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Liikunnan myönteiset vaikutukset terveyteen on 
 edoste  u jo pitkään. Millainen elinympäristö 

edistää arkiliikuntaa ja vähentää autoriippuvuu  a? 
Ilmastonmuutoksen torjunta ja vaa  mus kestävästä 
kehityksestä haastavat yhdyskun  en ja kaupunkien 
suunni  elukäytännöt ja pako  avat etsimään uudenlaisia 
ratkaisumalleja.

Hämeenlinna Jukolassa on toteute  u vuonna 2010 
vuorovaiku  eisuuteen perustuva, arkiliikunnan 
olosuhteiden  kehi  ämiseen tähtäävä   kokeiluhanke. 
Hanke on opetus- ja kul  uuriministeriön, 
ympäristöministeriön sekä Hämeenlinnan kaupungin 
rahoi  ama. Se on osa laajempaa kestävän elinympäristön 
kehi  ämiseen tähtäävää tutkimus- ja kehitystyötä. 
Toteutuksesta on vastannut Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin osasto. Samansisältöinen kokeiluhanke 
järjeste   in myös Turun kaupungissa, jossa kohteena oli 
Halisten kaupunginosa.
Jukolassa järjeste   in kävelykierros, jolla arvioi  in 
kohdealue  a niin arkiliikunnan olosuhteiden 

näkökulmasta kuin yleisemmin asuinalueena ja 
elinympäristönä. Kierrokselle osallistui alueen asukkaita 
ja alueen suunni  elusta vastaavia amma   laisia. 
Kävelykierroksen tulokset esitel  in seminaarissa, jossa 
järjestetyssä työpajassa kehite   in ryhmissä ratkaisuja, 
joilla oli tarkoituksena parantaa kävelykierroksella 
havai  uja epäkoh  a ja kohentaa ympäristön laatua ja 
arkiliikunnan olosuhteita.

Jukolan keskusaukiolla kauppakeskusten tuntumassa 
järjeste   in työpaja, jonka avulla houkutel  in alueella 
liikkuvia ihmisiä osallistumaan elinympäristönsä 
kehi  ämiseen arkiliikunnan näkökulmasta. Samalla 
kokeil  in uudenlaista vuorovaiku  eisen suunni  elun 
työkalua, jota käyte   in seminaarin työpaja -osuudessa. 
Vastaava työpaja järjeste   in myös Jukolan ala-asteen 
kolmasluokkalaisille.

Seminaarin ensimmäisessä osuudessa kuul  in 
puheenvuorot arkiliikunnasta rakennetun ympäristön, 
ilmastonmuutoksen torjumisen ja liikunnan 

harrastamisen näkökulmasta. Keskustelua herä  äneiden 
puheenvuorojen jälkeen pyri   in erilaisten 
suunni  elutehtävien avulla kehi  ämään ideoita, joilla 
voidaan lisätä alueen viihtyisyy  ä ja houku  elevuu  a 
arkiliikkujan näkökulmasta.

Kokeiluhankkeen ja sitä edeltävän tutkimuksen 
tulokset on koo  u yhteen Liikunta ja elinympäristö 
verkkosivuille (www.oulu.fi /liikunnanolosuhteet), josta 
löytyy mm. hyviä esimerkkejä käytännön toteutuksista 
ja suosituksia suunni  elun eri kaavatasoilla. Myös 
tämän Hämeenlinnan Jukolan vuorovaiku  eiseen 
suunni  eluun perustuvan kokeiluhankkeen rapor    on 
sieltä löyde  ävissä.

TIIVISTELMÄ

Kuva 1. Polkupyörän lisäksi kauppamatkan voi taittaa myös 
rullapotkukelkalla.
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1. JOHDANTO
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1.1 Mitä on arkiliikunta?
Liikunta on osa fyysistä ak  ivisuu  a, mikä tarkoi  aa 
kaikkea energiankulutusta lisäävää tahdonalaista 
toimintaa.

Terveysliikunta

Terveysliikunta on liikuntaa, joka tuo  aa sen syistä ja 
toteu  amistavoista riippuma  a terveydelle (fyysiselle, 
psyykkiselle ja sosiaaliselle) edullisia vaikutuksia tai 
seuraamuksia. Terveysliikuntaan sisältyy arkiliikunta, 
hyötyliikunta, lähiliikunta ja kuntoliikunta.

Arkiliikunta

Arkiliikunnalla tarkoitetaan arkielämän toimien 
sisältämää liikuntaa. Siihen sisältyy liikunta päivähoidossa 
ja koulun välitunneilla, opiskelussa ja työssä sekä omin 
voimin tapahtuvaa liikkumista paikasta toiseen, kuten 
pyöräillen tai kävellen tehtäviä työ- ja asioin  matkoja. 
Arkiliikunta on lisäksi kaikki muu vapaa-ajalla tapahtuva 
omatoiminen fyysinen ak  ivisuus.

Hyötyliikunta

Hyötyliikunta on arkiliikuntaa, josta on näkyvää tai 
mita  avissa olevaa hyötyä, kuten esimerkiksi marjastus, 
sienestys, pihan ja puutarhan hoito, lumityöt, ma  ojen 
pesu ja tomutus.

Lähiliikunta

Lähiliikunta on arkiliikuntaa, joka käsi  ää asuinalueilla 
tapahtuvaa omatoimista liikuntaa, jonka ympäristönä on 
useimmiten vapaassa käytössä oleva ulkoliikuntapaikka.

Liikunnan käsite ka  aa myös kilpaurheilun ja 
kuntoliikunnan. (Kuva 2.)

Kuva 2. Liikunnan alalajit. Kaavion värit kuvastavat liikunnan rasittavuutta siten, että sininsellä värillä olevat liikuntamuodot ovat usein kevyempiä 
kuin keltaisella ja oranssilla pohjalla olevat.
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1.2 Arkiliikuntaa edistävä 
elinympäristö -hankkeen 
kuvaus
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla on tehty 
vuodesta 2003 opetus- ja kul  uuriministeriön 
rahoi  amaan tutkimus- ja kehitystyötä, jossa on eri 
hankkeissa kehite  y alueidenkäytön suunni  elua 
liikunnan olosuhteet paremmin huomioiviksi ja 
tuote  u  etoa liikuntaa edistävän elinympäristön 
ominaisuuksista.

”Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö” –hankkeessa 
on tuote  u aineistoa, joka täydentää aiemmassa 
tutkimusvaiheessa toteute  ua sähköistä 
suunni  eluopasta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 
tuote   in esimerkkejä arkiliikuntaa suosivista ratkaisuista. 
Toisessa vaiheessa, jota tämä rapor    käsi  elee, on 
järjeste  y koulutus  laisuudet kahden yhteistyökunnan, 
Hämeenlinnan ja Turun kanssa. Koulutukset ovat 
lii  yneet vuorovaiku  eiseen suunni  eluun. Ne ovat 
olleet suunna  uja erityises   kuntapää  äjille, eri 
hallintokun  en edustajille ja liikuntaväelle.

Kuntapää  äjille on tärkeää saada vies  te  yä, e  ä 
liikuntaa suosiva arkiympäristö merkitsee yhdyskun  en 
autoriippuvaisuuden vähenemistä ja sitä kau  a 
ympäristöä kuormi  avien päästöjen vähenemistä. 
Kävelyyn ja pyöräilyyn innostavalla ympäristöllä on 
merki  ävä vaikutus: kävelypaino  eiset ympäristöt 
hyvine palveluineen lisäävät julkisten  lojen 
houku  elevuu  a ja viihtyisyy  ä – lyhyet etäisyydet ja 
yhdyskuntarakenteen  ivistäminen säästävät pitkällä 
aikavälillä kun  en kuluja.

Kuva 3. Isä ja tytär pyörälenkillä Jukolassa.
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1.3 Valitut vuorovaiku  eisen 
suunni  elun menetelmät
Vuorovaiku  eisen tai osallistavan suunni  elun 
tarkoituksena on o  aa käy  äjien, eli ihmisten, 
joita suunni  elu koske  aa, näkökulmat paremmin 
huomioon suunni  elussa. Osallistavan suunni  elun 
menetelmiä on monia erilaisia. Hämeenlinnan ja 
Turun kokeiluhankkeiden painopisteenä on erilaisten 
vuorovaiku  eisen suunni  elun menetelmien 
kokeileminen käytännössä ja mene  elytapojen arvioin   
hankkeen tavoi  eiden näkökulmasta.

Kokeiluhankkeessa hyödynne   in gåtur-menetelmää 
eli ohja  ua kävelykierrosta, jossa kierretään ryhmässä 
ennalta suunniteltu rei    ja kartoitetaan alueen 
toiminnallisia ja kaupunkikuvallisia kehitystarpeita. 
Havainnot kirjataan ylös, minkä jälkeen huomioista 
keskustellaan yhdessä.

Toinen tutkimuksessa käyte  y vuorovaiku  eisuuteen 
perustuva menetelmä oli työpajojen järjestäminen 
osallistujille. Menetelmä perustuu vertais- ja tekemällä 
oppimiseen. Työpajoissa käyte   in koko alueesta 
ja alueen osista tehtyjä pienoismalleja, joiden 
tarkoituksena oli havainnollistaa suunni  elualue  a ja 
innostaa osallistujia kirjaamaan havaintonsa suoraan 
pienoismalliin sekä suunni  elemaan ja kehi  ämään 
liikunnan olosuhteita rakentamalla pienoismallia.

Työpajoja oli kahdenlaisia;  laisuuksia, joissa 
pyyde   in alueella liikkuvia ihmisiä osallistumaan 
elinympäristönsä kehi  ämiseen ja toisaalta erikseen 
järjeste  y tapahtuma, jossa osallistujat tulivat 
paikalla kutsu  una. Kummassakin tapauksessa kynnys 
osallistumiseen pyri   in tekemään mahdollisimman 
matalaksi. Kokeilussa sovelle   in ja edelleen kehite   in 

tarrakar  amenetelmänä tunne  ua vuorovaiku  eista 
suunni  elumetodia, eli yksinkertaisimmillaan 
palau  een tai ehdotuksen saa  oi kirjata tarralapulle ja 
kiinni  ää pienoismalliin kohtaan, jota palaute koskee. 
Työpajoissa oli mahdollisuus myös mallin rakentamiseen 
ja muokkaamiseen esimerkiksi muovailuvahaa ja muita 
tavanomaisia askartelumateriaaleja käy  äen.

Lisäksi hankkeen pui  eissa järjeste   in 
asiantun  jaseminaari, jonka ensimmäisessä osassa 
kuul  in puheenvuorot, joiden yhteydessä oli vara  u 
aikaa keskusteluun. Seminaarin työpajaosuudessa 
käyte   in liikkuvassa työpajassa kokeiltua menetelmää.
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Kuva 4. Liikkuvassa työpajassa maahanmuuttajatytön 
toiveena oli saada Jukolaan naistenuimahalli.
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Aikajana työskentelyn eri vaiheista

Kuva 5.
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2. KOKEILUHANKKEEN ETENEMINEN
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2.1 Tavoi  eet
Koulutuksen tavoi  eena oli vahvistaa paikallisia 
yhteistoimintaverkostoja arkiliikunnan olosuhteiden 
edistämiseksi ja tuo  aa ratkaisumalleja ja ehdotuksia 
kunnan oman suunni  elutyön pohjaksi, sekä kokeilla 
vuorovaiku  eista koulutusmene  elyä.

Hankkeen aikaisemmassa vaiheessa painopiste on 
ollut maankäytön suunni  elun ohjaamisessa kunnissa. 
Tässä vaiheessa mukaan halu   in myös liikuntaväki 
eli laajas   o  aen liikuntalautakun  en jäsenet, 
liikuntapuolen virkamiehet sekä liikuntaa omatoimises   
tai seuratoiminnan kau  a harrastavat ihmiset.

Tutkimuksessa halu   in myös  etoa siitä, kuinka paljon 
liikuntaseurat ovat valmiita laajentamaan toimintaansa 
arkiliikunnan edistämiseksi. Olennainen kysymys 
on se, ovatko liikuntaseurat aidos   kiinnostuneita 
arkiliikunnasta ja valmiita tukemaan arkiliikkumisen 
edellytyksiä siinä määrin kuin urheiluseurojen omissa 
tavoi  eissa edellytetään, vai jä  ävätkö urheiluseurat 
arkiliikunnan edistämisen kun  en vastuulle.

2.2 Prosessi
”Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö” -hanke 
Hämeenlinnan Jukolassa käynnistyi toukokuun 17. 
päivänä 2010. Tutkimus alkoi Jukolan lähiympäristön 
analyysilla, jota varten hanki   in kar  a-aineistoa 
Hämeenlinnan kaupungilta sekä voimassa olevat 
asemakaavat ja olennaisia  lasto  etoja alueen 
asukkaista. Analyysivaiheeseen kuului myös 
maastoinventoin  käynnit Jukolassa 21. ja 24. toukokuuta, 
sekä kävelykierroksen rei  n suunni  elu 7. kesäkuuta. 
Hankkeen Hämeenlinnan yhteyshenkilönä toimineen 
Hämeenlinnan liikuntapalveluiden  laajapäällikkö 
Päivi Joenmäen kanssa oli tapaaminen 21. toukokuuta. 
Kävelykierroksen päivämääräksi sovi   in 14.6. ja 
asiantun  jaseminaarin 26.8.2010. Seminaarin ohjelma 
ja puhujat varmistuivat kesäkuun viimeisellä viikolla ja 
 edo  aminen aloite   in viikolla 25. Heinäkuu oli lomaa. 

Elokuussa suunnitel  in ja valmistel  in alueen asukkaille 
suunna  uja työpajoja, jotka järjeste   in Jukolan 
aukiolla 12.8. ja Jukolan ala-asteen kolmasluokkalaisille 
13.8.2010. Työpajojen tarkoituksena oli kokeilla  
hankkeessa ideoitua vuorovaiku  eista työpajaa 
käytännössä ennen varsinaista seminaaria. Kokeiluhanke 
pää  yi 17.9. loppurapor  n valmistumiseen.

Kuva 6. 10-vuotiaan poika ehdotti kauppaa Jukolan kaakkoispäätyyn 
liikkuvassa työpajassa.
Kuva 7. Kävelyllä Jukolassa.
Kuva 8. Kävelykierros Jukolassa 14.6.2010
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2.3 Käytännön toimenpiteet
Tässä luvussa raportoidaan yksityiskohtaises   
Hämeenlinnan Jukolaan toteutetun osatutkimuksen eri 
vaiheiden toimenpiteet ja eteneminen. Hämeenlinnan 
Jukolan kokeiluhankkeen toteutuksesta on vastannut 
pääsääntöises   arkkit. yo Jenny Mie   nen. 
Yleisö  laisuuksissa avustajana on toiminut Jussi 
Eskelinen, joka on ollut vastaavan Turun toteutuksen 
vastuuhenkilö.

2.3.1 Kävelykierros
Kävelykierroksesta laadi   in ilmoitus pdf-  edostona, 
jota lähete   in eri sidosryhmäjäsenten sähköpos  in ja 
kiinnite   in alueen kauppojen ilmoitustauluille. Päivi 
Joenmäki hoi    edo  amisesta kaupungin virkamiehille 
ja –naisille sekä eri lautakunnille. Lisäksi kutsua 
lähete   in Hämeenlinnassa toimiville urheiluseuroille 
ja liikuntayhdistyksille. Määräaikaan mennessä 
ilmoi  autuneita ei saapunut kuin kolme, joista 
kaikki olivat Hämeenlinnan kaupungin puistopuolen 
työntekijöitä. Alueen asukkaita saa  ka liikunnan parissa 
työskenteleviä ei ollut ilmoi  autunut. Kutsut lähete   in 
toiseen o  eeseen ja lisäksi  edote  a pyyde   in 
levi  ämään Hämeenlinnan län  sen lähiökeskuksen 
kau  a. Henkilökohtaiset sähköpos  t lähete   in erikseen 
alueella toimivien varhaiskasvatuslaitoksen johtajalle ja 
ala-asteen rehtorille sekä ala-asteen vanhempainpiirin 
edustajalle. Näihin kutsuihin useampi vastasi olevansa 
estynyt osallistumaan. Jukolan ala-asteen rehtorin 
kanssa käy  in koulun pihan  lanne  a läpi puhelimitse. 
Hämeenlinnan jalkapalloseura ry ilmoi    puhelimitse, 
e  ei seuralla ole kiinnostusta Jukolan alue  a kohtaan. 
Syyksi ilmoite   in nurmipäällysteisen jalkapallokentän 
puu  uminen. Tiedo  amista pääte   in tehostaa niin, e  ä 
tutkimuksesta vastaava jakoi kävelykierrosta edeltävänä 
päivänä paine  ua ilmoitusta asukkaiden pos  luukkuihin. 

Mainoksia paine   in yhteensä 300 kappale  a. Lisäksi 
mainosten jakamisen yhteydessä kutsu   in kasvotusten 
myös ulkona liikkumassa olleita asukkaita osallistumaan.

Kävelykierroksen rei    suunnitel  in kestämään 
enintään tunnin, jo  a esimerkiksi iäkkäillä ihmisillä tai 
liikuntarajoi  eisilla olisi matalampi kynnys osallistua. 
Rei    suunnitel  in niin, e  ä alueesta saataisiin 
mahdollisimman monipuolinen katsaus. Ole  amuksena 

oli, e  ä rei  llä nähtyjä paikkoja kommentoidaan 
eniten. Kierros valmistel  in tuo  amalla alueesta 
yksinkertaiste  u kar  a, johon oli merki  y kierroksen 
kulku ja kuusi pysähtymispaikkaa. Lisäksi osallistujille 
jae   in pahviset kirjoitusalustat ja paperit sekä 
muis  inpanovälineet. Kierroksen loppukeskustelua 
varten vara   in alueen seurakunta  lat käy  öön ja 
järjeste   in kahvitarjoilut.

KUVA. Kävelykierrokselta

Kuva 9. Kävelykierroksen osallistujamäärä oli riittävä ja monipuolinen. 
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2.3.2 Seminaari
Arkiliikunta-aiheisen seminaarin teemoiksi vali   in 
arkiliikunnan toimintaympäristön muutos sekä lasten 
ja nuorten ak  voinnin näkökulma. Seminaarin puhujia 
pyyde   in Demos Helsingistä, joka on polii   ses   
sitoutumaton ajatushautomo, think tank. Lisäksi 
pyyde   in puhuja Nuori Suomi ry:stä. Simo Vassinen o    
kutsun vastaan Demos Helsingistä ja Reijo Ruokonen tuli 
puhumaan Nuori Suomi ry:stä.

Seminaarin ohjelma ja kutsu valmistel  in ja lähete   in 
kesäkuun lopussa, jo  a vastaano  ajat eh  sivät reagoida 
asiaan. Kutsua ja ohjelmaa levite   in jälleen sähköpos  tse 
samoille tahoille kun kävelykierroskutsuakin. Lisäksi 
kutsu lähete   in kävelykierrokselle osallistuneille. 
Heinäkuun jälkeen  edo  aminen jatkui. Kävi ilmi, e  ä 
osalle Hämeenlinnan kaupungin lautakun  en jäsenille 
kutsu ei ollut saapunut perille tai unohtunut lähe  ää, 
joten se lähete   in toistamiseen. Liikkuvien työpajojen 
(2.3.3) yhteydessä seminaarin kutsua jae   in Jukolan 
alueen asukkaille 12.8. klo 16.30-18.00 Jukolan aukiolla. 
Lisäksi kutsusta painetut julisteet (4 kpl) kiinnite   in 
molempien marke   en ilmoitustauluille, Jukolan 
kirjaston ilmoitustauluun ja Jukolan ala-asteen oveen. 
Jukolan kirjastoon jäte   in myös nippu kutsuja esille.

Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuille lisä   in myös 
seminaarimainos. Paikallisiin sanomaleh  in kuten 
Aamulehteen ja Hämeen Sanomiin lähete   in asiasta 
 edote. Aamuleh   ei reagoinut  edo  eeseen, mu  a 

Hämeen Sanomat julkaisi jutun 12.8. järjestetystä 
liikkuvasta työpajasta (kts kohta 2.3.3.). Ilmoitus 
seminaarista lähete   in myös Hämeen Sanomien 
”menokatu” osioon.
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2.3.3 Työpajat
Hankkeen tutkimussuunnitelmaan oli kirja  u seminaarin 
yhteyteen workshop-osuus. Tätä työpajaa lähde   in 
kesäkuun loppupuolella ideoimaan ja pääte   in kehi  ää 
peli, jonka pelilautana on alueen pienoismalli. Neuvoja 
ja vinkkejä pelin toteu  amiseen kysy   in arkkiteh   Peter 
Ta  ersallilta, jonka diplomityö käsi  eli vuorovaiku  eisen 
suunni  elun menetelmien kehi  elyä (h  p://
www.slideshare.net/ptatters/diplomity-ptattersall-
a4op  mised). Pelialustana käyte   in 1 x 1,5 metrin 
kokoista kevytlevyä, jolloin alue mahtui kokonaisuudessa 
pelilaudalle mi  akaavassa 1:1000. Alueen rakennukset 
leika   in sähkövastusleikkuria avuksi käy  äen 
uretaanilevyistä. Pienoismallin pohjakuvan työstöön 
kului aika yhden työpäivän verran ja alueen rakennusten 
askarteluun kaksi päivää. Sähkövastusleikkuri oli 
kätevä ja helppo tapa työstää uretaania, eikä muita 
työkaluja tarvi  u, joten mallin rakentaminen oli melko 
yksinkertaista.

Suunni  elupelin työstöä varten vali   in erilaisia 
askartelumateriaaleja, esimerkiksi erivärisiä 
pahvikartonkeja, muovailuvahaa, sinitarraa, 
nuppineuloja, All Sorts –karkkeja rakennuspalikoiksi, 
piippurasseja ja tarralappuja. Ajatuksena oli käy  ää 
materiaaleja pelinappuloina symbolisoimaan eri 

asioita ympäristössä, esimerkiksi lähiliikuntapaikka-
nappula karkista tai puistomerkki vihreästä kartongista. 
Yksinkertaisten pelinappuloiden suunni  elu, joiden 
avulla voi samalla kuvata alue  a tarpeeksi monipuolises  , 
osoi  autui vaikeaksi. Koimme myös, e  ä kyseinen keino 
rajoi  aa ehdotusten kirjoa ja jä  ää ehdotukset liian 
yleispiirteiselle tasolle. Halusimme nimenomaan uusia ja 
erilaisia ideoita, joiden toteu  aminen valmiilla mallilla ei 
ollut mahdollista. Pelinappuloiden suhteen päädyimme 
siten vapaamuotoisempaan toteutustapaan, jossa 
tarjo   in erilaisia vaihtoehtoja  lanteen ja käy  äjien 
mukaan.

Halusimme kokeilla suunni  elupeliä käytännössä 
ennen varsinaisia seminaareja. Pää  mme järjestää 
niin kutsutut ”liikkuvat työpajat”. Työpajat järjeste   in 
kohdealueen keskeisellä paikalla ulkona, jo  a 
tavoite  aisiin mahdollisimman monta ohikulkijaa. 
Oletuksena oli, e  eivät ihmiset halua pysähtyä 
pitkäksi aikaa askartelemaan. Pää  mme käy  ää 
tarrakar  amenetelmän sovellusta, sillä se oli mallin 
työstämisessä nopein ja yksinkertaisin tapa (kts. kohta 
1.3). Ulkona pide  y työpaja oli al  s sääolosuhteiden 
muutokselle. Tuulen yltyessä tarralaput pi   varmistaa 
nuppineuloilla alustaansa.

Kuva 10. Seminaarin päätteeksi järjestetyssä työpajassa kehiteltiin vuorovaikutteisia menetelmiä hyödyntäen Jukolan alueen arkiliikuntaolosuhteita.
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Kuva 11. Jukolanraitti.
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3. ANALYYSIT
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3.1 Miksi Jukola?

Hämeenlinnan kaupunki ehdo    kysy  äessä 
kohdealueeksi Jukolaa.. Jukolassa käynnistyy syksyllä 
2010 myös Sitran hanke ”Kylä kaupungissa”, joten 
kaupungin toiveena on hyödyntää kokeiluhankkeen 
tuloksia tässäkin hankkeessa. Jukola on alueena 
haasteellinen ja alueella on myös jonkin verran sosiaalisia 
ongelmia. Toisaalta alue on sen verran lähellä kaupungin 
keskustaa, e  ä arkiliikunnan olosuhteiden kehi  äminen 
sekä alueen sisällä e  ä keskustayhteyksien välillä on 
realis  sta.

3.2 Jukolan lähiympäristön 
analyysi
Jukola ei ole kaupunginosa vaan pienalue, joka jakautuu 
Vou  lan ja Luojalan kaupunginosiin. Kaupunginosien 
raja kulkee Taula-Ma  n  etä pitkin. Jukolaan kuuluu 
tutkimukseen valitun alueen lisäksi omako  alue  a 
Taula-Ma  n  en itäpuolella Rengon  elle as  . 
Jukolan kaavoi  aminen on aloite  u 1980-luvulla. 
Kaavamuutoksia on tehty useita, joista viimeisimmät 
muutokset 2000-luvulla. Jukolan asukasluku vuonna 
2008 oli 1990.

alle 14-vuo  aat 357 18%
15-24-vuo  aat  266 13%
25-44-vuo  aat  534 27%
45-64-vuo  aat  568 29%
65-74-vuo  aat  153 8%
yli 75-vuo  aat  112 6%

Kokeiluhankkeen alueeksi vali   in Jukolan lähiön 
keskusta, mikä rajautuu Ahveniston  en, Aleksis Kiven 
Kadun, Taula-Ma  n  en ja Liivuoren  en väliselle 
alueelle. Jatkossa Jukolalla tarkoitetaan tätä alue  a.

Kuva 12. Töhryjä entisen asukasyhdistyksen ilmoitustaululla.
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Kuva 13. Rakeisuuskuva



22                      Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö: Tapaus Jukola

3.2.1 Yhteydet ja etäisyydet 
palveluihin
Jukola sijaitsee 3-4 km Hämeenlinnan keskustasta, 
Ahveniston ja Nummen välimaastossa, Kanta-Hämeen 
keskussairaalasta etelään. Alueelta on hyvät kävely- ja 
pyörä  eyhteydet Hämeenlinnan keskustaan.

Bussilinjat 1, 3, 4, 14, ja 20 pysähtyvät Ahveniston  ellä 
ja linjat 1 sekä 4 myös Aleksis Kiven kadulla. Vuoro  heys 
Ahveniston  ellä arkisin klo 7-17 välillä on noin viisi 
linjaa tunnissa. Muina aikoina ja viikonloppuisin vuoroja 
ajetaan harvemmin. Linja 13 ajaa keskustasta tullessa 
Jukolan ohi, mu  a kiertää eri rei   ä takaisin keskustaan.
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1.

1.

Kuva 14. Linja-autopysäkki Aleksis Kiven kadulla.

Kuva 15. Kaavio liikenneyhteyksistä.
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3.2.2 Maisemalliset 
ominaispiirteet
Jukola on tavanomainen kerros- ja rivitalovaltainen 
lähiöalue. Ympäristö on väljäs   rakenne  ua ja 
pysäköin  kentät ovat näkyvä osa alue  a. Jukolanrai   , 
alueen halkaiseva kävely- ja pyörä  e, on ympäristöltään 
osi  ain kaunista ja viihtyisää puistoalue  a. Jukolan 
alueen rakentaminen on eniten kesken Jukolanrai  n 
puiston kaakkoispäädyssä. Se on tällä hetkellä 
pääsääntöises   peltoalue  a. Rakentaminen jatkuu 
ala-asteen päässä. Pellot jakavat Jukolan selkeäs   
kahteen erilliseen osaan ja saavat alueiden välisen 
etäisyyden tuntumaan pidemmältä mitä se on. 
Maasto on korkeampaa alueen luoteisosassa, missä 
palvelut sijaitsevat ja laskee kaakkoon. Jukolan alueen 
koillispuolelle jää Ahvenisto-Ha  elmalan harju, joka on 
pääsääntöises   rakentamatonta virkistysalue  a. Lähellä 
sijaitseva Ahveniston järvi ja liikunta/virkistysalue, 
Appara, on kaunista alue  a.

Kuva 16.
Kuva 17.
Kuva 18.  Kuva 19.
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1.

1.

2.

3. 4.

2.

4.

3.

Kuva 20. Maisemakaavio.
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3.2.3 Asuinalueen palveluiden 
sijain   ja saavute  avuus
Jukolassa on kirjasto, päiväko  , ala-aste, kaksi 
päivi  äistavarakauppaa, kioski, terveyskeskus, 
seurakunta  loja, pizzeria, kukkakauppa, kampaamo ja 
kaksi olutravintolaa. Lisäksi alueella toimii yksityinen 
montessori-päiväko  . Kaupalliset palvelut sijaitsevat 
alueen luoteisosassa Ahveniston  en tuntumassa. 
Palveluiden saavute  avuus on yhdyskuntarakenteellises   
toteute  u hyvin alueen sisällä. Jukolanrai   a pitkin 
palveluihin pääsee kävellen tai pyöräillen ja matka on 
pisimmillään noin kilometri.
 Julkiset palvelut, ala-asteen koulua lukuun 
o  ama  a, sijaitsevat alueen keskellä, Jukolanrai  n 
varrella. Ala-aste sijaitsee alueen kaakkoispäädyssä. 
Kaikki palvelut sijaitsevat Jukolanrai  n varrella.

Alueen palvelut:
a) Päivittäistavarakauppa, olutravintola
b) Kukkakauppa
c) Päivittäistavarakauppa, olutravintola, kioski, toimistotilaa
d) Yksityinen päiväkoti
e) Päiväkoti
f) Kirjasto, seurakuntatiloja
g) Terveysasema
h) Koulu

Kuva 21.
Kuva 22.
Kuva 23. Kuva 24.
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1.

2.

3.

1.

2.

3. 4.

4.

a)
b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

Kuva 25. Palvelukaavio.
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3.2.4 Asuinalueen sisäinen 
liikenne
Alueella on ulkosyö  einen liikenneverkko, eli auto  et 
kiertävät alue  a ja asunnoille johtaa pistomaisia teitä, 
mu  a ei läpiajoliikenne  ä. Alueen sisäinen  everkosto 
koostuu kävelylle osoitetuista kaduista, joissa 
polkupyöräily ja huoltoajo tai ton  lleajo on salli  ua. 
Käytännössä katujen hierarkia ei toimi. Ne mielletään 
enemmän auto- kuin kävelypaino  eisiksi kaduiksi. 
Alueen parasta an  a on Jukolanrai   , koko alueen läpi 
kulkeva kävely- ja pyörä  e, jossa ei ole autoliikenne  ä. 
Se yhdistää kaikki alueen palvelut ja on ympäröiviä 
autoteitä nopeampi, suorempi ja mielly  ävämpi rei    
liikkua alueella. Jukolanrai    on osi  ain epäyhtenäinen 
ja katkeileva, etenkin kaupallisen keskuksen päässä.

Kuva 26,
Kuva 27.
Kuva 28.
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1.

2.

3.

1.

2.

3.
Kuva 29. Liikenneverkkokaavio.
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3.2.5 Lähiliikuntapaikat ja 
-virkistysalueet
Jukolan   alakoulun  piha   toimii   alueella   
lähiliikuntapaikkana, mu  a pihan varustus 
on puu  eellinen. Pihalla on suurikokoinen 
hiekkapäällysteinen peliken  ä (kuva 1.) ja asfaltoitu 
koripalloken  ä. Hiekkakentän maalit poiste   in, koska 
ne tode   in vaarallisiksi. Koripallokentän korit ovat 
epäkunnossa (kuva 2.), eikä asfal   in ole maala  u 
kentän rajoja. Pihan muihin varusteisiin kuuluu erilaiset 
kiipeilytelineet, keinuja, rekkitangot, hyppyruutuja, 
pienten lasten kiipeilyseinä, tasapainopuomit ja 
kiikkulaudan tapainen keinu (kuva 3.). Leikkivälineiden 
kunto on tyydy  ävä. Koulun pihan kalusteisiin on myös 
kohdistunut ilkivaltaa, esimerkiksi jätekatos on polte  u, 
jalkapallomaalien verkkoja on polte  u ja luis  nten 
vaihtopaikka riko  u.

Jukolanrai  n puisto on kaunis ja keskeisen paikkansa 
ansioista suosi  u ulkoilupaikka asukkaille ja 
naapurialueiden lenkkeilijöille. Puiston suuret 
Terijoen salavat ovat vaiku  avan näköisiä. Puistossa 
olevan leikkikentän välineet vaa  sivat uusimista ja 
monipuolistamista. Tällä hetkellä puistossa on keinut, 
liukumäki ja hiekkalaa  kko (kuva 4). Puistossa on tolpat 
lentopalloken  ää varten, mu  a ei verkkoa (kuva 5). 
Ken  äkin on kokonaan nurmikon peitossa ja sen halki 
kulkee polku.

Toukolanpuisto sijoi  uu kaupallisen keskustan 
lähe  yville. Puiston reunaa pitkin kiertävän kävely- ja 
pyörä  en käy  äjät ovat oikaisseet suorinta  etä pitkin 
muodostaen puistoon leveän polun (kuva 6.). Toukolan 
puistossa ei ole pysähtymiseen houku  elevia paikkoja 
kuten penkkejä, leikki- tai liikuntavälineitä. Puiston 
reunalla on asfal   ken  ä, joka on aikoinaan palvellut 
voimalan piipun rakentamisessa nosturin alustana.

Kuokkalan puistossa on hoide  ua nurmikkoa ja puita. 
Koirien päästäminen nurmikolle on kielle  y (kuva 7.).

Asemakaavaan merkityt Viertolanpuisto ja -leikkipuisto 
on toteutuma  a.

Kerrostalojen pihojen varustusten suhteen  lanne on 
vaihteleva. Uudempien kerrostalojen pihoissa pienten 
lasten leikkiminen on huomioitu hyvin ja tarjolla on 
erilaisia leikkivälineitä. Vanhemmissa pihapiireissä pihan 
leikkitelineiden ja -välineiden kunto on huonompi ja 
vaa  si korjaamista ja paikoi  ain kokonaan uusimista.

1.

2.

3.

Kuva 30. Kuva 33. 
Kuva 31. Kuva 34.
Kuva 32. Kuva 35. Kuva 36.
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4.

5.

6. 7.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Kuva 37. Virkistysaluekaavio
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Kuva 38. Jukolanraitin ja Eeronkujan risteys. Keskellä on olevalle nurmialueelle on kaavoitettu 6. kerroksinen asuin-, liike ja toimistorakennus.
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4. TULOKSET
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4.1 Arvioin  
Seuraavassa  luvussa on kuva  u Jukolan 
kokeiluhankkeessa toteute  ujen   vuorovaiku  eisten 
menetelmien yhteydessä tulleet palau  eet ja 
ehdotukset.

4.1.1 Kävelykierros
Jukolassa järjestetylle kävelykierrokselle saapui 11 
osallistujaa paikalle, ilmoi  autuneet mukaan lukien. 
Keskustelu  laisuuteen saapui kaksi henkilöä lisää. 
Osallistujista kolme olivat miespuolisia ja loput naisia. 
Ryhmässä oli mukana yksi rollaa  orin käy  äjä ja 
yksi sähköpyörätuolinkäy  äjä. Päivän sää oli hiukan 
epävakainen. Kierroksen alussa oli puolipilvistä, mu  a 
loppua kohden alkoi sataa ve  ä. Kierroksen kuudesta 
pysähdyspaikasta ehdimme tunnin sisään kiertää viisi, 
sillä tah   määräytyi apuvälineitä liikkumiseen käy  ävien 
osallistujien mukaan. Kävelykierroksen tulokset on 
kuva  u pysähdyspaikoi  ain.

Viereinen sivu kuva 39.: Kävelykierroksella käytetty kartta osallistujan 
merkinnöillä.
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1) Kirjaston ja päiväkodin välissä

Lähdön yhteydessä keskustel  in yleises   Jukolan alueen 
runsaasta puustosta ja mielly  ävistä viheralueista. 
Lintukodon pihaan toivotaan enemmän kukkaistutuksia. 
Alueen keskuspuisto nähdään hyvänä ratkaisuna, koska 
se on kokonaan liikenteeltä sulje  u ja tarjoaa hyvät 
kävely-yhteydet alueen läpi. Mahdollisuu  a käy  ää 
päiväkodin pihan leikkitelineitä iltaisin kiitellään. 
Kirjaston sisäänkäynnin ympäristöstä on tullut paikka, 
jossa nuoriso vie  ää aikaansa. Alueella tapahtuu melko 
paljon ilkivaltaa ja siksi toivotaan valvontakameroita 
kirjaston ja seurakunnan  lojen yhteyteen. Lisäksi 
alueella on skoo  ereilla ajoa kävely- ja pyöräteillä, 
mikä harmi  aa muita asukkaita. Keskusaukiota koh   
siirry  äessä ohitetaan rakentama  a jäänyt metsi  ynyt 
ton   . Ton  n läpi on muodostunut kaksi polkua, jotka 
muu  uvat sateella hyvin mutaisiksi. Polkuja ehdote   in 
päällyste  ävän soralla tai hakkeella ja ton  lla kasvavaa 
pusikkoa siis   ävän. Puita ei halu  u kaade  avan.

Kuva 40. Jukolanraitti päiväkodin kohdalla.

Kuva 41. Rakentamattoman tontin läpi 
kulkeva polku. Aluskasvillisuutta toivottiin 
harvennettavan, mutta puita ei saisi kaata.
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2) Keskusaukio

Keskusaukio on hyvin vähällä käytöllä. Aukiolle on 
kesäksi tuotu penkit, mu  a muuten aukio melko tyhjä. 
Lapset pelasivat aukiolla jalkapalloa käy  äen penkkejä 
maaleina. Kävelykierroksen osallistujat harmi  elivat 
paikallisen pizzeriayri  äjän autoilua aukiolla sekä kävely- 
ja pyöräteillä, mikä aiheu  aa vaara  lanteita. Aukiolle 
ehdote   in lisää ak  vitee   a lapsille, kuten hyppyruutuja 
tai vastaavia. Aukiolle ja palveluiden yhteyteen kaivataan 
myös enemmän pyörätelineitä. Palveluiden suhteen 
ollaan tyytyväisiä siihen, e  ä pos  palvelut ovat säilyneet 
alueella, mu  a apteekkia kaivataan ehdo  omas   
takaisin. Lisäksi kaivataan leipomokahvilaa, jollainen 
alueella aikoinaan on ollut, nykyisten baarien sijaan. 
Aukion päädyssä on puoliympyrän muotoon tehty 
istuskelualue, jonka keskellä on taideteos. Rakennelman 
molemmin puolin kaartavat luiskat, joita pitkin saavutaan 
noin metrin korkeammalla olevalle aukiolle. Aukion 
puolipyöreää päätyä luiskineen pide   in vaarallisena, 
koska luiskien seinämät ovat niin korkeat, e  ä ne estävät 
näkyvyyden.

Kuva 43. Jukolan kaupallisen keskuksen aukio.

Kuva 42. Aukio on monien nuorten 
kohtaamispaikka.

Kuva 44. Tilataideteoksen kaartavat seinät estävät etenkin pienten pyöräilijöiden näkyvyyttä.
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3) Linja-autopysäkki

Seuraavat huomiot on kerä  y kolmannen ja neljännen 
pysähtymispaikan väliltä. Jäteas  oita ja penkkejä on  en 
varrella liian vähän. Yhtey  ä Ahveniston lenkkeilyreiteille 
pidetään hyvänä asiana. Pyörä  en ja kauppojen 
pysäköin  alueen sisääntulon risteys koe   in vaarallisena 
ja siihen toivo   in suoja  etä.

Kuva 46. Ahveniston tien kävely- ja pyöräilytielle toivottiin lisää jäteastioita ja levähdyspaikkoja.

Kuva 45. Markettien parkkipaikoilla käy vilkas liikenne. Sisääntulon ja 
kevyenliikenteenväylän risteykseen tarvittaisiin suojatie.

Kuva 47. Julkisen liikenteen palveluihin ei kävelykierroksella otettu 
juurikaan kantaa.
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4) Alikulkutunneli

Aleksis Kiven kadulla pyöräily- ja kävely  e pää  yy 
yllä  äen alikulkutunnelin kohdalla. Kävelijät ja pyöräilijät 
joutuvat kiertämään pitkän lenkin jatkaakseen Aleksis 
Kiven katua. Tämän seurauksena alikulkutunnelin 
suuaukon päälle on muodostunut polku. Se on hyvin 
kapea ja ilman minkäänlaista kaide  a, vaikka pudotus on 
korkeimmillaan yli kaksi metriä. Itse alikulkutunneli on 
eri  äin kapea. Sieltä puu  uu valaistus eikä vedenpoisto 
toimi niin kuin pitäisi. Tunnelin pohjalle muodostuu 
suuria lätäköitä ja etenkin talvella jäinen tunneli 
aiheu  aa hyvinkin paljon vaara  lanteita. Aleksis Kiven 
kadulta Toukolanrai  lle johtavat kävely- ja pyörä  et ovat 
huonossa kunnossa. Toinen niistä vie  ää sivusuunnassa, 
mikä vaikeu  aa etenkin pyörätuolikäy  äjien liikkumista.
Toukolanrai  n vieressä on puistoalue, jossa on 
mäntyjen keskellä asval   ken  ä. Ken  ää on tarvi  u 
aikanaan nosturin alustaksi Ahveniston lämpökeskuksen 
rakentamisen yhteydessä. Asval   kentälle ehdote   in 
rullalautailu- ja temppuilualue  a nuorille.
K-Marke  n yhteydessä sijaitseva kierrätyspiste on 
usein epäsiis  ssä kunnossa. Osallistujat toivovat 
ympäristön siis  mistä tai suurempien keräysas  oiden 
hankkimista. Kierroksella myös ihmetel  in yleises  , 
miksi jalkakäytävien reunat jätetään liian korkeiksi.

Kuva 49. Vaarallinen alikulkutunneli Aleksis Kiven kadulla.

Kuva 48. Omaperäisesti pysäköity polkupyörä Toukolanpuistossa.
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5) Puisto

Puistossa toivotaan parannusta lasten leikkipuistojen 
välineisiin. Jukolan puistoa ehdote   in kehite  ävän 
Helsingin Pirkkolassa sijaitsevan liikuntapuiston 
kaltaiseksi. Lisäksi valaistukseen toivo   in parannusta. 
Kirjaston ja puiston vieressä olevaa rakentamatonta 
ton   a nimite   in sekä rumaksi nurmipöheiköksi 
e  ä kehu   in kauniiksi luonnonkukkineen. Ton  lle 
ehdote   in siis  ä viheralue  a tai leikkipuistoa. Erityises   
toivo   in lapsille vaijerirataa pienen mäen päälle, josta 
vaijeriin kiinnitetyn autonrenkaan varassa istuen liutaan 
alaspäin. Jäteas  oita koirien jätöksiä varten toivo   in 
lisää ja koira-aitausta.

Talviliikuntamahdollisuuksista tode   in, e  ä ne ovat 
hyvät. Noin kilometrin mi  aisen yhdysladun lisääminen 
Taula-Ma  n  etä pitkin etelään lii  äisi alueen lähes 
kaikkiin län  sen Hämeenlinnan hiihtolatuihin. Lapsille 
toivo   in myös pulkkamäkeä puistoon ja koulun pihan 
luistelukentän valojen sammumista halu   in siirtää 
myöhäisemmäksi.

Kuva 50. Jukolanraitin puisto.

Kuva 51. Toteutumattoman kerrostalon tilalla kasvava niitty.

Kuva 52. Jukolanraitin 
leikkipuisto.
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Keskustelu  laisuus

Keskustelu  laisuuteen lii  yi vielä kaksi osallistujaa. 
Kertasimme kävelylenkin aikana käydyt pisteet, mu  a 
koska ne oli käyty läpi melko yksityiskohtaises   kävelyn 
aikana, näihin teemoihin ei enää juurikaan tullut 
lisäyksiä. Keskustelu paino  ui asukkaita selkeäs   eniten 
huole  avaan aiheeseen, eli alueen nuoriin. Koetaan, e  ä 
kaikki parannukset, mitä Jukolan ympäristöön tehdään, 
rikotaan tai sotketaan. Lisäksi puhu   in nuorten huonosta 
käy  äytymisestä ja pii  aama  omasta asenteesta. 
Pohdi   in myös vaiku  aisiko liikuntapaikkojen lisääminen 
ilkivallan vähenemiseen, jos alueelle tulisi nuorille 
tarkoite  uja paikkoja, kuten esim. rullalautapuisto.

Kävelykierroksesta kävi ilmi, e  ä alueen 
yhdyskuntarakenteeseen ol  in pääosin tyytyväisiä. 
Etenkin auto  omasta ja vehreästä keskuspuistosta, 
Jukolanrai  sta, pide   in. Sitä käy  ävät myös alueen 
ulkopuolella asuvat ulkoilupaikkana. Rakentamisen 
lisääntymiseen suhtaudu   in varauksellises  . Toivo   in 

alueen säily  ävänsä väljyytensä. Palvelurakenteen sijain   
ja olemassaolo koe   in hyväksi. Eniten kävelykierroksella 
puutu   in ympäristön pieniin ja suuriin yksityiskoh  in, 
kuten kukkaistutuksiin, katukivetyksiin, luiskiin ja 
jäteas  oiden määrään. Sosiaalisia ongelmia alueella 
tunniste   in ja ehdote   in, e  ä projek  n pui  eissa 
voitaisiin vaiku  aa nuorten ak  vitee   en lisäämiseen 
alueella. Kävelykierroksen osallistujat olivat myös 
huolissaan siitä, e  ä mahdolliset uudet parannukset 
alueella joutunevat ilkivallan kohteeksi. Kävelykierros 
tapahtui vuoden valoisimpaan aikaan, joten valaistusta 
ei voinut täysin arvioida. Sen parantamista kuitenkin 
toivo   in Jukolanrai  n puistoon. Levo  omuus alueella ei 
myöskään lisännyt asukkaiden turvallisuuden tunne  a. 
Alueella ei ole asukasyhdistystä, joten yhteisöllisyy  ä 
alueella synny  ävät lähinnä kirjasto ja olutravintolat. 
Olutravintolat ovat myös osasyy alueella koe  uun 
levo  omuuteen. Palvelurakenteen monipuolisuuteen 
toivo   in lisäystä. Kierroksen jälkeen eräs osallistuja esi    
sähköpos  tse toiveen parkour -esteistä Jukolanrai  n 
puistoon.
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4.1.2 Liikkuva työpaja
Liikkuva työpaja elokuun 12. päivänä Jukolan 
keskusaukiolla houku  eli lähinnä lapsia ja nuoria 
osallistujia. Ainoastaan kolme aikuista kävi 
kirjoi  amassa omat ehdotuksensa pienoismalliin. 
Kolmesta ehdotuksesta kaksi koski lasten leikkiken   ä. 
Kerrostalojen pihojen huonokuntoisia leikkivälineitä 
tulisi huoltaa ja uudistaa. Puistoissa pitäisi olla pienten 
lasten leikkipaikan ympärillä aita, jo  a valvominen olisi 
helpompaa monilapsisissa perheissä. Kirjoi  ajalla oli viisi 
2-10-vuo  asta lasta. Kolmannessa ehdotuksessa lii  yen 
alueen sosiaalisiin olosuhteisiin toivo   in ohja  ua 
toimintaa, kuten petankkia tai bocciaa. Ehdotuksen 
kirjoi  aja oli vanhempi mieshenkilö.

Lasten ehdotukset sijoi  uivat useimmiten koulun pihaan 
tai sen läheisyyteen tai oman kerrostalon pihapiiriin. 
Eniten toivo   in pihapiirin leikkipuistojen kunnostamista 
sekä erilaisia uusia välineitä, kuten liukumäkiä, 
kiipeilytelineitä, keinuja, trampoliineja, uima-altaita ja 
salaisia puumajoja. Erikoisimpana paikkana toivo   in 
alueelle rantaa. Ve  ä tai uin  mahdollisuu  a ei 
tarkoite  u, vaan ehdo  aja pyysi pelkkää hiekkarantaa, 
jonne voisi mennä kesällä vie  ämään aikaa ja 
pelaamaan pelejä. Tämän voisi tulkita siten, e  ä 
toivo  aisiin paikkaa, jolla ei ole varsinaista määrä  yä 
toimintaa. Paikan pitäisi kuitenkin olla erityisen kaunis 
ja viihtyisä, jo  a se houku  elisi ihmisiä. Koulun pihalle 
toivo   in kunnon jalkapallomaaleja ja nurmiken  ää 
sekä suurempia kiipeilytelineitä ja lisää keinuja. Koulun 
väli  ömään läheisyyteen ehdote   in pesäpalloken  ää 
viivoineen. Alueen kaakkoispäätyyn, josta on pisin matka 
palvelukeskukseen, toivo   in lähikauppaa.

Työpajaan saapui myös paikalle Hämeen Sanomien 
toimi  aja ja kuvaaja. Hämeen Sanomat julkaisi 
tapahtumasta jutun 13.8.2010.

Kuva 53. Liikkuva työpaja Jukolan aukiolla.

Kuva 54. Suurin osa lasten tekemistä ehdotuksista koski koulun ympäristöä.
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4.1.3 Koulutyöpaja
Halusimme selvi  ää työpajan toimivuu  a eri-ikäisten 
käy  äjien kanssa. Sovimme alueen ala-asteen koulun 
kanssa työpajan järjestämisestä. Työpaja järjeste   in 
Jukolan ala-asteella 13.8. yhden oppitunnin mi  aisena 
kolmasluokkalaisille. Oppilaat jae   in neljään ryhmään. 
Jokaisessa ryhmässä oli 4-5 oppilasta. Työpajassa avus   
myös luokan ope  aja ja koulunkäyn  avustaja. Työpajan 
aluksi keskustel  in arkiliikunnasta ja siitä mitä se on. 
Kysymykseen, kuinka moni pyöräilee kouluun, yli puolet 
oppilaista vii  asi. Ryhmillä oli noin 25 minuu   a aikaa 
ideoida ja toteu  aa yksi tai useampi uusi liikuntapaikka 
pienoismalliin. Kaikkien ryhmien ehdotukset sijoi  uivat 
joko koulun pihaan tai väli  ömään lähiympäristöön, mikä 
korostaa koulun ympäristön merkitystä lasten elämässä. 
Ehdotuksissa koulun jalkapalloken  ä oli uudiste  u ja siinä 
oli kunnolliset maalit. Samoin pihan huonokuntoinen 
koripalloken  ä oli saanut uuden ilmeen. Koulun pihaan 
ehdote   in myös uima-allasta ja trampoliinia. Koulun 
viereen pellolle ehdote   in rakenne  avan hiihtolatuja. 
Yhdessä ehdotuksessa oli suunniteltu liikuntapuisto, 
jossa olisi paljon kuntoilulai  eita. Liikuntapuiston 
yhteydessä sijaitsisi myös vesikioski, josta saisi ilmaista 
ve  ä.

Kuva 55. ja 56. oikealla sekä alla. Jukolan ala-asteen oppilaat 
suunnittelivat innoissaan omaa elinympäristöään.

Kuva 57. vasen alanurkka. Työpajan päätteeksi jokainen 
ryhmä esitteli muille oppilaille omat ehdotuksensa ja töistä 
keskusteltiin.
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4.1.4 Seminaari
Hämeenlinnassa järjeste  yyn seminaariin osallistui 13 
henkilöä ja se järjeste   in Hämeenlinnan raa  huoneen 
valtuustosalissa. Seminaarin alus   Helka-Liisa Hen  lä 
kertomalla yleises   hankkeesta ja luennoimalla aiheesta 
”Arkiliikunta – miten ja miksi osaksi elinympäristöä?” 
Luento käsi  eli arkiliikunnan käsi  eitä ja ympäristöjä 
sekä vallitsevien kaupunkisuunni  elun ihanteiden 
arkiliikkumista vähentäviä vaikutuksia. Ratkaisevassa 
asemassa on yhdyskuntarakenteen  ivistämisen ja sen 
myötä autoriippuvuuden väheneminen sekä ulko  lan 
käytön lisääminen eli julkisten alueiden viihtyisyyden 
sekä saavute  avuuden lisääminen.

Simo Vassinen Demos Helsingistä puolestaan puhui 
tulevaisuuden megatrendeistä, joista yksi lii  yy 
lähes suoraan julkiseen  laan suhtautumiseen ja sen 
käy  öön. Yhteiskunta on rakenne  u massoille, mu  a 
nyt kaupungeissa asuu yksilöitä. Nykyajan yhteisölliset 
yksilöt haluavat asua kaupungeissa, joissa näkyy oma ja 
toisten kaupunkilaisten kädenjälki. Kaupunkiympäristöä 
halutaan muokata siinä missä omaa valmistaloa tai 
polkupyörää. Simo näy    Helsingistä ja ulkomailta 
useita kiinnostavia esimerkkejä tavasta muokata omaa 
elinympäristöä mieleisekseen, mikä inspiroi selkeäs   
ryhmätyöskentelyä. Mukana puheenvuorossa kulki 
ekologises   kestävän elämäntavan merkitys.

Reijo Ruokonen kertoi, mikä lapsia ja nuoria liiku  aa. 
Hän on omassa työssään Nuori Suomi ry:ssä havainnut, 
e  ä kaksi tekijää ylitse muiden edistää lasten ja 
nuorten kasvamista ak  ivisiksi liikkujiksi: liikuntaan 

mahdollistava ja innostava elinympäristö sekä sallivat 
ja parhaimmillaan liikkumaan kannustavat vanhemmat. 
Esityksessä käy  in läpi arkiliikunnan olosuhteita lasten ja 
nuorten näkökulmasta.

Seminaarin jälkeisessä työpajassa osallistujat jae   in 
ryhmiin. Lähes kaikki seminaarissa olleet osallistuivat 
myös työpajaan. Jokainen ryhmä työs   yhtä kolmesta 
erilaisesta pienoismallista. Työpajassa käyte   in yhtä 
suurempaa pienoismallia koko alueesta mi  akaavassa 
1:1000 ja kahta pienempää mallia mi  akaavassa 1:250. 
Pienemmissä malleissa keskity   in Jukolan kaupallisen 
keskuksen ulko  lan kehi  ämiseen ja Jukolanrai  n 
puiston kehi  ämiseen. Jokaisella ryhmällä oli noin 15 
minuu   a aikaa tuo  aa ehdotuksiaan malliin, jonka 
jälkeen siirry   in seuraavan mallin luokse jatkamaan siitä, 
mihin edellinen ryhmä oli jäänyt. Malleihin oli kiinnite  y 
erilaisia väi  eitä ja kysymyksiä lii  yen paikkoihin, joiden 
tarkoituksena oli helpo  aa työskentelyn käynnistymistä. 
Poikkeuksellisesta työskentelytavasta huolima  a 
alkukankeu  a oli vain vähän. Asioista ryhdy   in he   
keskustelemaan, mu  a ehdotusten itsenäistä kirjaamista 
ja lii  ämistä pienoismalliin vieraste   in aluksi. Muutama 
osallistuja innostui myös muovailemaan ehdotuksiaan 
malliin.

Ehdotuksia ja ideoita tuli todella runsaas  . Suurin osa 
kirjoite   in tarralapuille, osa muovail  in ja valaistuksen 
esi  ämiseen käyte   in nuppineuloja. Aikaisemmin 
järjeste  yihin  laisuuksiin verra  una ympäristön 
sosiaalisia tekijöitä ja erilaisia liikuntapalveluja pohdi   in 
enemmän. Seuraavanlaisia ehdotuksia kirja   in malliin:

• Liikuntavälineiden lainauspiste kirjaston   
 yhteyteen
• Ratsastuskokeilua lapsille ja nuorille Alaspään   
 talleilla (n. 1 km Jukolasta kaakkoon)
• Uimavuoroja ala-asteen oppilaille Vou  lan   
 vanhainkodissa
• Talokohtainen vertaisohjaaja tai    
 liikuntavastaavaa, joka voisi järjestää ohja  ua   
 liikuntaa lähialueella ja lähiliikuntalenkin   
 kehi  ämistä sekä ohja  ua toimintaa    
 liikuntarajoi  eisille
• Toivo   in, e  ä alueen asukkaat o  aisivat   
 rohkeammin alueita haltuun ja muokkaisivat   
 esimerkiksi tyhjillään olevasta ton  sta pelikentän.  
 Viljelypalstoista ja omaehtoisen toiminnan   
 alueiden konsepteista keskustel  in.
• Alueen kahdesta olutravintolasta tode   in, e  ä   
 yksikin olisi tarpeeksi.
• Jukolan keskusaukiolle ehdote   in toritoimintaa.
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huononäköisten liikkumista. Levähdyspenkkejä kaiva   in 
kaikkien rei   en varrelle ja Aleksis Kiven kadun ylitykseen 
ehdote   in kaarisiltaa. Puiston asfal   alue  a ehdote   in 
käyte  ävän koripalloken  änä.

Jukolanrai  n puistoon ehdote   in lisää penkkejä ja 
nojailukaiteita. Rai  n käsi  eleminen kokonaisena 
pitkänä liikunta-alueena yhdistyen koulun pihaan ja 
jatkuen Jukolan keskusaukiolle herä    keskustelua. 
Rai  n varrella voisi olla jae  una erilaiset kuntolai  eet 
ja liikuntapaikat. Liikuntarai    yhdistyisi koulun pihaan. 
Valaistuksen parantamista toivo   in koko alueelle.
Tyhjiä ton  eja ehdote   in siis   äviksi. Toiminnoiksi 
ideoi  in frisbeegolfi a, minigolfi a tai koirapuistoa.

Jukolan ala-asteelta ei päässyt kukaan tulemaan 

seminaariin, mu  a mielipiteet koskien koulun pihaa 
välite   in sähköpos  tse. Painote   in yleisurheilun 
suorituspaikkojen puute  a, kuten juoksuratoja, 
korkeushyppy- tai pituushyppypaikkaa. Seminaarin 
työpajaosuudessa ideoi  in kesäajalle zumbatunteja, 
jalkapallokentän päällystämistä ja uusia maaleja sekä 
koulun pihan kehi  ämistä liikuntapuistoksi. Talvella 
luistelukentällä voisi järjestää ruse   luistelua. Yhtenä 
ideana ehdote   in matalista pensaista rakenne  ua 
labyrin   a. Välitun  en valvomista vaikeu  avia korkeita 
pensaita olisi hyvä harventaa.

Muut ehdotukset lii  yivät lähinnä ympäristön 
yksityiskoh  en parantamiseen ja ne on lista  u 
aluekohtaises   alla.

Jukolan keskusaukiolle ideoi  in katukivetyksillä 
muoka  ua shakkiruutua, ulkopingispöy  ä ja 
valaistuksen parantamista. Aukiolle ehdote   in Panna-
peliareenan sijoi  amista, mikä on Lappse  n valmistama 
valmiista elementeistä koo  u kokonaisuus. Myös 
erilaisia ulkokuntoilulai  eita ehdote   in. Aukiolle 
johtavien kävely- ja pyörärei   en varrelle ehdote   in 
hidastepor  eja estämään läpiajoa aukiolla.

Toukolanpuistoon ehdote   in kävelyrei   en kunnostusta 
ja estee  ömyyden tarkistamista. Keskustel  in myös 
erilaisten pintamateriaalien käytöstä, joka helpo  aisi 

Kuva 58. vasemmalla. Työpajan ehdotuksissa painottuivat erilaiset liikuntapalvelut.

Kuva 59 alla. Seminaarin työpajaosuudessa käytettiin kolmea erilaista pienoismallia 
selkeyttämään alueen hahmottamista.
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4.2 Arvio osatutkimuksen 
toteutumisesta
Osatutkimuksen yhtenä tavoi  eena oli lisätä eri 
sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja etenkin 
osallistaa liikuntajärjestöjä. Vuorovaiku  eisuu  a lisääviä 
käytäntöjä suunni  elussa kehite   in ja kokeil  inkin 
erilaisissa  lanteissa. Tavoi  eet saavute   in osi  ain, 
mu  a liikuntaväen houku  eleminen mukaan toimintaan 
osoi  autui haastavaksi. Joitain liikunta- ja urheiluseuroja 
saa  in mukaan, mu  a varsinaiset lajiseurat eivät 
kiinnostuneet hankkeesta. Syynä tähän saa  oi 
olla, e  eivät seurat kokeneet vali  uja menetelmiä 
sellaisiksi, jotka palvelisivat heidän omia intressejään, 
eli lajikohtaisten suoritus- ja harjoituspaikkojen 
kehi  ämistä. Liikuntaa omatoimises   harrastavia ihmisiä 
oli vaikea tavoi  aa.

Alueen asukkaiden osallistaminen oman elinympäristönsä 
kehi  ämiseen onnistui paremmin. Tapahtumien 
markkinoin   ja  edo  aminen oli huoma  avan aikaa 
vievää ja siitä huolima  a  edo  aminen olisi saanut 
olla näkyvämpää. Kaikkiin tapahtumiin saa  in tarpeeksi 
osallistujia. Ainoastaan seminaarissa olisi runsaampi 
osallistujamäärä ollut toivo  ava.

Erilaisia menetelmiä käy  äen tavoite   in kaikenikäisiä 
asukkaita, lapsista eläkeläisiin, joten ehdotuksissa 
on kaikkien ikäluokkien näkemyksiä eduste  uina. 

Maahanmuu  ajien mielipiteet jäivät liikkuvan työpajan 
ja koululla pide  yyn työpajaan osallistuneiden lasten 
varaan. Kävelykierrosta edeltävänä päivänä kohtasin 
maahanmuu  ajapariskunnan Jukolan keskustassa, joka 
vaiku    hankkeesta kiinnostuneelta. He lupautuivat 
tulemaan kävelykierrokselle, vaikka sekä suomen e  ä 
englannin kielen taidot olivat heikot. Seuraavana päivänä 
heitä ei kuitenkaan näkynyt.

Jukolassa on hyvät mahdollisuudet kehi  ää liikunnan 
olosuhteita, sillä alueen yhdyskuntarakenne 
mahdollistaa hyvin omin lihasvoimin tapahtuvaa 
liikkumisen. Panostamalla elinympäristöön 
liikuntapaikkoja rakentamalla parannetaan samalla 
koko alueen ulkonäköä ja viihtyisyy  ä. Lisäksi 
liikkumiseen innostavalla elinympäristöllä voidaan 
ehkäistä sosiaalisia ongelmia ja ennen kaikkea väl  ää 
asuinalueen leimautumista nega  ivisessa mielessä. 
Kehi  ämistä ja korjaamista on etenkin ympäristön 
yksityiskohdissa. Monin paikoin ulkona olevat 
varusteet ovat päässeet rapistumaan tai niitä ei ole 
lähtökohtaises  kaan tarpeeksi. Jukolan keskeisimmän 
rei  n eli Jukolanrai  n kehi  ämisessä kokonaisvaltaiseksi 
liikuntarai  ksi, kaupallisen keskuksen aukiolta Jukolan 
ala-asteelle saakka, olisi paljon poten  aalia jopa län  sen 
kantakaupungin suosituimmaksi liikuntapuistoksi. 
Alueen suunni  elussa tulee huomioida asemakaavan 
toistaiseksi toteutuma  omat puistoalueet, jotka myös 
sijoi  uvat Jukolanrai  n yhteyteen.
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