkosto on katkonainen. myös talvipyöräilyyn tulee 
jatkossakin kiinnittää huomiota.

Pyöräilyn olosuhteiden kehittämistä ja 
imagon kohottamista tehdään Kokkolassa 
kiinteässä yhteistyössä kaupungin, järjestöjen 
ja muiden toimijoiden kesken. Lähes kaksi 
vuosikymmentä koossa ollut Terveysliikun-
nan työryhmä saikin alkunsa juuri pyöräilyta-
pahtumasta ja Liikenneturvallisuustyöryhmän 
agendalla on vakioaiheena pyöräilyn edistämi-
nen.
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Helsingin kaupunki allekirjoitti ke-
väällä 2009 Brysselin julistuksen, 

jonka päätavoitteena on nostaa pyörä-
matkojen osuus 15 prosenttiin vuoteen 
2020 mennessä. Vuonna 2010 pyörällä 
taittui yhdeksän prosenttia Helsingissä 
tehtävistä matkoista. 

Pyöräilyä edistämään Helsingin kau-
punki perusti syksyllä 2010 Pyöräilypro-
jektin.

Yksi projektin tärkeimmistä tehtävistä 
on uudistaa pyöräliikenteen suunnitte-
luohjeet. Taustalla on koko pyöräilykäsi-
tyksen muutos: pyöräilyä ei enää rinnas-
teta jalankulkuun vaan entistä selkeäm-
min ajoneuvoliikenteeseen.

Muita Pyöräilyprojektin keskeisiä 

Pyöräilyn edistäminen 
Helsingissä

tehtäviä ovat pyöräteiden ylläpidon ke-
hittäminen, pyörien pysäköintimahdol-
lisuuksien parantaminen erityisesti lähi-
liikenteen asemilla ja kantakaupungissa, 
pyöräilyn markkinointi sekä säilytys- ja 
vuokrauspalveluja tarjoavan pyöräkes-
kuksen edistäminen.

Pyöräilyprojektin perustaminen on 
yksi niistä Helsingin strategiaohjelmassa 
määritellyistä toimenpiteistä, joilla lii-
kennejärjestelmää kehitetään kestävien 
liikennemuotojen edistämiseksi. 

Projektin toimintaa ohjaa johtoryh-
mä, johon kuuluu muun muassa kolme 
apulaiskaupunginjohtajaa. Johtoryhmän 
tehtävänä on myös turvata resurssit pyö-
räilyn edistämiseen, jouduttaa oikeanlais-

ten suunnitteluratkaisujen omaksumista 
ja toimia pyöräliikenteen painoarvon 
lisäämiseksi kaikessa päätöksenteossa.

Projektin valmisteluryhmään kuu-
luu edustajia useammasta kaupungin 
hallintokunnasta sekä Helsingin seudun 
liikenteestä.

Pyöräilyprojektin toimintakausi on 
kuluvan valtuustokauden (2009–2012) 
loppuun asti, mihin mennessä laaditaan 
myös jatkotyöohjelma ja toimenpide-
suunnitelma vuodesta 2012 eteenpäin. 

Lue lisää: www.hel.fi/pyoraily

Teksti:  Helsingin kaupunki
Kuva: Insku Mustonen
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EUROOPAN PARHAAT 
KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA 
KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

Kaupunkiliikenteen suunnitteluun kohdistuu kasvavia haasteita 
maailmanlaajuisesti, myös Suomessa. Liikennemäärän kasvu 
lisää ongelmia, kuten ympäristöhaittoja, liikenteen ruuhkautu-
mista ja liikenneonnettomuuksia. Samalla on huoli suomalaisten 
arkiliikunnan vähenemisestä ja kansanterveyden heikkenemi-
sestä. Ministeriöt ovat laatineet kunnianhimoisia tavoitteita, joilla 
ongelmia voidaan ratkaista. Niiden saavuttamiseksi on tehtävä 
voimakkaita muutoksia tulevina vuosina. Nykyisen liikennejär-
jestelmän pieni parantelu ja hienosäätö eivät riitä, vaan on 
tehtävä perustavanlaatuisia toimenpiteitä. Tulevina vuosina lii-
kenne- ja kaupunkisuunnittelussa on yhä enemmän suosittava 
pyöräilyä ja kävelyä.

Eurooppalaiset maat ovat tiennäyttäjiä pyöräilyn ja kävelyn edis-
tämisessä. Suunnittelijat ja päätöksentekijät eri puolilta maail- 
maa matkustavat Eurooppaan ottamaan mallia parhaimmista 
käytännöistä. Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja 
kävelyn edistämisessä -kirjassa on esitelty 10 esimerkkikaupun-
gin parhaat käytännöt. Jokainen kaupunki on kansainvälisesti 
edelläkävijä, joten kirja tarjoaa uusimman tiedon pyöräilyn ja 
kävelyn edistämiseksi. Se antaa näkökulmia, ratkaisumalleja 
sekä virikkeitä kaupunkiseutujen ja kuntien sekä valtionhallin- kaupunkiseutujen ja kuntien sekä valtionhallin-
non suunnittelijoille ja päättäjille. Yksi kuva puhuu paljon, joten 
Euroopan parhaat käytännöt on kirjassa havainnollistettu sa-
doilla värikuvilla.

Kirjan on kustantanut Tampereen teknillisen yliopiston Liiken-
teen tutkimuskeskus Verne. Laaja aineisto on koottu Vernen 
toteuttamassa kaksivuotisessa PYKÄLÄ-tutkimusprojektissa vuo-
sina 2009–2011. Projekti tehtiin yhteistyössä 8 suomalaisen kau-
pungin, liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön, 
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Liikenneviraston ja Pyöräily-
kuntien verkoston kanssa.

PARHAAT EUROOPPALAISET KÄYTÄNNÖT  
PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ
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Kalle Vaismaa, Jorma Mäntynen, Pasi Metsäpuro, Terhi Luukkonen, Tuuli Rantala & Kaisa Karhula

269 sivua
ISBN 978-952-15-2633-6
Hinta 72 €

Julkaisija: 
Liikenteen tutkimuskeskus Verne,  
Tampereen teknillinen yliopisto

MYYNTI: http://verkkokauppa.juvenes.fi
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S trasbourgin kaupunkiseutu päätti vuodesta 2001 lähtien maksaa 50 prosenttia 
työntekijöidensä joukkoliikennelippujen hinnasta. Nykyään Ranskan laki velvoittaa 

työnantajaa maksamaan puolet työntekijöiden joukkoliikennelippujen tai pyörävuok-
ran hinnasta kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Lisäksi Strasbourgin kaupunkiseu-
tuorganisaatio tarjoaa työntekijöilleen sekä punaisia yhteiskäyttöpyöriä satunnaisiin 
työhön liittyviin matkoihin että sinisiä pyöriä matkoihin kodin ja työpaikan välillä. Sinisiä 
pyöriä voi vuokrata noin 70 euron vuosihintaan, johon sisältyy naisten tai miesten pyö-
rä lastenistuimella tai ilman, varkausvakuutus sekä kaksi vuosihuoltoa. Myös kaupun-
gin yhteiskäyttöautojärjestelmällä, Auto’trementilla, pyritään lisäämään kävellen ja 
pyörällä tehtävien päivittäisten matkojen määrää.

Strasbourgissa kannustetaan kestävään työmatkaliikkumiseen

18
Yhteiskäyttöautojen saavutettavuus on var-
mistettu sijoittamalla lähes kaikki vuokrauspis-
teet raideyhteyksien varsille. Vuokrauspisteitä 
tulee olemaan Strasbourgin kaupungissa yli 
30 ja lisäksi Alsacen maakunnan muissa kau-
pungeissa niitä on tällä hetkellä noin 20 lisää. 
Oranssit täplät kartalla ovat vuoden 2011 ai-
kana avautuvia vuokrauspisteitä ja sinisellä on 
merkitty olemassa olevat vuokrauspisteet.

18

Strasbourgissa kaupungin asukkaat tai yritykset voivat rekisteröityä Auto’trement –yh-
teiskäyttöautojen asiakkaiksi. Yhdessä hyvän julkisen liikenteen sekä pyöräily- ja kä-
velymahdollisuuksien kanssa kaupungin asukkaille tarjotaan samat edut kuin auton 
omistaville kaupunkilaisille tai työsuhdeautoja käyttäville yrityksille, mutta ilman tarvet-
ta omistaa omaa autoa, joka seisoisi 95 prosenttia ajasta pysäköintiruudussa. Yhteis-
käyttöautot ovat joko hybridejä tai muuten vähäpäästöisiä, ja 18-26 –vuotiaat saavat 
Auto’trement-kortin 28 euron kuukausimaksulla oikeuden käyttää vapaasti myös jouk-
koliikennettä. Yli 26-vuotiaille kyseisen kortin hinta on 49 euroa. Lisäksi yhteiskäyttöau-
ton käyttäjä maksaa auton käytöstä käyttötuntien ja ajettujen kilometrien mukaan. 
Esimerkiksi mummolaan kaupungin ulkopuolelle suuntautuva 15 kilometrin edestakai-
nen matka, jolla auto on varattuna yhteensä neljä tuntia, maksaa noin 15 euroa. 
Usein oman auton omistavat ihmiset käyttävät autoa myös matkoihin, jotka voisi jopa 
kätevämmin tehdä jalan tai pyörällä. Kun auto on olemassa omassa pihassa, sillä 
lähdetään helposti sen kummemmin miettimättä liikenteeseen, oli matka millainen 
hyvänsä. Auto’trementin pyrkimyksenä on mahdollistaa kaupunkilaisten monipuoliset 
liikkumismahdollisuudet samalla vähentäen kaupungin autoistumisastetta. 

Karttapohja: OpenStreetMap contributors , CC-BY-SA
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Euroopan kaupungeissa joukkoliikenne, kävely ja pyöräily suunnitellaan liikenne-
järjestelmässä tukemaan toisiaan ottamalla huomioon koko matkaketju. Joukko-

liikenteen vaikutusaluetta voidaan liityntäpysäköinnin tarjoamisen lisäksi kasvattaa 
sallimalla pyörien kuljetus junissa, raitiovaunuissa ja linja-autoissa. Monissa Euroopan 
kaupungeissa polkupyörän kuljettaminen joukkoliikennevälineissä on sallittua ainakin 
ruuhka-ajan ulkopuolella. Tällöin pyöräilijät voivat jatkaa matkaansa omalla polku-
pyörällään saavuttuaan päätepysäkille.

Polkupyörien salliminen julkisen liikenteen ajoneuvoissa on erityisen tärkeää ihmisille, 
jotka eivät omista henkilöautoa, sillä se mahdollistaa kulkemisen kohteisiin, jotka ovat 
julkisen liikenteen ulottumattomissa. Yhtenä tärkeimpänä päämääränä on myös yk-
sityisautoilijoiden houkutteleminen kestävämpien liikennemuotojen pariin lisäämäl-
lä joukkoliikenteen joustavuutta. Pyörä-joukkoliikenne-pyörä –yhdistelmä kasvattaa 
joukkoliikenteen kautta tavoitettavissa olevien kohteiden lukumäärää huomattavas-
ti, ja tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon yksityisautoilijoille, jotka ovat tottuneita 
ovelta ovelle –tyyppiseen matkantekoon.

19, 20 & 21
Mahdollisuus kuljettaa pyörää joukkoliikennevä-
lineissä laajentaa pyörän käyttömahdollisuutta 
matkaketjun molempiin päihin. Kööpenhaminas-
sa pyöränkuljetusmahdollisuudesta kertovat vau-
nujen kyljessä olevat isot pyöräsymbolit. Pyörien 
kuljettaminen junassa on ilmaista lukuunottamat-
ta ruuhka-aikaan aamulla klo 7:00-8:30 ja päiväl-
lä klo 15:30-17:00, jolloin pyöriä ei saa vaunuissa 
kuljettaa.

19

20 21

Pyörä joukkoliikenteessä
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Opasteet ja kartat rohkaisevat kävelemään

Kävelykarttojen ja -opasteiden päätavoitteena on mahdollistaa selkeän mie-
likuvakartan muodostuminen. Kaupungissa liikkuja voi niiden avulla muodos-

taa mieleensä kuvan tuntemattomista alueista ja määränpäästään, mikä lisää 
kävelijän varmuutta kaupungissa liikkumiseen. Opasteiden ja karttojen tehtävä 
on antaa kävelijälle kyky löytää määränpää tehokkaasti tai kuljeskella kaupun-
gissa luottavaisin mielin. Ihmiset kävelevät pidempiäkin matkoja, jos he kokevat 
matkanteon turvalliseksi, heillä on hyvä käsitys kaupungin mittakaavasta ja he 
ovat vakuuttuneita päämääränsä sijainnista.

Karttoihin voidaan sisällyttää lukuisia kohteita ja tärkeimmät maamerkit ja koh-
teet voidaan esittää 3D-muodossa ympäristön hahmottamisen helpottamisek-
si. Olennaisen tiedon tulee näyttää tärkeältä myös kartalla. Kadulla olevissa 
karttaopasteissa voidaan näyttää tarkempi kartta kadun ympäristöstä ja sisäl-
lyttää karttaan monia kohteita ja asioita, mutta suurempaa aluetta kuvaavien 
paperikarttojen luettavuus voi kärsiä liiasta informaatiosta.  
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Euroopan edistyneimmissä kaupunkiopastusjärjestelmissä tukeudutaan perinteisten 
suuntaa osoittavien viittojen sijaan karttaopasteisiin suuntaviitoituksen täydentäes-

sä opastusta,  mikä parantaa informaation laatua ja kattavuutta. Karttaan perustu-
va opastus voi vähentää opastuksen tuottamaa katukalusteiden määrää jopa 30-40 
prosentilla tekemällä kaupungista siistimmän ja samalla helppolukuisemman. Kartta-
opasteet voidaan hyvin integroida muihin katukalusteisiin, kuten valaistukseen.  

Kadulla seisovan ihmisen näkökulmasta esitetty kartta helpottaa mielikuvakartan 
muodostamista toisin kuin suuntaviitat, joilla voidaan osoittaa vain suoraviivaisia reit-
tejä ja likimääräisiä suuntia kohteisiin. Matka-aika on yksi tärkeimmistä tekijöistä kul-
kumuotoa valittaessa. Karttaopasteeseen merkitty esimerkiksi viidessä tai kymmessä 
minuutissa kävellen saavutettava alue auttaa hahmottamaan etäisyyksiä ja rohkai-
see kävelemään. 

Karttaopasteet parantavat kävelyopastuksen laatua

Kuva: City ID Limited 2011
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4
Karttaopasteeseen voidaan merkitä 
esimerkiksi kahdessa minuutissa saa-
vutettava alue ja karttaan voidaan 
merkitä myös kyseisen kävelymatkan 
aikana kulutetut kalorit. Suuri kartta 
mahdollistaa kävely-yhteyksien ja tär-
keimpien kohteiden sekä rakennusten 
sisäänkäyntien tarkemman esittämi-
sen. 

4

5
Sheffieldin opasteisiin on merkitty myös 
tieto kohteen joukkoliikenneyhteyksis-
tä, ja lähiympäristö kulkuyhteydet on 
nuoliopasteiden sijaan esitetty opas-
teessa katunäkymää esittävän valoku-
van avulla. 

5
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Uimarannat ovat parhaimmillaan turvallisia, esteettömiä, 
viihtyisiä ja silti ylläpitäjälleen hyvinkin edullisia liikunta- 

ja virkistyskeskuksia. 
Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuutta 

koskevan lain (75/2004) tultua voimaan vuonna 2004 tulivat ui-
marannatkin tuoteturvallisuuslainsäädännön piiriin. Uimaran-
nan ylläpitäjän tulee arvioida uimarannan kävijöille aiheutuvat 
turvallisuusriskit ja toteuttaa tarvittavat turvallisuusjärjestelyt 
riskinarviointiin perustuen. Oikeilla ja riittävillä turvallisuus-
järjestelyillä toteuttaa rannan ylläpitäjä laissa mainitun huolel-
lisuusvelvoitteen. 

Joissakin aihetta käsittelevissä artikkeleissa on tämä huolel-
lisuusvelvoite koettu viranomaisten holhoukseksi. Näin ei asiaa 
kuitenkaan tarvitse ymmärtää. Valtaosassa Suomen uimaran-
noista pärjätään tarpeenmukaisella informaatiolla, ohjeilla ja 
turvallisuusmerkinnöillä, yksinkertaisilla pelastusvälineillä sekä 
uintialueen, ranta-alueen ja rakenteiden tarkastuksilla ja kun-
nossapidolla. Tarkastus tulisi tehdä jo ennen uimarantakauden 
alkua sekä riskinarviointiin perustuen riittävän usein kauden 
aikana.

Valtakunnan ylin tuoteturvallisuusvalvonta siirtyi vuoden 
2010 alussa Kuluttajavirastosta Turvatekniikan keskukseen 
(www.tukes.fi). Ennen tätä siirtoa toteutti Kuluttajavirasto vuon-
na 2008 uimarannoille suunnatun valtakunnallisen valvontapro-
jektin. Projektissa keskityttiin ensisijaisesti niihin rantoihin, jois-
sa voidaan olettaa tarvittavan rantavalvontaa. Suomen olosuh-
teissa tämä tarkoittaa pääsääntöisesti rantoja, joissa on runsaasti 
kävijöitä. Rantavalvonnalla tarkoitetaan pätevien hengenpelas-
tajien suorittamaa uintiturvallisuuden ja muun henkilöturval-
lisuuden valvontaa, jonka tasoa eivät muut tehtävät saa haitata.

Valvontaprojektiin osallistui noin puolet Suomen ympäristö-
terveydenhuollon valvontayksiköistä. Näiden alueella on yli 1500 
uimarantaa, joista 425 valittiin tarkastettavaksi edellä mainituin 
perustein. Kaikkiaan 78 rannalla oli rantavalvonta. Näiden lisäk-
si tulee tarkastajien tekemien arvioiden mukaan 41 rannalla olla 
valvonta. Tuloksen perusteella voidaan hyvin karkeasti arvioida, 
että noin 10 % Suomen uimarannoista tulisi olla valvottuja. Joil-

Uimarannat turvallisiksi 
liikunta- ja virkistyskeskuksiksi

lakin suurilla paikkakunnilla on tämä prosenttiosuus toki suu-
rempi, mutta silti ei ole tarvetta puhua liiallisesta holhouksesta. 

Runsas kävijämäärä on suurin riskitekijä suomalaisilla ran-
noilla. Riskiä lisääviä tekijöitä ovat poikkeavat olosuhteet kuten 
virtaava vesi, vene- tai laivaväylän läheisyys, jyrkästi syvenevä, 
sameavetinen tai pohjaltaan huonolaatuinen ranta sekä joskus 
myös vedenkorkeuden vaihtelu, tuulet ja ukkosmyrskyt. Valitet-
tavasti myös ilkivalta on yksi varteenotettava riskitekijä. 

Pelastuslaitoksen pääsy rannalle ja vasteaika hälytyksen saa-
misesta on huomioitava. Pitkä vasteaika voi olla etenkin syrjäisil-
lä mutta suosituilla rannoilla ratkaisevana tekijänä rantavalvon-
nan tarvetta arvioitaessa.

Myös erilaisten aktiviteettien ja oheispalveluiden merkitys 
on hyvä arvioida. Hyppytelineet ja muut hyppypaikat, leikki- ja 
kuntoilutelineet, veneet ja muut vesiliikuntavälineet ja näiden 
vuokraustoiminta sekä alkoholitarjoilu rantaravintolassa lisäävät 
osaltaan tapaturmariskiä.

Mikäli uimarannalle tulee riskinarvioinnin perusteella jär-
jestää rantavalvonta, on valvojilla oltava riittävä pätevyys teh-
tävään. Ensisijaisena vaatimuksena on vesipelastus- ja ensiapu-
taidot. Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy- ja asiakaspalvelutaidot 
edesauttavat parhaiten turvallisuuden toteutumista. Rantaval-
vonta ei ole extreme -laji, joten ammattitaitoinen valvoja ei saata 
muita henkilöitä eikä itseään tarpeettomaan vaaraan. Rantaval-
vojan tehtävä on vaativa ja vastuullinen, joten valvojien tulee olla 
täysi-ikäisiä. 

Koulutusta rantavalvojan tehtävään saa mm. Suomen Uima-
opetus- ja Hengenpelastusliiton rantapelastajakurssilla. Liiton 
nettisivuilla ( www.suh.fi ) on informaatiota riskinarvioinnista.
Lopuksi muistutettakoon, että myös terveydensuojelu kuuluu 
oleellisena osana uimarantapalveluiden järjestelyihin. Uimaran-
tojen uimaveden laatua valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön 
asetusten mukaan. Tämän toteutumiseksi tulee yleisestä uima-
rannasta tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 
Asiallisesti hoidetut puhtaanapito, jätehuolto ja käymälät kuulu-
vat itsestäänselvyytenä viihtyisälle uimarannalle. Turvallista ja 
viihtyisää uimarantakautta!

Teksti: Ilpo Johansson, tekninen asiantuntija, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry

ulkOIlu VEsIsTöIllä
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Suomea on markkinoitu vuosia tu-
hansien järvien maana, mutta veteen 
liittyvä tuotetarjonta on edelleen vä-

häistä. Melonta on kasvava ulkoiluharras-
tus, johon liittyy sekä matkailullinen että 
paikallinen potentiaali. 

Tuotteiden suunnitteluun on kaivattu 
ideoita. Matkailun edistämiskeskuksen 
Outdoors Finland -hanke julkaisi keväällä 
2011 uuden melontareittien suunnitte-
luoppaan, joka on tarkoitettu melonta-
reittien suunnittelusta, rakentamisesta ja 
ylläpidosta vastuussa oleville sekä niille, 
jotka käyttävät reittejä liiketoiminnassaan.

Suomen vesistöt ovat vielä monessa 
suhteessa uinuva mahdollisuus. Vesistön 

matkailullisen hyödyntämisen ongelmana 
on ollut myös eri toimijoiden intressien 
ristiriitaisuus, yhteistyön heikkous ja kes-
tävän vesistömatkailukehityksen mallien 
puutteellisuus. Matkailulle tärkeän infra-
struktuurin rakentaminen ja ylläpito sekä 
maankäytön suunnittelu tulee toteuttaa 
yhteistyössä matkailuelinkeinon kanssa. 
Toimiva, esteettinen ja kysyntää vastaava 
infrastruktuuri on osa matkailun laatua ja 
kilpailukykyä. (Suomen matkailustrategia 
vuoteen 2020).

Melontaa harrastamattoman matkaili-
jan kynnys lähteä melomaan on ollut suh-
teellisen korkea. Kanootti ja kajakki on 
koettu kiikkeriksi ja turvattomiksi, eikä 

Outdoors Finland: 
Melontareittien suunnitteluopas
Teksti: Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Kuva: Suomen Latu / Antero Aaltonen

niillä ole uskallettu lähteä vesille. Vesis-
töt ovat monessa maassa vaativia. Aallot 
ja vuorovesi, vuoristojokien kosket tai 
tasaisempien vesien suuri alusliikenne-
määrä ovat matkailijaa rajoittavia teki-
jöitä melonnan kokeiluun. Nämä seikat 
yhdistettynä kokemattomuuteen sekä 
epätietoisuuteen reitistä tuntuvat turhan 
suurilta riskeiltä, joita ei haluta lähteä ko-
keilemaan. 

Hyvin suunnitellut reitit ja palvelut, 
joilla on hyvä opastus, madaltavat mat-
kailijan kynnystä lähteä kokeilemaan ve-
siretkeilyä niin, että niitä voi hyödyntää 
myös muilla luontoarvoja kunnioittavilla 
vesiliikuntavälineillä kuten esimerkiksi 
soutuveneillä. 

Opas käsittelee melontareittejä mat-
kailijan näkökulmasta ja on kirjoitettu 
Suomen Kanoottiliiton asiantuntijoiden 
toimesta. Oppaan kirjoittamisessa on käy-
tetty apuna kokemuksia Pielisen alueelle 
rakennetuista kohteista. Opas käsittelee 
Outdoors Finland -aktiviteettien kehit-
tämisohjelman kansallinen koordinointi 
2009–2011-hankkeessa laadittuja melon-
tareittien ja -tuotteiden sisältösuosituksia. 
Tarkkoja teknisiä ratkaisuja (esim. raken-
nuspiirustuksia) ei esitellä. Asioiden kä-
sittely aloitetaan nykytila-analyysillä josta 
edetään vaihe kerrallaan suunnittelun 
sekä valmistelujen kautta toteutukseen, 
käyttöön ja ylläpitoon. 

Sivumäärän kohtuullistamiseksi op-
paassa eri aihealueita tarkastellaan suun-
nittelun vaatimalla tarkkuudella. Ratkai-
suihin on luonnollisesti lukuisia muitakin 
mahdollisuuksia ympäristöstä riippuen. 
Tekijä toivookin saavansa palautetta op-
paan kehittämiseksi edelleen. Toivotta-
vasti opas innoittaa uusien, erilaisten ja 
elämyksiä tarjoavien melontareittien ja 

-tuotteiden kehittämiseen!

Tutustu suunnitteluoppaaseen: 
www.mek.fi ->tuoteteemat ->Outdoors 
Finland
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Turvallinen 
talviuintipaikka 

Suomen Ladun rekisterissä on yli 200 talvi-
uintipaikkaa eri puolilla Suomea. Uintipaikat 
ovat kuntien, seurojen tai yhdistysten ylläpi-
tämiä. Turvallisen talviuintipaikan normit on 
määritelty kuluttajaviraston ohjeissa ja Suo-
men Latu kehittää ja seuraa niitä.

Perusmuodossaan hyvä talviuintipaikka 
sisältää lämpimän pukusuojan ja avannon. 
Avantouintipaikalla on tärkeää ottaa huo-
mioon turvallisuusasiat ja ohjeistaa uimarit 
noudattamaan niitä.  Toiminnanharjoittaja on 
vastuussa siitä, että rakenteissa ja ohjeistuk-
sissa on huomioitu erilaiset käyttäjäryhmät ja 
käyttäjien määrä.

Noin puolet uimareista sanoo käyvänsä 
mielellään saunassa uinnin yhteydessä, joten 
hyvältä talviuintipaikalta löytyy myös sauna.

Hyvän ja turvallisen avantopaikan tulisi 
sisältää seuraavat asiat:

Avanto
• Avanto on riittävän suuri. Jos avanto on tar-
koitettu muutakin kuin kastautumista varten, 
sopiva koko on vähintään 3 x 3 m. 
• Veden syvyydeksi portaiden kohdalla suo-
sitellaan noin 1,5m. Laiturilla tai rannalla on 
kyltti, joka kertoo veden syvyyden avannossa. 
• Avantoa pidetään auki kierrätyspumpulla tai 
vastaavalla turvallisella laitteella. 
• Jos avannossa on virtaava vesi, on pyrittävä 
estämään uimarin joutuminen jään alle esim. 
käyttämällä verkkoa tai muuta estettä. Verkon 
tai muun esteen tulee olla rakenteeltaan sellai-
nen, ettei siihen ole vaaraa takertua kiinni. 
• Avantoalue on merkitty esim. ympäröimällä 
avanto aidoilla, puomeilla tai lippusiimoilla 
riittävän etäältä avannon reunoilta. 
• Kulkuteillä, laiturilla ja avannon lähellä on 
riittävä valaistus. 
• Uimapaikka on tarkastettu sukeltamalla aina 
ennen avantokauden alkua.

• Ei useampia avantoja lähekkäin, ettei tule 
houkutusta sukeltaa avannossa toiseen (vaa-
rallista). 

Kulkutiet, laiturit ja portaat
• Avantoon on selkeä kulkutie tai kulkuteitä. 
Kulkutiet on puhdistettu lumesta, hiekoitettu 
tai suolattu liukkauden vähentämiseksi. 
• Laiturilla tai kulkuteillä on syksystä kevää-
seen lämpömatto liukkautta ja jäätymistä 
estämään. 
• Laituri on riittävän leveä ja kaiteellinen siten, 
että kaksi ihmistä pystyy ohittamaan toisensa 
(lisätietoa laiturien rakentamisesta saa esim. 
RT-kortista RT-97-10107).
• Laiturin kunto on tarkastettu vähintään 
kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. 
Laituri pidetään kunnossa ja rikkoutuneet tai 
lahonneet osat korjataan välittömästi. Laitu-
rin ja muiden rakennelmien kunnossapitoon 
on nimetty vastuuhenkilö. 
• Veteen menevät portaat ovat riittävän pitkät. 
Ne ulottuvat noin metrin veden pinnan ala-
puolelle ja myös riittävästi ylöspäin siten, että 
avannosta poispääseminen on helppoa. Por-
taissa on kaiteet molemmilla sivuilla. Kaiteiksi 
suositellaan puisia tai ns. lämpökaiteita, jol-
loin avannosta on helpompi tulla pois myös 
silloin, kun kädet ovat märät. 
• Portaiden askelmat ovat suorat ja riittävän 
leveät, jotta jalalle saadaan hyvä tuki avan-
toon mennessä. 
• Portaiden suositeltava kaltevuus on 20-30 
astetta. 
• Turvallisessa uintipaikassa on kahdet portaat, 
joista toisia pitkin mennään veteen ja toisia 
pitkin tullaan ylös vedestä.
• Portaista tai laiturista on veteen köysi, jos-
sa on solmuja, jolloin tarvittaessa köydestä 
kiinni pitäen on mahdollista tulla vedestä 
portaille. 

Turvavarusteet
• Sekä laiturin päässä että rannalla on pelas-
tusrengas ja heittoliina. Isommissa avannoissa 
on suositeltavaa olla pelastusvene.
• Ensiapukaappi on näkyvällä paikalla. Ensi-
apukaapin tulee sisältää vähintään desinfioin-
tiainetta, sideharsoa, laastareita, kylmäpusseja, 
termopeite ja elvytysmaski. Pukuhuoneissa 
on elvytysohjeet.
Pukuhuone, pesuhuone ja saunatilat
• Pukuhuoneissa on lattialämmitys. Puku-
huoneet siivotaan riittävän usein, vähintään 
kolme kertaa viikossa. Saunojen sekä puku- ja 
pesuhuoneiden desinfiointi tapahtuu kerran 
viikossa.
• Saunan kiukaan ympärillä on turvakaiteet 
siten, ettei kukaan pääse loukkaantuman 
saunaan mennessä tai saunasta tullessa.
• Pukuhuoneessa on käsisammutin (mielel-
lään vähintään 6 kg) sekä palovaroitin tai 

-ilmaisin. 

Opasteet
Avannon välittömässä läheisyydessä tai puku-
tiloissa on selkeät opasteet ja ohjeet uimareille 
sekä suomeksi että ruotsiksi sekä tarvittaessa 
muilla kielillä. Ainakin seuraavat tiedot ja 
varoitukset ovat tarpeen: 

- Avantouintipaikan ylläpitäjän yhteystiedot 
(käyttäjien yhteydenottoa varten).

- Avunhälyttämisohjeet: hätänumero 112, 
uintipaikan osoite ja ajo-ohjeet hälytysajo-
neuvoille.

- Älä mene yksin avantoon.
- Älä hyppää pää edellä avantoon.

Lähde: Terveyttä talviuinnista -opas (Suomen 
Latu) 2011

Talviuintia harrastaa säännöllisesti jo yli 150 000 suomalaista ja puoli miljoonaa ihmistä kertoo 
kokeilleensa lajia. Talviuinnin terveysvaikutusten ohella lajin suosion taustalla on sen helppous, 
sillä se ei vaadi suuria välineinvestointeja.
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ulkOIluPAlVEluT

Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa kaikkia valtion maiden 
suojelualueita sekä vastaa valtion alueiden virkistyskäytön  palve-

luista. Luontopalveluilla on toimipisteitä ja henkilökuntaa koko maassa 
Korppoosta Utsjoelle.  

Luontopalvelut toimii valtion budjettirahoituksella ympäristömi-
nisteriön ja maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa. Lisäksi 
hankerahoituksella on erittäin suuri merkitys toiminnassa. Luontopal-
velut hoitaa Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä ja on rahoituksel-
lisesti sekä toiminnallisesti erillään Metsähallituksen liiketoiminnoista.  

Luontopalvelut vastaa 37 kansallispuiston ja 200 muun kohteen kehit-
tämisestä. Palvelut sisältävät virkistyskäyttöön rakennettuja reittejä, le-
vähdyspaikkoja ja opastusta. 

Tuottavuuden ja laadun varmistamiseksi luontopalvelut ohjaa toi-
mintaa kokonaisuutena strategisista tavoitteista toteutuksen parhaisiin 
käytäntöihin. Luontopalvelujen kolmessa alueyksikössä työskentelevät 
henkilöt osallistuvat yhteiseen kehittämiseen ja näin yhdistetään paikal-
linen asiantuntemus yhteisiin valtakunnallisiin tavoitteisiin. 

Luontopalvelujen toimintaohjelmassa virkistyskäyttöön liittyviä 
päämääriä ovat muun muassa valtion alueiden aktiivinen kansalaiskäyt-
tö sekä yhteistyö matkailusektorin kanssa.

Lähtökohtana on, että tunnemme alueittemme ja palveluittemme käy-
tön määrän ja laadun. Käytön kestävyys on keskeistä erityisesti suojelu-
alueilla ja se varmistetaan kestävyyden seurannan avulla. Vaikuttavuu-
den arvioimiseksi seurataan matkailun tuottamaa hyötyä paikallistalou-
teen ja työllisyyteen. 

Tavoitteena on tulevaisuudessa pystyä osoittamaan myös terveysvai-
kutukset. Vakioitujen menetelmien ja yhteisen ASTA -tietojärjestelmän 
avulla tiedon keruu, hallinta ja raportointi on helppoa, laadukasta ja työ 
tehdään paikallisesti.

Luontopalveluilta valtio odottaa suurempaa tuottavuutta kuin val-
tiolla keskimäärin.  

Jo useita vuosia käytössä ollut roskaton retkeily on vähentänyt se-
kajätteen määrän puoleen aiemmasta. Parhaiden retkeilyrakenteiden 

Virkistysalueiden hoito 
kysynnästä ja strategioista 
tarjontaan ja seurantaan

piirustukset on koottu kokoelmaksi ja julkaistu verkkosivuilla kaikkien 
käyttöön.  Nyt kehittämiskohteena ovat reittien rakentamismenetelmät 
ja kuivakäymäläprosessi. 

Jatkossa tullaan tarkastelemaan muun muassa polttopuuhuoltoa. 
Vastaavia tuottavuutta ja laatua parantavia toimia tehdään myös luon-
tokeskuksissa. Kaikki retkeilyrakenteet, reitit ja rakennukset ovat Reis-
ka- paikkatietojärjestelmässä, joka palvelee niin toiminnan suunnittelua, 
seurantaa kuin asiakastakin. 

Luontoon.fi ja Retkikartta.fi ovat asiakkaan keskeisimmät tietolähteet. 
Luontoon.fi on luontopalvelujen yhteinen kokonaisuus, jonka yhtenäi-
nen rakenne helpottaa käyttöä. 

Kymmenet ihmiset alueillamme tuottavat ja päivittävät sisältöä. 
Muuttuvia tietoja ylläpidetään Luontoon.fi:ssä, vaikka alueemme ovat 
esillä myös muissa verkkopalveluissa.  Retkikarttaan tiedot, kuten reitit, 
suojelu- kalastusalueet, tulevat suoraan paikkatietojärjestelmistämme. 
Paikkatietoja luovutetaan myös muille toimijoille. 

Useimmat Luontopalvelujen hoitamat kohteet eivät ole lähivirkistys-
kohteita. Monet kävijät tarvitsevatkin majoitus, ravitsemus-, kuljetus- ja 
ohjelmapalveluja. Luontopalvelut on pyrkinyt yksityisen ja julkisen sek-
torin kumppanuuksiin asiakkaiden kokonaispalvelun parantamiseksi.

Teemme yritysten kanssa yhteistyösopimuksia, joissa yritykset si-
toutuvat suojelualueiden kestävän matkailun periaatteisiin ja saavat 
tällöin linkin Luontoon.fi sivuillemme. Näin asiakas löytää samoilta 
verkkosivuilta sekä kohteen tiedot että yritysten palvelut.  

Myös kuntien ja järjestöjen kanssa on kiinteää yhteistyötä. Yhteis-
työn kehittäminen edelleen eri tahojen kanssa on tärkeää käyttäjäläh-
töisten palvelujen kehittämisessä.

Lisätietoja Metsähallituksen palveluista:
www.metsa.fi >eräasiat ja retkeily
www.luontoon.fi
www.retkikartta.fi

Teksti: Luonnon virkistyskäytön päällikkö, Anneli Leivo, Metsähallitus, luontopalvelut

kuntien ulkoilupalvelut vaativat kehittämistä
suomen ladun sulka II -hankkeen asukaskyselyjen mukaan asukkaat toivovat ulkoilupaikkojen saa-
vutettavuuden ja kunnon kehittämisen rinnalla varsinkin viitoitusten ja ulkoilupaikoista saatavan 
sähköisen informaation kehittämistä.

Luontopalvelut ohjaa virkistyskäyttöä

Kysyntä ja vaikuttavuus ohjaavat 
palvelujen sijoittamista

Palveluista tieto käyttäjille verkossa

Yhteistyötä asiakkaan eduksi
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Outdoors Finland Etelä -hanke on 
matkailualan hanke, jossa kehitetään 

reittien ja retkien suunnitteluun, toteutta-
miseen ja kehittämiseen käytettäviä reitti-
oppaita, jotka ovat saatavana internetissä, 
painettuina karttoina sekä navigaattori- ja 
älypuhelinsovelluksina. Hanke käynnistyi 
keväällä 2011 ja päättyy vuonna 2014. 

Kehittämisen tueksi hankittiin kesällä 
2011 haastattelututkimus, jossa kartoitet-
tiin vaeltavien ja pyöräilevien ulkoilijoi-
den tarpeita ja heidän käyttämiään palve-
luja. Vastauksia saatiin 129 ulkoilijalta. 

Internet on tärkeimpiä tietolähteitä 
retkeä suunniteltaessa. Internetistä hae-
taan valmiita reittisuosituksia ja -kuvauk-
sia. Tietoja haetaan kohteen hallinnoija, 

kuten kunnan, sivuilta. Metsähallituksen 
luontoon.fi- ja retkikartta.fi-sivustot ovat 
suosittuja tietolähteitä kootun tiedon 
vuoksi. Suosittu palvelu on GoogleMaps 

-karttapalvelu. 
Lisäksi tietoa retkeä varten hankitaan 

ystäviltä ja tuttavilta. Suositukset ja tari-
nat kohteista houkuttavat asiakkaita. Näin 
myös kohteiden laadukkuus ja mielen-
kiintoisuus vaikuttavat kohteen valintaan.

Lähes puolet ulkoilijoista hankkii tie-
toa myös paikan päällä. Tällöin kartat ja 
opasteet sekä sähköiset mobiilipalvelut 
astuvat kuvaan.

Matkaa tai retkeä toteutettaessa ulkoi-
lijat sanoivat tarvitsevansa useimmiten 
painettua karttaa tai ei karttaa laisinkaan. 

Teksti: Pirjo Räsänen

sähköiset ulkoilupalvelut 
ulkoilupaikan markkinoinnin ydin

Digitaaliset sisällöt, kuten älypuhelinten 
kartat, eivät vielä nousseet suureen suosi-
oon. Useimmiten syynä oli, että sovelluk-
sia ei tunnettu tai osattu käyttää. Sen si-
jaan, jos sovellus oli käytössä, sitä käytet-
tiin useimmiten suunnan tarkistamiseen.

Tulevaisuudessa ulkoilijoiden mieles-
tä aktiviteettikarttatuotteiden ja -palve-
luiden, sekä painettujen että sähköisten, 
saatavuutta, ajankohtaisuutta ja parem-
paa esilläoloa tulisi parantaa. Tiedon tu-
lisi olla saatavissa yhdestä kohteesta kat-
tavasti. Myös retkeilijöiden tiedontarpeet 
tulisi huomioida tiedon kokoamisessa. 
Tulevaisuudessa asiakaslähtöinen tietojen 
päivitysmahdollisuus myös kiinnostaa ul-
koilijoita.
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Mitä kävijäseuranta on?
Liikunta, virkistäytyminen ja luontomatkailu ovat tärkeitä luontoaluei-
den käyttömuotoja ja niiden suosio myös kasvaa. Suojelu- ja virkistys-
alueiden kävijätieto on olennainen työkalu virkistysalueiden hoidossa 
ja hallinnoinnissa, jotta kävijöille voidaan varmistaa laadukkaita 
virkistyskokemuksia, kehittää luontomatkailua sekä suojella luonto- ja 
kulttuuriarvoja kestävällä tavalla.

Miksi tehdä kävijäseurantaa?
Kävijätieto on tärkeää usealla eri tasolla. Paikallisella tasolla tietoa 
tarvitaan suojelu- ja virkistysalueiden hoidon priorisointiin ja osallis-
tavaan suunnitteluun alueilla, joilla on merkittävää virkistyskäyttöar-
voa. Alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kävijätietoa 
tarvitaan päätöksentekoon, suunnitteluun, raportointiin ja erilaisiin 
vertailuihin esimerkiksi eri virkistysalueiden välillä hoidon ja kunnos-
sapidon priorisoimiseksi.

Miten tehdä kävijäseurantaa?
Kävijäseuranta luontoalueilla -opas on tuotettu vuosina 2004–2007 
työskennelleen kansainvälisen projektiryhmän yhteistyönä. Kävijätie-

don keräämisessä käytetään hyvin erilaisia menetelmiä ja luotettavam-
man ja vertailukelpoisemman kävijätiedon saamiseksi on ollut suuri 
tarve. Tässä oppaassa on pyritty esittämään yhtenäisiä menetelmiä, 
joita voitaisiin viedä käytäntöön pohjoismaisissa olosuhteissa. Tämä 
on ensimmäinen askel yhtenäisen kävijätiedon hankkimiseksi ja luo 
perustan kävijätilastoinnille sekä erilaisille tietokannoille.

Oppaan päähuomio kohdistuu käytännön seikkoihin: kuinka kävijälas-
kentaa ja kävijätutkimuksia tehdään, kuinka tuloksia raportoidaan ja 
kuinka kerättyä tietoa hyödynnetään. Opas sisältää ohjeita, suosituksia 
ja esimerkkejä kävijäseurannan menetelmistä, jotka soveltuvat Pohjois-
maiden ja Baltian maiden suojelu- ja virkistysalueille. Opas keskittyy 
maastossa tapahtuvaan kävijäseurantaan, joka tuottaa tietoa alueiden 
todellisista käyttäjistä. Mikäli alueiden potentiaalisilta käyttäjiltä ha-
lutaan saada vastaavia tietoja, tarvitaan laajempia väestötutkimuksia, 
joiden menetelmiä ei tässä oppaassa käsitellä.

Lue koko opas:
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/b116a.pdf

kävijäseuranta luontoalueilla – 
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokemuksiin 
perustuva opas
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 116.
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Metsähallitusta voidaan pitää yh-
tenä kansamme tienviitoitta-
jista – kirjaimellisesti ajatellen. 

Metsähallituksen ylläpitämät ulkoilureitit, 
joita on eri puolilla valtakuntaa kaikkiaan 
tuhansia kilometrejä, tarjoavat suoma-
laisille mahdollisuuden kokea elämyksiä 
luonnossa. 

Kävijöitä opastavat maastoreiteillä 
viittarakennelmat, joita Metsähallituksen 
hoidossa on yli 5 000. Viitat ja muut palve-
lurakenteet ovat ahkerassa käytössä, sillä 
Metsähallituksen alueille tehdään vuosit-
tain liki 5 miljoonaa käyntiä. 

Tunnetuimpia Metsähallituksen alu-
eista ovat kansallispuistot, joiden reittei-
hin kohdistuu luonnollisesti erityistä kiin-
nostusta. 

Kansallispuistot ovat paitsi suomalai-
sille tärkeitä näyteikkunoita aitoon luon-
toon, ne ovat myös merkittävä osa Suomi-
kuvaa ulkomaalaisille. Ei ole samanteke-

Metsähallitus viitoittajana

vää, kuinka luontomme helmiä esitellään 
ja opastetaan kävijöille. 

Vaikka viitta keksintönä juontaa juu-
rensa historian alkuhämärään, on viitoi-
tuksen merkitys korostunut vasta melko 
hiljattain kansallispuistoissa ja muilla ul-
koilualueilla. Kauan ei nimittäin ole siitä, 
kun ulkoilualueiden kävijät olivat vielä 
niin tottuneita luonnossa liikkujia, ettei-
vät juuri kaivanneet viitoitusta. Eivät ehkä 
reittejäkään. 

Ajankuva on kuitenkin nykyään eri-
lainen ja sellaiset sanat kuin esteettömyys, 
GPS, paikkatieto, internet ja reittivaati-
vuusluokitus ovat tulleet osaksi Metsähal-
lituksen reittisuunnittelijoiden arkikieltä 
kuin pitkospuut konsanaan.   

Lapsiperheet, ratsastajat, pyöräilijät, kun-
tohiihtäjät, sauvakävelijät, ulkomaalaiset 

turistit. Liikkumistapojen ja käyttäjäryh-
mien monipuolistuminen, turvallisuus-
näkökohtien huomioimistarpeet sekä 
nimettyjen rengasreittien kysyntä ovat 
lisänneet paineita reittien opasteita koh-
taan. 

Joillakin alueilla tämä on jo johtanut 
siihen, että viitoitukselta, opastusraken-
nelmilta ja reittimerkinnöiltä edellytetään 
niin paljon erilaisten intressien huomioi-
mista, että vaarana on olennaisen infor-
maation hukkuminen keskivertokävijältä 
kokonaisuuden sekaan. 

Viitoituksen suunnittelussa tullaan 
viime kädessä sen avainkysymyksen ää-
reen, mikä on viitoittamisen suhteen liian 
paljon ja mikä liian vähän. 

Viitoitus on ymmärrettävä yhdessä mui-
den opastusrakennelmien sekä reittimer-

Käyttömuotojen moninaisuus Viitoituksen ideologiasta 

Teksti ja kuva: Rami Tuominiemi, Metsähallitus
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kintöjen kanssa yhtenäiseksi kokonaisuu-
deksi, jossa eri osatekijät sekä linkittyvät 
toisiinsa että täydentävät toisiaan. Reit-
tien lähtöpisteisiin ja muihin huolella va-
littuihin kohtiin sijoitettavat opastustaulut 
kantavat maaston opastusrakennelmista 
päävastuun reitin valinnan kannalta olen-
naisen informaation jakamisessa kävijälle. 

Kävijän reittivalintaan vaikuttavat 
luonnollisesti, mitä kaikkea nähtävää 
kunkin reitin varrelta löytyy ja millaisia 
palveluja siellä on, mutta myös miten pit-
kiä reitit ovat ja ovatko ne vaativia kuljet-
tavia. 

Se, millaisia viittoja ja reittimerkintöjä 
seuraamalla kävijä tulee pysymään valit-
semallaan reitillä, kerrotaan niin ikään 
näissä opastuspisteissä.

Opastuspisteeltä reitille lähtiessään 
kävijällä on siis periaatteessa kaikki tar-
vittavat tiedot reitistä. Viitoituksen ja 
reittimerkintöjen tehtävänä on vain pitää 
kävijä reitillään ja tiedottaa matkan etene-
misestä sopivin välimatkoin. 

Jos alueen reittiverkosto on moni-
mutkainen ja reitillä tulee vastaan paljon 
risteyksiä erilaisine paikannimineen sekä 
reittitolppia eri värikoodeineen, kävijä 
kaipaa lyhyelläkin reitillä muistinsa tuek-

si karttaa. Tällaisten alueiden selkeyttämi-
sessä eräs keino on ajatella reitistöä kuin 
kellon koneistoa ja reittejä sen rattaina, 
jotka ovat erikokoisia mutta joilla kaikilla 
on silti oma pyörimissuuntansa. 

Kun alueen reitit ovat pääosin yksin-
kertaisia rengasreittejä, joille on määri-
telty kiertosuunta ja oma nimi, se paitsi 
helpottaa viitoituksen ja reittimerkintö-
jen suunnittelijan työtä, myös avaa uusia 
mahdollisuuksia kävijöiden palvelemi-
seen. 

Viitoitukseen voidaan lisätä etäisyyk-
sistä kertovien viittojen oheen toinen taso, 
reitinnimiviitat, ilman että viitoituksesta 
tulee entistä raskaampi. Kun ensin pys-
tytään luopumaan – hieman kärjistäen 

– ajatuksesta, että ”joka reittiristeyksessä 
on oltava etäisyysviitat kaikkiin ilman-
suuntiin”. 

Lisäksi reittivaativuusluokittelun koh-
dentaminen reittiin helpottuu, kun reitillä 
on oma nimiviittansa, johon vaativuus-
symbolin voi kiinnittää.

Jos kävijän ei tarvitse muistaa kuin va-
litsemansa reitin nimi ja hän voi luottaa sii-
hen, että jokaisessa reittiristeyksessä on viit-
ta osoittamassa, mihin suuntaan kyseinen 
reitti kääntyy, hän voi keskittyä paremmin 

tärkeisiin asioihin retkellään, esimerkiksi 
luonnosta nauttimiseen. Rengasreitin olles-
sa kyseessä hän myös päätyy automaattises-
ti samaan pisteeseen, josta lähtikin. 

Kävijän ollessa ulkomaalainen, hän 
voi olla kiitollinen, jos reitin suomenkieli-
sen nimen seuraksi on viittaan kiinnitetty 
jokin kieliriippumaton vakioitu ulkoilu-
symboli ja ehkä jopa merkitty samaisilla 
symbolikilvillä koko reitti. 

Ratkaisuja sekä näkökulmia reittien vii-
toittamiseen on monia, ja kehitys menee 
eteenpäin. Oma lukunsa on internetin 
rooli, joka on kasvanut koko ajan. Aiem-
min internet oli lähinnä reittien ennakko-
tiedon jakokanava. 

GPS-paikannuksen arkipäiväistymi-
nen ja mobiiliteknologian harppaukset 
tuovat kuitenkin internetin ja paikkatie-
don reaaliajassa metsään entistä useam-
min niin Metsähallituksen reittisuunnit-
telijoiden kuin reittien käyttäjienkin ilok-
si ja avuksi. Tästä huolimatta ne eivät silti 
korvaa huolella suunniteltuja maaston 
opastusrakennelmia ja reittimerkintöjä – 
ainakaan vielä.

Vanhassa vara parempi?

Lohjan Liikuntakeskuksen ideoima 
ulkoilutapahtuma Laavujen Kierros on 
lyhyessä ajassa kasvanut mittoihin, joista 
järjestäjät käynnistysvaiheessa vain unek-
sivat. Kun vuoden 2009 syksyllä ensim-
mäisen kerran arvailtiin mukaan innostu-
vien määrää, optimistit pitivät mahdolli-
sena 200 osanottajaa. ”Realistit” pudiste-
livat päätään; jo sadan ihmisen mukaan 
saaminen olisi onnistuminen.

Kuinka kävikään, syyskuussa 2009 jär-
jestetty ensimmäinen Laavujen Kierros 
kahmaisi Lohjan Liessaaren poluille 800 
kuntoilijaa. Mukaan tullut väkimäärä ja 
osallistujien ikärakenne vauvasta vaariin 
todisti, että hakku oli osunut kultasuo-
neen. Kaikissa suhteissa monenkirjava 
vaeltajien joukko oli juuri se kohderyhmä, 
jolle tapahtuma oli tarkoitettu. Ja viime 
vuonna kierros kasvoi yhä: osanottomer-
kintöjä kertyi 2820 kpl.

Laavujen Kierros – lohjalaisten liikuttaja
Teksti ja kuva: Rami Laitinen

Laavujen Kierros on neljänä syys-
sunnuntaina toteutettava kokonaisuus. 
Konsepti on yksinkertainen; tapahtuma-
päivinä kuntoilukansa patikoi Lohjalla 
sijaitsevalle laavulle tai nuotiopaikalle. 
Kävelymatka vaihtelee muutamasta sa-
dasta metristä 2-3 kilometriin riippuen 
paikasta, jonne osallistujat jättävät auton-
sa. Vaellusreitin varrella on helposti toteu-
tettavia tehtäviä ja itse kohteessa kävelijät 
saavat vaivan palkaksi makkaran ja me-
hun. Kaikille jaetaan osanottokortti, jossa 
tietty määrä leimoja oikeuttaa palkintoar-
vontaan.

Laavujen Kierroksen brändin omistaa 
Lohjan Liikuntakeskus. Tukitahoja erilai-
silla panostuksilla ovat alusta asti olleet 
Suur-Seudun Osuuskauppa, sanomalehti 
Länsi-Uusimaa ja suunnistusseura Hii-
denkiertäjät. Uutena kumppanina mu-
kaan on tullut Lohjan Seudun Latu.
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AJAnkOHTAIsIA ulkOIlussA

Porin Hiihtomaa: 
koko perheen talviliikuntapaikka

Teksti: Päivi Luontola, TUL:n Satakunnan piiri ry ja Preiviikin Kiri ry

Hiihtomaa on koko perheen hauska 
talviliikuntapaikka. Porin Kirjurin-

luodon Hiihtomaa on saanut paljon po-
sitiivista näkyvyyttä ja kävijöiden määrä 
lisääntyy koko ajan.

Hiihtomaan rakentaminen Kirjurin-
luotoon lähti muutaman hiihtoihmisen 
ideasta vuonna 2010. Suomen Hiihtoliitto 
oli tehnyt opaskirjasen, missä kerrottiin 
mitä Hiihtomaassa olisi hyvä olla ja miten 
se rakennetaan. Tästä lähti ajatus raken-
taa Poriin oma Hiihtomaa.

Kohteeksi valikoitui Pori Jazz -festi-
vaalien tukikohtanakin tunnettu Kirju-
rinluoto sen keskeisen sijainnin vuoksi. 
Kirjurinluotoon on helppo tulla joka 
suunnalta ja se on keskellä kaupunkia, 
silti poissa autoliikenteen varrelta ja luon-
non keskellä. Hiihtomaata ympyröi Koke-
mäenjoen suisto. 

Porissa Hiihtomaasta vastaa hiihto-
seura Preiviikin Kiri. Tiivistä yhteistyötä 
tehdään Porin puistotoimen, Porin vapaa-
aikaviraston ja TUL:n Satakunnan piirin 
kanssa. Jokaisella on oma roolinsa Hiihto-
maan rakentamisessa ja ylläpidossa. 

Areenan rinteillä pääsee testaamaan 
hiihtotaitojaan erilaisilla laduilla ja 
temppuradoilla. Hiihtomaahan tullaan 
pitämään hauskaa laskemalla suksilla 
erilaisista temppuradoista, pulkalla pulk-
kamäistä tai hiihtämään ja nauttimaan 
jokimaisemista. Pulkkailu tapahtuu Kir-
juriluodon omassa valaistussa mäessä. 

Viime talvena rakennettiin myös suu-
ria lumiukkoja elävöittämään Hiihtomaa-
ta ja uutuutena hiihtocrossirata. Kirjurin-
luodon lähiluodoilla on myös eripituisia 
hiihtolenkkejä. Areenan, leirintäalueen ja 
Hanhipuiston ympäristössä ylläpidetään 

yhteensä noin10 kilometrin latuverkosto. 
Hiihtomaa onkin aktiivisessa käytössä. 

Kirjurinluodolla käy paljon päiväkotilai-
sia ja koululaisia. Omat eväät kruunaavat 
hiihtopäivän. Eväiden nauttimiseen sopii 
grillipaikan läheisyyteen viime talvena 
ideoitu heinäpaaleista tehty laavu, joka 
sai suuren suosion. Grillipaikalla on pui-
ta käytettävissä tapahtumien yhteydessä 
ja isommille ryhmille toimitetaan puita 
tilauksesta. Wc, puuvaja ja pöydät täyden-
tävät palveluja.

Opasteita ei ole unohdettu. Loppu-
syksystä paikallinen urheiluseura vie 
Hiihtomaakyltit ja opasteet paikalleen en-
nen maan jäätymistä. Hiihtomaahan on 
opasteet Kirjurinluodon tieltä. Opasteet 
latujen käyttöön ja hiihtomaan temppura-
toihin löytyvät ilmoitustaululta ja latujen 
alkupäistä. 

Kun lunta on tarpeeksi, rakennetaan 
hyppyrit, aaltoladut ja urkuladut bobcatin 
ja traktorin avulla. Talkooväkeä tarvitaan 

Porin hiihtomaasta löytyy erilaisia 
hiihtotemppulatuja:
• opetusladut
• pikkuhyppyrit
• aaltolatu
• pujottelu
• keppiviidakko
• viistolaskupaikka
• hiihtocrossirata

paljon juuri tässä vaiheessa, koska lumen-
kasaaminen on raskasta puuhaa. Pohjalle 
laitetaan heinäpaaleja, jotta lähtötelineistä 
saadaan tarpeeksi korkeita. Lumilapioi-
den avulla kasat tasataan tiukkaan, jotta 
ne kestäisivät hyvin satoja laskuja. Hiihto-
maa pyritään tekemään alusta asti hyvin, 
jotta se kestää talven yli kovassa käytös-
sä. Lisäksi paikallinen urheiluseura käy 
tarkistamassa Hiihtomaan kunnon noin 
viikon välein ja tekee sinne tarvittaessa 
pieniä korjauksia.

Vuonna 2011 Hiihtomaan rakenta-
minen alkoi viikolla 47 ja lumen tuloa 
odotetaan innokkaasti Porin kouluissa ja 
päiväkodeissa. 

Lisätietoja Kirjurinluodon Hiihtomaasta: 
www.pori.fi
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Retkiluistelu on luistelua luonnontilassa 
olevilla luonnonjäillä. Luisteltaessa au-

ratulla radalla on kyseessä rata- tai matka-
luistelu. 

Koska lumentulo estää tai hankaloit-
taa retkiluistelua, hyvin usein luistellaan 
uudella eli suhteellisen ohuella, mutta kan-
tavalla jäällä. Keväällä lumen sulettua on 
myös mahdollista luistella luonnonjäillä, 
jolloin jää on kyllä paksua, mutta se saat-
taa olla jo hyvinkin haurastunutta ja puik-
koontunutta. 

Vaikka jää olisikin yleisesti ottaen riittä-
vän paksua, aina on olemassa tuuliavantoja 
ja esimerkiksi virtapaikkoja, joissa jää on 
ohuempaa. 

Talvella 2008-09 oli kohtuullisesti pak-
kasta, mutta maaliskuussa ei uutta jäätä 
enää syntynyt ja vanhat jäät olivat lumen 
peitossa. Tällöin päästiin luistelemaan ai-
noastaan auratuille radoille. 

Kuitenkin innokkaimmat retkiluiste-
lijat pääsivät luonnontilaisille jäille etelä-
Suomessa noin 50 päivänä kauden aikana. 
Yllättävästi saman verran retkipäiviä kertyi 
edellisenä talvena, jolloin pakkasta tuntui 
olevan kovin vähän ja terminen talvi oli 
Helsingin seudulla vasta 19.-28.3. (vuoro-
kauden keskimääräinen lämpötila pysyväs-
ti alle 0 astetta). 

Talven lumettomuus ja lämpötilojen 
vaihtelu edesauttoivat retkiluistelun harras-
tamista. Osa järvistä jäätyi moneen kertaan 
ja lumettomuuden ansioista päästiin luiste-
lemaan monille järville, jotka useina muina 
talvina eivät ole olleet luisteltavissa.

Jäälle menoa on ehdottomasti vältettävä 
ilman asianmukaisia turvavarusteita ja 
tietoa riskeistä. Tästä syystä Suomen Ret-
kiluistelijat ry edellyttää kaikilta retkilleen 
osallistuvilta tulokaskoulutuksen läpikäy-
misen. Koulutus sisältää teoriaosuuden, 
tulokasretken sekä vapaaehtoisen, mutta 
hyvin suositeltavan plutausharjoituksen. 

Retkenvetäjiltä edellytetään ensiapu-
koulutusta ja heille annetaan hyvin kattava 
koulutus, joka sisältää mm. joukkoplutaus- 
ja hypotermiaharjoituksia. 

Tärkeintä on riskien tunnistaminen ja 
jäänlukutaito, joka tulee vain kokemuksen 
kautta. Suurin ongelma tavallisten jäällä 

Luistelu luonnonjäillä
liikkujien osalta onkin, että he eivät riittä-
västi tiedosta riskien olemassaoloa. 

Suomen Retkiluistelijoiden turvalli-
suusohjeistuksessa on määritelty luiste-
luretkillä tarvittavat turvavarusteet, joita 
ovat; naskalit, kelluttava reppu, pelastus-
köysi sekä jääsauvat, joilla testataan jään 
kestävyyttä. 

Turvallisuuteen kiinnitetään erityi-
sen paljon huomiota, mm. retkien alussa 
käydään läpi jäätilanne ja riskit juuri sinä 
päivänä luisteltavalla alueella ja kerrotaan, 
miten ne vaikuttavat esim luistelijoiden 
turvaväleihin. 

Myös kaikki retkillä tapahtuneet tapa-
turmat raportoidaan ja analysoidaan sekä 
niistä otetaan oppia.

Jo muutaman sentin lumikerros saattaa 
estää retkiluistelun, ja joka tapauksessa se 
hankaloittaa jään lukemista ja siten lisää 
riskiä. On erittäin ilahduttavaa, että kunnat, 
yksityiset ja yrityksetkin näkevät vaivaa ja 
auraavat ja ylläpitävät luisteluratoja. Näin 
huomattavasti suuremmalla joukolla  on 
mahdollisuus turvalliseen luisteluun. Ra-
dan ylläpitäjä vastaa siitä, että jää on kan-
tavaa. Tosin ilman naskaleita ei näillekään 
jäille pidä mennä.

 Tuusulan ja Järvenpään kunnat ovat ol-
leet esimerkillisiä luisteluratojen luomises-
sa. Yhteisvoimin ne ovat olosuhteiden niin 
salliessa auranneet Tuusulanjärvelle omat 
urat niin luistelijoille, kävelijöille kuin 
perinteisen ja luistelutyylin hiihtäjillekin. 
Radan yhteispituus on ollut noin 16 km. 
Kauniilla talvisäällä radoilla onkin erittäin 
runsaasti eri tavoin liikkuvia ihmisiä. On 
hiihtäjien ja luistelijoiden lisäksi kävelijoitä, 
lastenrattaita, polkupyöriä, kelkkoja jne. 

Luonnonjäillä luisteleminen on erit-
täin hieno liikuntamuoto ja olisi toivotta-
vaa, että yhä useammalle tarjoutuisi siihen 
mahdollisuus. Latuyhdistykset ja Suomen 
Latu voisivat pyrkiä keskustelemaan kunti-
en kanssa uusien ratojen aikaansaamiseksi. 

Varsinaisen retkiluistelutoiminnan 
aloittaminen sitä vastoin edellyttää ensin 
vetäjien kouluttamista paikkakunnalle ja 
se on pidempi projekti. Tällä hetkellä kou-
lutettuja retkenvetäjiä on pääkaupunkiseu-
dun lisäksi Porvoossa, Lahdessa, Turussa, 
Raumalla, Imatralla, Vaasassa ja Kuopiossa. 
Meneillään olevassa vetäjäkoulutusjaksos-
sa on lisäksi henkilöitä Tampereen, Euran 
ja Kerimäen seuduilta.

Lisätietoja:
www.skrinnari.fi

www.luisteluliitto.fi/matka-ja_kuntoluistelu/

Teksti: Helena Alku   Kuva: Minna Ala-Kyyny

Turvallisuus tärkeää

Auratut radat

Kaveri on retkiluistelussa tärkein turvallisuusvaruste. Lisäksi tarvitaan naskalit, heittoköysi, jääsauva sekä 
kelluttava reppu.
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Kahden kunnan, Järvenpään ja Tuusulan, 
yhteishanke lähti alun perin liikkeelle 
tarpeesta saada aikaiseksi latu-ura vä-

hälumisina talvina. 
Kuntoradoilla ei ollut tarpeeksi lunta la-

dun tekoon eikä tykkilumen tekoon ollut mah-
dollisuutta. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi aurata 
lunta valliksi järvenjäällä ja toteuttaa latu näin 
muodostuneen vallin päälle. Samalla huomat-
tiin, että aurattu alue synnytti mahdollisuuden 
luisteluradan toteuttamiselle.  

Jo 1980- luvulla tehtiin ensimmäiset au-
raukset ja latu-urat. Samalla luistelijat löysivät 
radan omaan käyttöönsä. Radasta muotoutui 
noin kuuden kilometrin pituinen lenkki, joka 
pysytteli järven pohjoispäässä Järvenpään kau-
pungin alueella. 

Rataa on ylläpidetty nyt 20 talvea vaihte-
levalla menestyksellä. Hyvänä talvena toteutus 
onnistuu helposti, kun taas vaikeina talvina ei 
rataa saada toteutettua. 

Jään vahvuus on radan teon kannalta olennai-
sin tekijä. Jään kantavuus perustuu jään taivu-
tuslujuuteen, jolloin on tärkeää jään erilaisten 
kerrosten erottaminen.

- Ennen aurausten aloittamista seurataan 
jään vahvistumista kairauksin. Kun teräsjään 
vahvuus saavuttaa 25 cm, leikkaamme jää-
hän avannon ja varmistamme jään tehollisen 
paksuuden. Jäästä tulee erottaa teräs- ja koh-
vajää kerrokset ja laskea tehollinen vahvuus. 
Paksuuden ollessa riittävä kierrämme reitin 
kairaten ja mitaten jään vahvuuden 50 metrin 
välein, kertoo Ari Kuisma Järvenpään kaupun-
gin liikuntatoimesta. 

Siinä missä yksinään kulkeva ihminen 
vaatii alleen viisi senttimetriä teräsjäätä, vaa-
tii moottorikelkka 15 senttimetriä ja aura- tai 
harjatraktori 35–40 senttimetriä. Halkeamat 

eli railot heikentävät jään kantavuutta, vaikka 
ne eivät ulottuisikaan jään läpi. Halkeaman 
reunalla kantavuus on vain noin 40 prosenttia 
ehjän jään kantavuudesta. Railojen risteykses-
sä kantavuus on enää 25 prosenttia ehjän jään 
kantavuudesta. Myös kevään lämpö muodos-
taa jäähän pystysuoria onkaloita, jolloin pak-
sukin jää voi pettää kulkijan alla.

Yleensä tarvittava jään vahvuus saa-
vutetaan tammikuun aikana. Rata avataan 
pientraktorilla keskivallin molemmilta puolil-
ta ja molempiin suuntiin auraten. Näin muo-
dostuu kaksi putsattua lenkkiä ja kolme vallia.

Sisin aurattu lenkki on tarkoitettu luiste-
luun ja uloin aurattu lenkki kävelijöille, potku-
kelkkailijoille ja pyöräilijöille. Keskimmäisen 
vallin päälle tehdään kaksi perinteistä latu-
uraa ja luisteluhiihtoväylä. Uloimmalle vallille 
tehdään kaksi latu-uraa koirahiihtäjien käyt-
töön. 

Sisimmän ja uloimman vallin tarkoituk-
sena on myös estää lumen ”juokseminen” kes-
kimmäisten ratojen kiusaksi tuulisina päivinä. 
Aurauksilla saadaan myös pakkasen jäätä kas-
vattava vaikutus maksimoitua. 

Jäällä liikutaan aina omalla vastuulla, eivätkä 
liikenne- tai muut ajoneuvovakuutukset ole 
voimassa. 

Kunnostuskoneina käytetään moottori-
kelkkoja ja kevyt-traktoreita. Rataa tehtäessä 
moottorikelkat liikkuvat pareittain ja kuskit 
pukeutuvat kelluntahaalareihin. Mukana ovat 
myös retkiluistelijoille tutut turvallisuusväli-
neet kuten jäänaskalit ja heittoliinat. Turvalli-
suus varmistetaan myös niin, että jäälle mentä-
essä traktoreiden tai telakoneiden kattoluukut 
ovat avattuina lukituksista. 

Kun teräsjään paksuus ylittää 35 senttiä, 
aloitetaan radan kunnostus raskaammalla ka-
lustolla. Työnopeus kasvaa ja ladut ja luistin-

radat saadaan kunnostettua päivittäin tarpeen 
vaatiessa. Hiihtoväylät kunnostetaan telako-
neella ja luisteluväylät kahdella aura- ja har-
jatraktorilla. Luistinradan jäätä ei kunnosteta 
aurausta ja harjausta lukuun ottamatta miten-
kään. Ei siis jäädytetä eikä höylätä.

Tuusulanjärven matkaluistelurataa ei saatu 
avattua talvena 2010–2011 aikaisen lumen tu-
lon vuoksi. Järven jää ei vahvistunut riittäväs-
ti ja raskasta kunnostuskalustoa ei voitu ajaa 
jäälle. Rataa aurattiin mönkijällä ja pientrak-
torilla, mutta jääkantta ei saatu vahvistumaan 
raskaampaa kalustoa kestäväksi. Rankan lumi-
sateen ja railoista nousseen veden yhteisvaiku-
tus oli liikaa kevyelle kalustolle. Hiihtoa varten 
rata saatiin kohtuulliseen kuntoon, vaikka ra-
dalta löytyikin jäisiä ja lumettomia kohtia. 

Useina talvina radat aurataankin useaan 
otteeseen lauhtumisien ja vesisateiden takia.

Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen 
on epävarmaa. Aina pitäisikin varautua myös 
tapahtuman siirtoon. 

Tärkeä vinkki on kunnostettavan vesi-
alueen tunteminen. Jään tekijän tulee luottaa 
omiin mittauksiinsa ja varmistaa, että jää on 
teräsjäätä. 

On hyvä varautua, ettei jää vahvistu riittä-
västi raskaammalle kalustolle koko talvena, jol-
loin rataa joudutaan auraamaan kevyemmällä 
kalustolla. Kova lumipyry saattaa myös peittää 
viikkojen työn yhdessä yössä. Luisteluradalle 
nouseva liika vesi aiheuttaa usein kerrosjääty-
misen, joka pilaa jään luisteltavuuden. Veden 
noustua radalle ei minkäänlainen kunnostus 
ole järkevää ennen kuin vesi on taas jäätynyt.

Kevättalvella jään tikkuuntuminen päät-
tääkin kunnostustyöt, vaikka hiihtäjät ja luis-
telijat pysyvät jään päällä vielä pitkään.

TUUSULAJÄRVI: 

Latu-urasta 
matkaluisteluradaksi

Teksti: Ari Kuisma

Järven jäälle tehtävät matkaluisteluradat ovat täysin riippuvaisia 
ilmoista ja niiden tasainen ja hyvä kunnossapito on haastavaa. 
kauniina kevätpäivinä ratojen ollessa kunnossa on käyttäjiä 
useita tuhansia, joten panostus kannattaa. Tuusulanjärven 
matkaluistelurata on yksi suomen vanhimpia. 

Järven jäästä 
matkaluisteluradaksi

Turvallisuus avainasemassa

Ylläpidon haasteet
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Jäällä liikkuminen muodostuu monipuolisista lajeista; hiihdosta, vael-
luksesta, pilkkimisestä ja luistelusta. Retkiluistelu, jossa luistellaan kä-

sittelemättömällä luonnonjäällä, on verraten rajatun joukon harrastus ja 
sijoittuu usein kauaskin suurista käyttäjämassoista. Koska yhä useampi 
haluaa harrastaa mukavaa harrastusmuotoa, on jääluistelumahdolli-
suuksia syntynyt myös kaupunkien ja taajamien läheisyyteen. Tässä 
kuntien liikuntatoimilla on ollut tärkeä rooli. Tätä aurattua ja huollettua 
jäärataa kutsutaan matkaluisteluradaksi.

Helsingin kaupungin Itä-Helsingin ulkoilureittien kunnossapito-
ryhmä kenttäpäällikkö Seppo Kannelsuon johdolla päätti vuonna 2001 
kokeilla luisteluradan rakentamista meren jäälle hiihtolatujen rinnalle. 
Tarkoituksena oli kerätä kokemuksia mahdollisimman toimivasta teko-
tavasta, toimintamallista sekä kalustosta. 

Talvella 2001–2002 rakennettiin luistelurata Töölönlahdelle. Seu-
raavana talvena ratakokeilua laajennettiin Puotilaan, jonne rakennettiin 
noin 4,6 kilometrin mittainen ja noin 6 metrin levyinen rata. Töölön-
lahden luistelurata päätettiin lopettaa vuonna 2003–2004, sillä paikka 
todettiin liian virtaavaksi (vesi nousi jääradalle) jäärataa ajatellen. Puo-
tilan jääradalta saadut kokemukset sen sijaan todettiin erinomaisiksi. 

Luisteluratojen suosio ylitti odotukset, joten talvella 2004–2005 
päätettiin rakentaa 1,4 kilometrin pituinen luistelurata Puotilan lisäksi 
Taivallahteen, Hietaniemen uimarannan läheisyyteen. Molempia jäära-
toja levennettiin noin 8-12 metrin levyisiksi, jotta sauvojen kanssa luis-
teleminen tulisi mielekkäämmäksi ja turvallisemmaksi kaikkien käyt-
täjien näkökulmasta. Vuonna 2007 toimintaa laajennettiin Vuosaaren 
Aurinkolahteen (1,4 km) sekä Munkkiniemeen (4 km). Munkkiniemen 

MATKALUISTELUA 
HELSINGISSÄ
Teksti: Liikuntapaikkamestari Kari Kokko, Helsingin kaupunki

reitiltä on yhteys naapurikuntamme Espoon Servinniemeen. 
Viime vuosina matkaluisteluradat ovatkin vakiinnuttaneet aseman-

sa Helsingin Liikuntaviraston palvelutarjonnassa. Radoista on saatu 
paljon positiivista asiakaspalautetta ja ehdotuksia toiminnan laajenta-
miseksi. 

Sään vaihteluiden armoilla olevan matkaluisteluradan rakentami-
sessa jokainen talvi on omanlaisensa, mutta paljon voidaan myös oppia 
tekemällä ja ottamalla oppia muiden kokemuksista. 

Tarkempaa tietoa matkaluisteluratojen suunnittelusta ja ylläpidosta 
Kari Kokon lopputyöstä Onnistunut jäärata ja palvelukokemus.

Yleisötapahtuma Puotilan jääradalla 2007. Kauden aikana kävijöitä oli arviolta 
25 000 (kuva Ari Syrjänen, LIV). 

Jään höyläystä Puotilassa. Ohjaimissa Kari Kokko (kuva Ari Syrjänen, LIV).
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Evon retkeilyalue on pitkään ollut retkeilijöiden suosiossa. 
Vuonna 2010 Evolle perustettu leirialue on edelleen kasvat-

tanut koko alueen suosiota ja alueella on jo 90 000 vuosittaista 
kävijää. Tavanomaiseen palveluvalikoimaan sisältyvät kattava 
polkuverkosto, nuotiopaikat, laavut ja eräkämpät. Harrastuksis-
ta tavanomaisimpia ovat retkeily eri muodoissaan sekä kalastus. 

Evon poluilla vaeltaja voi myös hyvällä onnella tavata maastossa 
polkupyöräänsä taitavasti kuljettavan luontoliikunnasta nautti-
jan. Maastopyöräilyä harrasti vuonna 2010 kolme prosenttia kä-
vijöistä. Alueella liikkuu siis huomattavan paljon maastopyöräi-
lijöitä, keskimäärin 2 700 vuosittain.

Maastopyöräilyreittejä on kaivattu Evolle sekä pyöräilijöiden 
että Metsähallituksen piirissä. Reittejä on kaavailtu alueelle ai-
emminkin, mutta asiaan erityisesti perehtynyttä suunnitteluvoi-
maa ei ole ollut käytössä. 

Keväällä 2011 pieni porukkaa aktiivisia maastopyöräilijöitä 
otti Metsähallitukseen yhteyttä ja tiedusteli mahdollisuutta saa-
da osallistua maastopyöräilyreittien suunnitteluun Evon retkei-
lyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyen. 

- Kun muutin lähelle Evoa, halusin, että maastopyöräily ote-
taan huomioon hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Aikaisemmat 
kokemukset kertoivat, että puiston johtoon kannattaa ottaa yh-
teyttä. Puiston johto olikin erittäin kiinnostunut asiasta, reittien 
suunnittelijana toimiva Mika Koivisto kertoo. 

Keskusteltujen perusteella havaittiin, että Evon retkeilyalu-
eelle on todella luotavissa maastopyöräilyverkosto. 

- Aikaisemman asuinalueeni läheisessä puistossa pyöräily 
kiellettiin. En voinut ymmärtää perusteita kielloille, kun arki-
kokemus oli osoittanut, että normaali retkiajo poluilla ei kuluta 
maastoa enempää kuin kävelykään. Umpimaastoon ei pyörällä 
poiketa, Mika Koivisto pohtii.

Jotta pyöräilyverkosto voidaan valtion retkeilyalueen tasoiselle 
alueelle perustaa ja rakentaa, on verkosto ensin aidosti suunni-
teltava. Lähtökohta on, että jalkaisin vaeltajat ja maastopyöräili-
jät kulkevat samoja polkuja, tietysti maaston mukaisesti. 

Evolla pieni joukko maastopyöräilijöitä otti tehtäväkseen 
suunnitelman laadinnan koko Evon aluetta silmällä pitäen si-
ten, että alueelta mietitään myös yhteydet Vääksyn Asikkalaan 
ja Padasjoelle. Väylät johtavat samalla kohti Päijänteen kansal-
lispuistoa. 

Vastavuoroisesti Metsähallitus sitoutui rakentamaan ja va-
rustamaan reitit suunnittelun jälkeen.

- Erityisen arvokkaaksi Evon maastopyöräilyreittien suunnit-

telun tekee, että suunnitelman laativat harrastajat, jolloin palve-
lun sisällöstä ja laadusta tulee harrastajien oman tahtotilan ja 
vaatimusten mukainen, kertoo Metsähallituksen kenttäpäällikkö 
Jere Rauhala. 

Alusta lähtien suunnitteluun on otettu mukaan myös laajem-
pi yhteisö Fillarifoorumin keskustelupalstan kautta. Näin iso 
joukko harrastajia on liitetty nopeasti mukaan kehittämiseen jo 
suunnittelun alkuvaiheissaan.

Tavoitteena on hyvien polkujen löytäminen mittavasta vaellus-
polkutarjonnasta sekä lisäpolkujen linjaus. 

- Pyrimme luomaan polkuverkoston, josta jokainen voisi poi-
mia omia kykyjään vastaavan vaihtoehdon. Hyvällä polulla on 
monipuolisia maastonmuotoja, kiviä, juurakoita, kalliopintaisia 
osuuksia sekä ylä- ja alamäkiä, kertoo Mika Koivisto. 

Nyt, lokakuun loppupuolella maastotyöt ovat käynnissä ja 
reittivaihtoehtoja on etsitty ajamalla reittejä läpi. Reitistö on al-
kanut hahmottua. Tarkoitus on myös edistää eri harrastajaryh-
mien yhdessäeloa. 

- Haluaisimme että yhteiselo hienossa luontokohteessa sujuisi 
samassa hengessä, luonnosta ja fyysisestä rasituksesta nauttien, 
Mika Koivisto sanoo. 

Tämä vaatii näkemäesteiden kartoittamista ja suunnittelua. 
Kun ehdotukset saadaan kokonaisuudessaan, on Metsähallituk-
sen vuoro keskustella suunnittelijoiden kanssa linjauksista. 

- Kun suunnitelma talven 2011–2012 aikana valmistuu, voi-
daan kevään tullessa valmistautua maastotyövaiheeseen, toteaa 
kenttäpäällikkö Jere Rauhala.

Teksti: Metsähallituksen kenttäpäällikkö Jere Rauhala ja Mika Koivisto Kuva: Mika Koivisto

Maastopyöräilyä Evolla

Selkeä tarve maastopyöräilyreiteille

Suunnittelu yhdessä käyttäjien kanssa

Suunnitelmista toteutukseen
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Frisbeegolf on kasvanut nopeasti koko 
kansan lajiksi ja Suomessa on jo kym-

meniätuhansia frisbeegolfin harrastajia. 
Frisbeegolf tarjoaa elämyksiä kaiken 

ikäisille sukupuoleen katsomatta. Laji 
soveltuu erinomaisesti esimerkiksi koulu-
liikuntaan ja varttuneemmalle väelle fris-
beegolf antaa liikunnan iloa ja sosiaalista 
yhdessäoloa. 

Frisbeegolf on lajina helppo aloittaa ja 
oppia, mutta vaikea hallita täysin. Ehkä 
juuri siinä piilee frisbeegolfin vetovoima.

Frisbeegolfratoja perustetaan ennätystah-
tia Hangosta Ivaloon. 

Yksi syy ilmiöön on frisbeegolfradan 
perustamisen helppous: jokaisesta kun-
nasta löytyy muutaman hehtaarin alue, 
minne frisbeegolfradan voi perustaa. 

Perustamisesta vastaa yleensä kunta 
itse. Kokonaisuudessaan 9-väyläisen ra-

Frisbeegolf – 
koko kansan laji

dan perustamiskustannus pysyy alle kym-
menessä tuhannessa eurossa. 

Frisbeegolfradalle kannattaa varata 
oma alue. Radan voi perustaa melkein 
mihin tahansa. Parhaimmat paikat radal-
le löytyvät puistoista, kangasmetsistä sekä 
joutomaa-alueilta. 

Hyvinkäällä frisbeegolf kasvoi suosituksi 
harrastukseksi yhdessä kesässä. Kaupun-
gin liikuntapaikkamestari Reijo Laiho otti 
ennakkoluulottomasti frisbeegolfin kau-
pungin liikuntapaikkatarjontaan keväällä 
2011. Laiho oli saanut aloitteita frisbee-
golfista vuosien varrelta. Kun Hyvinkään 
lentokentän alueelta löytyi sopiva alue la-
jille, päätti kaupunki rakennuttaa saman 
tien täysimittaisen 18 -väyläisen radan. 

Rata suunniteltiin siten, että se palve-
lisi niin aloittelijaa, kuin kilpapelaajaakin. 
Varsinainen suunnittelu hoitui muuta-

Teksti ja kuva: Jussi Meresmaa

massa päivässä ja radan rakentamiseen 
meni reilu viikko. Radalle perustettiin 
päällystetyt heittopaikat, opastejärjestel-
mä sekä puttiharjoittelu-alue. 

Radan suosio yllätti kaikki. Pelkästään 
ensimmäisenä kesänä radalla kävi tuhan-
sia harrastajia. Reijo Laiho on vakuuttu-
nut lajin suosion kestävyydestä ja hänen 
ajatuksensa on perustaa pienempiä rato-
ja kaupungin muihin osiin palvelemaan 
nuorimpia harrastajia. Frisbeegolf tuli 
jäädäkseen Hyvinkäälle.
 
Lisää tietoa lajista: 
frisbeegolfradat.fi

Hyvinkää DiscGolfPark:in sivut: 
http://frisbeegolfradat.fi/rata/hyvinkaa_
discgolfpark

Frisbeegolfrata 
soveltuu hyvin 
suomalaiseen 

mäntymetsään.

Frisbeegolf: edullista 
liikuntapaikkarakentamista

Hyvinkää: suosituksi 
ulkoilupaikaksi yhdessä kesässä
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Yksi geokätköilyn suosion tekijöistä on sen suuri vapaus. 
Kätköilyä voi harrastaa lähes missä vain – kätköjä on Suomessa 
yli 15 000 ja maailmalla yli 1,5 miljoonaa. Kätköjä voi etsiä yk-
sin, kaverin tai perheenjäsenten kanssa, tai vaikka isommallakin 
porukalla. 

Harrastusta voi pienin rajoituksin jatkaa vuoden ja kellon 
ympäri ja tyyli on täysin vapaa. Kätköjähän etsitään sillä tavalla 
salamyhkäisesti, että etsittävät kätköt eivät saa paljastua ulko-
puolisille.

Tulevaisuudessa geokätköilyn ideaa voisi soveltaa myös 
koulumaailmassa. Tekniikan ja aarteenetsinnän yhdistäminen 
kouluaineisiin voisi saada lapset ja nuoret ulos. 

Kokeiluluontoisesti tätä on tehtykin muutamissa kouluissa 
ja muun muassa Rovaniemellä on kehitelty kätkösuunnistus, 
jota on kokeiltu kaikissa kaupungin kouluissa.

Vaikka GPS -laitteiden hinnat ovatkin tulleet alaspäin, on 
laitehankinta vielä ollut esteenä lajin viemiseksi kouluihin 
laajemmin. Toisaalta GPS -ominaisuudella varustettujen älypu-
helimien yleistyminen voi antaa koululaisille mahdollisuuden 
kokeilla harrastusta ilman lisäkustannuksia.

Geokätköily on uusi tulokas ulkoiluharrastusten monipuo-
listuvassa joukossa. Viimeisen viiden vuoden aikana har-

rastus on levinnyt laajalle. Harrastajia on Suomessa jo arviolta 
kymmenentuhatta. 

Geokätköily sopii erinomaisesti perheen yhteiseksi harras-
tukseksi, mikä on kasvattanut sen suosiota entisestään.

Geokätköilyssä etsitään toisten harrastajien piilottamia 
geokätköjä gps-laitteen tai kartan avulla. Kätköt on piilotettu 
tai jopa naamioitu todella hyvin ja niiden etsiminen on välillä 
helppoa, välillä haastavampaa. Löytämisen riemu on kuitenkin 
kaikille yhteinen ja se koukuttaa harrastuksen pariin niin pienet 
kuin isommatkin harrastajat.

Geokätköilyn harrastajat muodostavat eräänlaisen yhteisön, 
joka säätelee itse itseään. Geokätköilijöiden verkkosivut ovat 
erinomainen esimerkki sosiaalisen median mielekkäästä käy-
töstä. Sen lisäksi, että kaikkien kätköjen tiedot ovat ladattavissa 
verkkosivuilta, siellä voi pitää yhteyttä toisiin kätköilijöihin ja 
käydä keskusteluja kätköilyn ilmiöistä tai pyytää apua ja neuvo-
ja. 

Rajanveto siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei, käydään 
netin keskustelupalstalla.

Geokätköily 
 – ulkoilun uusi villitys

Teksti: Mika Asikainen Kuva: Suomen Latu / Antero Aaltonen

Kuva GPS-laitteesta ja 
kätköpurkista?
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Kuva kokosivu 
Johanna ja Linus
PYSTYKUVA!



60

www.suomenlatu.�

Latuohjeet
Nauti ja virkisty turvallisesti hiihtoladulla!


