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TIIVISTELMÄ

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.
Turun Halisissa on toteute  u vuonna 2010 vuoro- 
vaiku  eisuuteen perustuva, arkiliikunnan olosuhteiden 
kehi  ämiseen tähtäävä kokeiluhanke. Hanke on opetus- 
ja kul  uuriministeriön, ympäristöministeriön sekä Turun 
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 Hämeenlinnan kaupungissa, jossa 
kohteena oli Jukolan kaupunginosa.

Halisissa 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 järjestetyissä 
työpajassa kehite   in ryhmissä ratkaisuja, tarkoituksena oli 
parantaa kävelykierroksella havai  uja epäkoh  a ja kohentaa 
ympäristön laatua ja arkiliikunnan olosuhteita.

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. 

Halisten koulun ja päiväkodin sekä läheisen kauppakeskuksen 
alueella 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.

Kokeiluhankkeen ja sitä edeltävien tutkimusten tulokset 
on koo  u  yhteen Liikunta ja elinympäristö- verkkosivuille 
(www.oulu.fi /liikunnanolosuhteet), josta löytyy mm. 
hyviä esimerkkejä käytännön toteutuksista ja suosituksia 
suunni  eluun eri kaavatasoilla. Myös tämä Turun 
Halisten vuorovaiku  eiseen suunni  eluun perustuvan 
kokeiluhankkeen rapor    on sieltä löyde  ävissä.
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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.

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. Arkiliikuntaa 
on lisäksi kaikki muu vapaa-ajalla tapahtuva omaehtoinen 
fyysinen ak  ivisuus.

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

Liikunnan käsite ka  aa lisäksi kuntoilun ja kilpaurheilun.

1.2 Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö -hanke

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla on tehty vuodesta 
2003 Opetus- ja kul  uuriministeriön ja Ympäristöministeriön 
rahoi  amana tutkimus- ja kehitystyötä, jossa on eri 
hankkeissa kehite  y maankäytön 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 www- sivuilla. 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 arkiliikuntaa 
suosivan elinympäristön vuorovaiku  eiseen suunni  eluun. 
Ne ovat olleet suunna  uja erityises   kuntapää  äjille, eri 
hallintokun  en viranhal  joille ja liikuntaväelle.

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

Kuva 2. Näkymä kevyen liikenteen rei  n varrelta Halisista koh   keskustaa. 
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1.3 Valitut vuorovaiku  eisen suunni  elun menetelmät 

Vuorovaiku  eisen tai osallistavan suunni  elun tarkoi-
tuksena on o  aa niiden ihmisten, joita suunni  elu 
koske  aa, näkökulmat paremmin huomioon suunni  elussa. 
Osallistavan suunni  elun menetelmiä on monia ja 
niiden käy  öaste  a pyritään lisäämään. Hämeenlinnan 
ja Turun kokeiluhankkeiden painopisteenä on erilaisten 
vuorovaiku  eisen suunni  elun menetelmien kokeileminen 
käytännössä ja mene  elytapojen toimivuuden arvioin   
hankkeen tavoi  eiden näkökulmasta. 

Kokeiluhankkeessa hyödynne   in gåtur  -menetelmää eli 
ohja  ua kävelykierrosta, joka koostuu ryhmäkävelystä ja 
-keskustelusta. Kierroksen aikana havainnot ympäristöstä 
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 oli tavoi  eena tehdä kynnys osallistumiseen 
mahdollisimman matalaksi. Kokeiluissa sovelle   in ja 
edelleen kehite   in tarrakar  amenetelmänä tunne  ua 
vuorovaiku  eista suunni  elumetodia. 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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2. Tutkimuksen toteutus
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Tavoi  eet

Tiedon kerääminen

Vuorovaiku  eiset menetelmät
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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.
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2.2 Prosessi

”Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö” -hanke Turun Halisissa 
käynnistyi toukokuun 17. päivänä 2010. Tutkimus alkoi 
Halisten lähiympäristön analyysilla, jota varten hanki   in 
aineistoa Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirastosta, 
kuten kar  a-aineistoa, kaava  lanne ja olennaisia 
 lasto  etoja alueen asukkaista. Analyysivaiheeseen kuului 

myös maastoinventoin  käynnit Halisissa 24. toukokuuta 
ja 8. kesäkuuta, sekä kävelykierroksen rei  n suunni  elu ja 
kuvaaminen 9. kesäkuuta.

Kävelykierroksesta  edo  aminen alkoi jo toukokuun 

viimeisellä viikolla, kun kierroksen ajankohta saa  in sovi  ua 
ympäristö- ja kaavoitusviraston ja liikuntapalvelukeskuksen 
yhteyshenkilöiden kanssa. Kävelykierroksen päivämääräksi 
sovi   in 15.6. ja asiantun  jaseminaarin 25.8.2010.

Hankkeen aloituskokous pide   in Turussa 8. päivä 
kesäkuuta. Kokouksessa keskustel  in järjeste  ävistä 
koulutus  laisuuksista eli kävelykierroksesta, työpajoista 
ja asiantun  jaseminaarista. Kokouksessa hanke  a 
pääte   in jatkaa hallintokun  en yhteisenä projek  na ja 
lisäksi seminaariin pääte   in kutsua myös ympäryskun  en 

edustajia. Kokouksessa esitel  in analyysi Halisten 
lähiympäristöstä.
Seminaarin ohjelmarunko valmistui kesäkuun ensimmäisellä 
viikolla. Seminaarin ennakko  edo  aminen aloite   in 
juhannuksen jälkeisellä viikolla, kun seminaarin ohjelma ja 
puhujat olivat varmistuneet. Elokuussa kesäloman jälkeen 
ale   in suunnitella ja valmistella Halisissa pide  äviä 
työpajoja. Seminaarin  edo  amista jatke   in. Työpajat 
järjeste   in Halisissa koulun ja päiväkodin alueella sekä 
kauppakeskuksen edustalla 13.8. Seminaari pide   in Turun 
kaupunginkirjastolla 25. elokuuta.

Toukokuu

17.5. Työ alkaa

15.6. Kävelykierros Halisissa

25.8. Seminaari Turussa

13.8. Työpajat Halisissa

Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu

Tiedon kerääminen

Kävelykierros

Työpajat

Seminaari

8.6. Aloituskokous Turussa

17.9. Työ loppuu

Kuva 3. Aikajana.
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2.3 Käytännön toimenpiteet tutkimuksen eri vaiheissa

Turun Halisten kokeiluhankkeen toteutuksesta on vastannut 
pääsääntöises   arkkit.yo Jussi Eskelinen. Yleisö  laisuuksissa 
avustajana on toiminut Jenny Mie   nen, joka on ollut 
vastaavan Hämeenlinnan toteutuksen vastuuhenkilö.

2.3.1 Kävelykierros

Kävelykierroksen tarkoituksena on havainnoida alue  a 
systemaa   ses  . Kierrokselle kutsu   in erilaisia näkökulmia 
edustavia henkilöitä kuten asukkaita (miehiä, naisia, eri-
ikäisiä, ko  äitejä, lapsia, vanhuksia, eri etnisiä ryhmiä), 
urheiluseurojen edustajia ja alueen suunni  elusta vastaavia 
amma   laisia. Käytännön syistä kierrokselle osallistuvien 
määrää täytyy rajoi  aa noin viiteentoista osallistujaan, jo  a 
kierros voidaan pitää hallitus   ja palaute saadaan kirjoite  ua 
muis  in.

Ennen ryhmäkävelyä kierroksen rei    suunnitel  in siten, 
e  ä saadaan  etoa niistä asioista, jotka ovat hankkeen 
kannalta olennaisia. Pysähdyspaikat, joissa havainnot 
kirjoite   in muis  in, vali   in lähiympäristön analyysiin 
perusteella keskeisten kevyen liikenteen rei   en varrelta. 
Tarkoituksena oli saada mahdollisimman monipuolinen 
katsaus alueesta. Ole  amuksena oli, e  ä rei  llä nähtyjä 
paikkoja kommentoidaan eniten. 

Kävelykierroksen rei    suunnitel  in kestämään noin 
puolitoista tun  a. Tehtäväksi kävelykierroksella osallistujille 
pääte   in antaa posi  ivisten ja nega  ivisten asioiden 

kirjaaminen pysähdyspaikoissa. Osallistujille vara   in 
muis  inpanovälineet ja kartat, joihin oli merki  y kierroksen 
kulku ja pysähdyspaikat. Huonon sään varalta varaudu   in 
virtuaalikierrokseen, eli suunniteltu rei    valokuva   in 
etukäteen ja muoka   in PP-esitykseksi. Palautekeskustelua 
varten kävelykierroksen jälkeen vara   in Aurajokisää  ön 
ylläpitämä Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo.

Kävelykierroksesta  edote   in sähköpos  tse Halisten 
Omako  yhdistykselle, Halinen - Räntämäen ko  seutuyhdistys 
Halisseuralle ja alueella toimiville urheiluseuroille.  
Kierroksesta ilmoite   in Halisten päiväkodin, seurakuntakodin 
ja kauppakeskuksen ilmoitustaululla. Turun kaupungin 
kansainvälisyys ja maahanmuu  ajakoordinaa  orille, 
Halisten koulun rehtorille ja päiväkodin johtajalle sekä 
Aurajokisää  ön toiminnanjohtajalle kierroksesta  edote   in 

henkilökohtaises  . Kaikki hankkeen aloituskokouksessa 
mukana olleet kaupungin työntekijät kutsu   in niin ikään 
mukaan. Kutsua kierrokselle jae   in alueella myös suoraan 
asukkaille maastoinventoin  en yhteydessä 8. ja 9. kesäkuuta.

Kävelykierroksesta ol  in kiinnostuneita ja liikunnan 
olosuhteiden kehi  äminen koe   in tärkeäksi, usein 
juuri oman sidosryhmän näkökulmasta. Esimerkiksi 
alueella nappulaliigaa järjestävässä seurassa halu  aisiin 
parantaa talviharjoi  elumahdollisuuksia, toisin sanoen 
alueelle kaiva  aisiin sisäliikuntasalia, kun taas koulussa 
ol  in huolestuneita lasten turvallisuudesta liikenteessä. 
Arkiliikunnan olosuhteiden edistäminen yleisemmin jäi 
vähemmälle huomiolle ja kiinnostus kävelykierrosta kohtaan 
osoi  autui laimeaksi; ilmoi  autumisia kävelykierrokselle 
tuli vain yhdeksän.

Kuva 4. Kutsu kävelykierrokselle
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2.3.2 Seminaari

liikuntaseuraa. Kutsua lähete   in samoille tahoille kuin 
kävelykierroskutsua. Elokuussa seminaarin  edo  aminen 
aloite   in toden teolla. Hankkeesta laadi   in lehdistö  edote, 
joka lähete   in Turun Sanomille ja paikallislehdille Aamuset, 
Kulmakunta ja Turkulainen. Lehdistö  edo  een mukana 
lähete   in kutsu seminaariin. Seminaarista ilmoite   in lisäksi 
LiikU ry:n www- sivuilla. Liikuntajärjestö Lounais-Suomen 
Liikunta- ja Urheilu ry:n kanavien kau  a seminaarikutsu 
tavoi    kaikki alueen liikunta- ja urheiluseurat. 
Seminaarista ilmoite   in Turun kaupungin www- sivuilla 
tapahtumakalenterissa.

Seminaarikutsu lähete   in sähköpos  tse Turun 
kaupunginhallitukselle, -valtuustolle ja -johdolle sekä 
hallintokun  in; kiinteistöliikelaitokselle, sosiaali- ja 
terveystoimeen,  laliikelaitokselle, ympäristö- ja 
kaavoitusvirastolle sekä liikuntapalvelukeskukselle. 
Myös peruspalvelu-, ympäristö- ja kaavoitus- sekä 
liikuntalautakunnan jäsenet kutsu   in seminaariin. 
Ympäryskun  in kutsu lähete   in Kaarinan, Liedon, Raision, 
Naantalin, Ruskon ja Maskun liikuntapalvelutoimeen.

Halisissa seminaarista ilmoite   in kauppakeskuksen ja 
seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla. Kutsua jae   in 
Halisissa 13.8 järjestetyissä työpajoissa kaikille osallistujille 
ja kiinnostuneille ohikulkijoille. 

Seminaarissa ohjelmassa oli kolme asiantun  japuheen- 
vuoroa, joiden yhteyteen oli vara  u aikaa kysymyksille. 

Koko ”Arkiliikuntaa edistävän elinympäristö” -hankkeesta 
vastaava  Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston 
yhdyskuntasuunni  elun professori Helka-Liisa Hen  lä 
valmisteli  laisuuden avauspuheenvuoron hankkeen 
taustoista ja arkiliikunnasta yhdyskuntasuunni  elun 
näkökulmasta. 

Seminaarin teemana pääte   in korostaa arkiliikunnan 
myönteisiä ilmastovaikutuksia liikunnan terveysvaikutusten 
ja yhdyskuntarakenteen liikuntaa edistävien ominaisuuksien 
ohella. Kutsutuista puhujista Simo Vassinen työskentelee 
tutkijana Demos Helsingissä. Demos Helsinki on 
riippumaton ajatushautomo, joka tekee laaja-alaista 
yhteiskuntatutkimusta. Keskeisinä teemoina tutkimuksessa 
ovat olleet hyvinvoin  , tulevaisuuden kaupungit ja 
vähähiilinen yhteiskunta.

Nuori Suomi ry:stä pyyde   in puheenvuoro oppimisesta ja 
kasvamisesta ak  iviseksi liikunnanharrastajaksi. Nuori Suomi 
ry on sitoutumaton liikuntajärjestö, jonka tehtävänä on edistää 
lasten ja nuorten hyvinvoin  a liikunnan ja urheilun avulla. 
Kehitysjohtaja Reijo Ruokonen puheenvuoron otsikkona oli 
”Mikä nuoria liiku  aa?”. Hänen vastuualueenaan ovat olleet 
päiväko  en ja koulujen liikuntaolosuhteet.

Seminaarista  edote   in ennakkoon kesäkuussa LiikU 
ry:lle, johon kuuluu yli tuhat Lounais-Suomen urheilu- ja 

Kuva 5. Seminaarikutsu
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2.3.3 Työpajat

sosiaaliset mediat, blogit ja kansalaisjournalismi. Voisiko 
vertaistuotantoa soveltaa myös yhdyskuntasuunni  eluun?

Helsingissä on järjeste  y työpajoja, joissa periaa  eena on 
ollut osallistujaryhmien kierrä  äminen suunni  elurasteilla, 
joissa kussakin on ollut oma suunni  elutehtävänsä. 
Osallistujat kiertävät ras  lta toiselle määräajan kuluessa 
ja jatkavat suunni  elutyötä siitä, mihin edellinen ryhmä 
on jäänyt. Prosessi toistetaan, kunnes ryhmät ovat 

Seminaarin työpajaosuu  a varten kehite   in eräänlainen 
suunni  elupeli. Tämäntapaista menetelmää on kokeiltu 
Helsingissä asuinalueiden ja julkisten  lojen, kuten puistojen 
suunni  eluvaiheessa vuorovaiku  eisen suunni  elun 
keinona. Näissä työpajoissa on tutki  u, minkälainen 
vuorovaikutusprosessi antaisi osallisille mahdollisuuden 
tehdä muutakin kuin vali  aa. Vuorovaiku  eisuuden 
uudeksi konteks  ksi ovat nousseet 2000- luvulla monet 
vertaistuotannon kanavat: muun muassa wikipedia, 

kiertäneet kaikki suunni  eluras  t. Tätä metodia on kutsu  u 
wikisuunni  eluksi, joka perustuu ideoiden integroimiseen 
erilaisten ehdotusten kilpailu  amisen sijaan.

Wikisuunni  elu- pajoissa on kokeiltu erilaisia tehtäviä, joita 
on ollut kahta tyyppiä: alue  a kuvaava pienoismalli, jota 
on saanut vapaas   muokata ja erilaiset kollaasit, joihin on 
kerä  y visioita alueen tulevaisuudesta, hyvistä ja huonoista 
puolista ja niin edelleen.

Kuva 7. Wikisuunni  elupajoissa tuote  uja suunnitelmia. Peter Ta  ersall.Kuva 6. Ideoiden integroiminen. Peter Ta  ersall.



17

Seminaarissa pääte   in kokeilla alueesta tehtyjä 
pienoismalleja. Pienoismallin ajatel  in havainnollistavan 
alue  a hyvin, koska luultavas   se ei ole tu  u kaikille 
työpajaan osallistuville. Tarkoituksena oli tehdä koko 
alueesta yksi malli ja kävelykierroksen palau  een perusteella 
tarkempi osamalli alueen keskeisestä osasta.

Seminaarissa oman haasteensa toi  laisuuden lyhyt 
kesto. Työpajaosuudelle oli mahdollista varata aikaa 

vain tun   ja var    ja tulosten purkamiseen puoli tun  a. 
Suunni  eluras  en kierrä  ämiseen aikaa on melko vähän, 
joten ras  en määräksi arvioi  in enintään kolme. Lisäksi 
osallistujien lukumäärästä ei ollut varmuu  a työpajan 
suunni  eluvaiheessa. Tehtävänannon tulisi olla selkeä, 
mu  a kuitenkin melko joustava osallistujamäärästä riippuen. 

Lisäksi arkiliikunnan ympäristön, leikkipuistojen, 
urheiluken   en ja kevyen liikenteen rei   en 

havainnollistaminen pienoismallissa on huoma  avas   
rakennuksia vaikeampaa. Pienoismallit rakenne   in alueesta 
tulostetun suuren ilmakuvan päälle, jolloin syntyi ikään kuin 
kolmiulo  einen valokuva alueesta metsineen ja peltoineen 
kaikkineen.

Menetelmää kokeil  in käytännössä kohdealueella 
liikkuvien työpajojen avulla. Tarkoituksena oli mahdollisuus 
vapaaseen ilmaisuun ja ajatusten esi  ämiseen. Osallistujille 
ei halu  u tarjota valmiita ratkaisuja sijoite  avaksi 
alueelle, vaan pienoismallin toivo   in rohkaisevan omien 
visioiden toteu  amiseen elinympäristöönsä perinteisiä 
askartelumateriaaleja käy  äen. Ehdotuksen tai palau  een 
saa  oi myös kirjoi  aa tarralapulle ja kiinni  ää malliin. 
Nummenpakan koulusta ja Halisten yksiköstä  edustel  in 
mahdollisuu  a järjestää yhdelle oppilasryhmälle erillinen 
työpaja luokassa, mu  a ajatus ei herä  änyt mielenkiintoa. 
Turun Sanomille ja paikallislehdille Aamuset, Kulmakunta 
ja Turkulainen lähete   in  edote tulevasta tapahtumasta, 
mu  a aiheesta ei kirjoite  u sanomaleh  in.

Seminaarin työpajaosuudessa työskentelyn tehostamiseksi 
osallistujille pääte   in jakaa tehtäviä, kuten ”Paranna 
vanhusten ja liikuntaesteisten mahdollisuuksia käy  ää 
Aurajoen varren ulkoilu- rei  ejä”, ”Kehitä kauppakeskuksen 
ympäristöä turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi ympäristöksi 
liikkua”, ”Paranna Paavinkadun ja Gregorius IX:n  en risteyksen 
turvallisuu  a” ja ”Parantaisiko alueen lisärakentaminen 
viihtyisyy  ä? Voisiko alueiden täydentämisellä syntyä 
urbaania ja elävää kaupunkiympäristöä? Sijoita uusia 
rakennuksia alueelle harkintasi mukaan”.

Kuva 8. Tutkimusalueesta tulostetun ilmakuvan päälle rakenne  u pienoismalli Halisista.  
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3. Analyysit
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Lähiliikunta ja -virkistysalueet
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3.1 Miksi Halinen?

Turun kaupungin liikuntapalvelut ilmoi   vat hankkeen 
aiemmasta vaiheesta kertovan leh  jutun perusteella 
halukkuudestaan osallistua hankkeeseen, joka laajentui 
hallintokun  en yhteiseksi projek  ksi. Turun kaupungin 
ympäristö- ja kaavoitusviraston ja liikuntapalvelukeskuksen 
tavoi  eena oli löytää sopiva kohdealue Turusta.

Liikuntapalvelukeskuksessa hallintokun  en keskinäisen 
yhteistyön ja toimintatapojen kehi  äminen koe   in tärkeäksi, 
samoin kuin liikuntapaikkasuunni  elun kehi  äminen 
pitkäjänteiseen, halli  uun ja kestävään suuntaan. Myös 
erilaisten osallistamistapojen kokeilemisesta ol  in 
kiinnostuneita. Ympäristö- ja kaavoitusviraston näkökulmasta 
halu   in nostaa esille sosiaalises   haasteellisten alueiden 
kehi  äminen ja erityises   maahanmuu  ajien huomioon 
o  aminen tulevaisuudessa.

Kohdealueeksi valikoitui Halinen juuri sosiaalisen profi ilinsa 
vuoksi. Halisissa asuu suhteellisen paljon maahanmuu  ajia. 
Alueella ei ole sisäliikuntapaikkoja eikä kokoontumis  loja. 
Alue on suhteellisen yhtenäinen ja melko valmiiksi 
rakenne  u. Muutamia yksi  äisiä kaavamuutoksia alueelle 
on tosin vireillä, samoin kuin uusi  elinjaus alueen 
länsireunalla.

Kuva 9. Halinen kuva  una Koroistenkaarelta.

Kuva 10. Näkymä Frantsinpuistosta Frantsinkadun suuntaan. Kuva 11. Komoinen.
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3.2 Halisten lähiympäristön analyysi

Halisten lähiön rakentaminen alkoi 1980- luvun loppupuolella 
ja se kasvoi nopeas   runsaan 3600 asukkaan asuinalueeksi. 
Kaupunginosan väkiluku oli vuoden 2009 lopussa 3439 
asukasta, kun koko Turun kaupungin väkiluku samaan aikaan 
oli 176 087 asukasta. Äidinkielenään muita kuin suomea tai 
ruotsia puhuvia oli yhteensä 833 (24 %) asukasta. Halisissa 
puhutaankin yli vii  äkymmentä eri kieltä. Alueen ikäjakauma 
on varsin nuori, lähes 50 % asukkaista on alle 30 -vuo  aita.

Ikäjakauma (31.12.2009):    

0-6 –vuo  aat    395 (11,5 %)
7-15 –vuo  aat    382 (11,1 %)
16-29 –vuo  aat    913 (26,5 %)
30-64 –vuo  aat    1582 (46,0 %)
yli 64 –vuo  aat    167 (4,9 %)

Kuva 12. Rakeisuuskar  a.
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3.2.1 Yhteydet ja etäisyydet palveluihin

Halinen sijaitsee Aurajoen varressa noin neljän kilometrin 
etäisyydellä Turun ruutukaavakeskustasta. Keskusta-alueen 
palvelut sijaitsevat noin viidentoista minuu  n pyöräilymatkan 
etäisyydellä Halisten kaupunginosasta, kun yleensä o  aen 
alle kahdenkymmenen minuu  n matka pyöräillen tai jalan 
koetaan vielä mielekkäänä. Kävellen samassa ajassa ovat 
saavute  avissa muun muassa Räntämäen ja Nummen 
asuinalueet, Orikedon pienteollisuusalue, Nummenpakan 
suuret koulut sekä Pyhän Katariinan ja Maarian kirkot ja 
hautausmaat.

3.2.2 Maisemalliset ominaispiirteet

Turun kaupungin yleiskaavassa 2020 Aurajoen ranta-alueet 
Halisten kohdalla on merki  y kul  uurihistoriallises  , 
kaupunkikuvallises  , maisemallises   ja luonnonoloiltaan 
arvokkaaksi alueen osaksi. Alueella tapahtuvat muutokset 
tulee tehdä niin, e  ä alueen ominaispiirteitä ei turmella. 
Ranta-alueet ovat osa peruste  avaa kansallista 
kaupunkipuistoa. Kaupunkipuistostatus kertoo siitä, e  ä 
alueen luonto- ja kul  uuriarvot ovat valtakunnallises   
merki  äviä, sekä siitä, e  ä kaupunki haluaa suojella ja 
kehi  ää arvokkaina pide  yjä alueita.

Aurajoen ranta-alueet ovat ikivanhaa kul  uurimaisemaa, 
jota viljellään edelleen. Halisten ryhmäkylän seutu on ollut 
asu  una rautakaudesta läh  en, alueella on useita suojeltuja 
muinaismuistoja ja kadonneita kyliä, joista ei ole aina 
helpos   havai  avia merkkejä. Halistenkoski on Turun ainoa 
koski, jonka partaalla on osia vanhasta teollisuuskeskuksesta, 
kuten Myllärintalo.

3.2.3 Asuinalueen palveluiden sijain   ja saavute  avuus

Palvelut alueelle tulivat hitaas  , Halisiin saa  in kor  elikoulu 
1997, tosin ilman liikunta  loja ja kauppakeskus seuraavana 
vuonna. Räntämäkeen, aivan Halisten viereen, valmistui 
myöhemmin yksityinen liikuntahalli, joka on kuitenkin 
kaupungille liian kallis vuokra  avaksi.

Suunni  eluvaiheessa Halisten lähiön keskiosiin tavoitel  in 
kaupallisia palveluita. Kun kauppakeskus vihdoin 
rakenne   in, se sijoite   in Gregorius IX:n  en länsipuolelle, 
kuten myöhemmin rakennetut liikuntahalli ja lähikauppa. 
Nyky  lanteessa kauppaan ei mielellään kuljeta jalan tai 
pyörällä, vaan Halisista lähdetään herkäs   autolla ja ajetaan 
suurempiin yksiköihin, mikä on heikentänyt  en varressa 
sijaitsevien kauppojen asemaa.

Kuva 13. Keskustan palvelut ovat 15 minuu  n pyötäilymatkan etäisyydellä. Kuva 14. Aurajoen varren suojeltu ranta-alue. Kuva 15. Palveluiden sijain   Halisissa.
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Alueella toimii Nummenpakan koulun Halisten yksikkö, 
joka on pieni 1-2. luokkien lähikoulu. Koulussa on noin 
kuusikymmentä koululaista neljässä luokassa, joista yksi on 
alueellinen pienluokka. Koulun vieressä on päiväko  .

3.2.4 Asuinalueen sisäinen liikenne

Alueen sisäisen liikenteen järjestely on malliesimerkki 
sisäsyö  öisestä yhden kokoojaväylän katuverkosta 
liityntäväylineen. Alueen kevyen liikenteen rei  t ovat myös 
rii  ävän laajat ja alueella liikkuminen on turvallista kävellen 
ja polkupyörällä. Kuitenkin alue  a rajaavan vilkasliikenteisen 
pääväylän yli  äminen on erityises   lapsien ja hitaas   
liikkuvien kannalta vaarallista. Kaikilla ylityspaikoilla ei 
ole liikennevaloja tai ne ovat liian nopeat vanhuksille ja 
liikuntaesteisille. 

3.2.5 Lähiliikuntapaikat ja -virkistysalueet

Halinen on liikuntapalvelujen katvealue  a Turussa, vaikka 
lähiliikuntapaikkojen ja -virkistysalueiden suhteen  lanne 
on kohtalaisen hyvä. Erityises   koulun pihaan on panoste  u 
ja se onkin alueen tärkein lähiliikuntapaikka. Koulun 
pihalla on leikkipuisto, salibandykaukalo, maastopyörärata, 
kuntoiluvälineitä ja hiekkaken  ä, joka jäädytetään talvella.

Erik Julinin puistossa on leikkipuisto, joka on suhteellisen 
hyvässä kunnossa, lisäksi Halisissa on useita taloyh  öiden 
ylläpitämiä leikkipaikkoja. Alueella on koulun kentän lisäksi 
kaksi pienempää ken  ää, joissa on jalkapallomaalit. Halisista 
lähtee valaistu rei    Orikedon kuntopoluille. Ulkoilu- rei   en 
verkosto on laaja ja päällysteet ovat pääosin hyvässä 
kunnossa. Alueen metsät sopivat hyvin ulkoiluun ja luontoon 
pääsee helpos  , metsänreuna alkaa monin paikoin suoraan 
takapihalta.

Kuva 16. Koulu ja päiväko  . Kuva 17. Alueen kokoojaväylä ja liityntäväylät. Kuva 18. Lähiliikuntapaikat ja -virkistysalueet Halisissa.
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Kuva 19. Halistenkoski.

Kuva 25. Gregorius IX:n  en ja Koroistenkaaren kevyen liikenteen 
ylityspaikat   . Sinisellä on merki  y turvalliset alikulut, vaalealla punaisella
liikennevaloilla suojatut ylityskohdat. Tummalla punaisella on merki  y 
valoton ylityskohta bussipysäkille.

Kuva 26. Kevyen liikenteen ja alueen sisäisen ajoneuvoliikenteen  
solmukohdat on merki  y vaalealla punaisella, sinisellä valaistun 
kuntopolun alikulkutunneli.

Kuva 27. Valaistu kuntopolku.

Kuva 20. Komoisten ryhmäkylä. Kuva 21. Tuhkakallio on esihistoriallinen kalmisto.
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Kuva 28. Kul  uuri-luontopolku. Kuva 29. Merkityt ulkoilurei  t Halisissa. Kuva 30. Lähiliikuntapaikat ja -virkistysalueet Halisissa.

Kuva 22. Virnamäenpuisto Kuva 23. Halisten kalmisto. Kuva 24. Näkymä Aurajokilaaksoon.
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Kuva 31. Valkkimyllynkadulla ei ole erillistä kevyenliikenteenväylää. Kuva 32. Valkkimyllynkadun ja Kalloistenkadun risteyksestä ei ole opastusta 
ulkoilureiteille.

Kuva 33. Asemakaavassa osoite  u kevyen liikenteen yhteys ei ole toteutunut.

Kuva 42. Asemakaavassa osoite  u kevyen liikenteen yhteys 
Valkkimyllynkadulle ei ole toteutunut.

Kuva 41. Kasvillisuus pei  ää paikoin näkyvyyden. Kuva 40. Leveä sorapintaien  e kapenee ohueksi poluksi.
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Kuva 34. Opasteita on vaikea ero  aa. Kuva 35. Ulkoilurei    kulkee hevoshaan ohi. Kuva 36. Katajamäki.

Kuva 39. Rava  ulanpolulta erkaneva sora  e. Kuva 38. Ulkoilurei  lle ei ole opasteita. Kuva 37. Ulkoilurei  t eivät kestä ratsastusta.
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4. Tulokset
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Kävelykierros

Työpajat

Seminaari
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4.1 Arvioin  

Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko

Fyysisen ympäristön laatu
(ympäristön suuret ja pienet yksityiskohdat)

Sosiaaliset tekijät

Vuorovaiku  eisen kokeiluhankkeen kävelykierroksen ja 
työpajojen taavoi  eena oli saada esille kohdealueelta erilaisia 
arkiliikuntaa edistäviä ja hai  aavia olosyhdetekijöitä. Saatu 
aineisto voidaan jakaa pääasiassa kolmeen kategoriaan, jotka 
ovat yhdyskuntarakenne  a ja palveluverkkoa käsi  elevät 
kommen  t, fyysisen ympäristön laatua eli ympäristön suuria 
ja pieniä yksityiskoh  a koskevat kommen  t ja sosiaalisia 
tekijöitä käsi  elevät kommen  t.
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4.1.1 Kävelykierros

Kierrokselle ilmoi  autui yhdeksän henkilöä, joista seitsemän 
pääsi paikalle. Mukana oli alueen kaavoituksesta vastaava 
arkkiteh  , liikuntasuunni  elija ja viisi asukasta, joista kaikki 
ovat ak  ivises   mukana Halisten omako  yhdistyksessä. 
Huonon sään takia kävelykierros pääte   in korvata 
virtuaalisella kierroksella Myllärintalossa, toisin sanoen 
kuvasarjalla pysähdyspisteistä rei  n varrella. Rei    on sama 
kuin suunnitellulla kävelykierroksella. Osallistujat kirjasivat 
havaintoja muis  in kierroksen aikana. Kierroksen jälkeen 
keskustel  in pysähdyspisteistä erikseen ja alueesta yleises  .

Kuva 43. Kokoontuminen Halisten seurakuntakodin pihalla. Kuva 44. Kar  a, johon on merki  y kävelykierroksen rei   .
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1. Kauppakeskuksen ympäristö
Ympäristö on jäsentymätöntä, avointa pysäköin  alue  a, 
jonka reunoilla palvelut sijaitsevat. Alue ei ole viihtyisä eikä 
houku  ele oleskeluun ja se koetaan kaupunkikuvaltaan 
tyypilliseksi asuinalueen tai lähiön kauppakeskukseksi, mu  a 
sellaisenaan väl  ämä  ömäksi alueen asukkaille. Alue on 
rakenne  u kerralla, eikä sillä ole samaa monipuolisuu  a kuin 
pidemmän ajan kuluessa rakennetulla alueella. Ympäristö on 
ikävännäköistä ja kuvastaa aikakautensa arvoja ja asenteita. 
Mi  akaava koetaan kaikesta huolima  a inhimillisenä. 
Posi  ivisena asiana nähdään myös istutukset, joilla yritetään 
kohentaa alueen ilme  ä.

Palvelut on sijoite  u vilkkaas   liikennöidyn väylän 
väärälle puolelle. Alue on kuin ”iso risteys”. Gregorius 
IX:n  en yli  äminen ei ole riskitöntä, vaikka risteyksessä 
on liikennevalot. Koululaiset joutuvat yli  ämään 
 en ja kulkemaan pysäköin  alueen läpi mennessään 

iltapäiväkerhoon seurakuntako  in. Pysäköin  alueella 
liikkuminen koetaan lasten kanssa vaaralliseksi. Kevyen 
liikenteen väylät mielletään sil   posi  ivisina rei  einä, 
tosin pyöräilynopeudet ovat aika kovia ja vaara  lanteita 
bussipysäkin edustalla syntyy helpos  . Selkeää yhtey  ä 
kevyen liikenteen väylältä kauppakeskukseen ei ole. 
Seurakuntakodin nurkalta lähtee paljon käyte  y vanha 
pelto  e, joka on ”lyhyin” rei    keskustaan. Rei    on kuitenkin 
epävirallinen, eikä sitä pidetä talvella kunnossa.

2. Koroistenkaaren ja Kardinaalikadun risteysalue
Risteysalue koetaan samalla lailla nega  ivisena kuin 
kauppakeskuksen ympäristö. Jälleen palvelut eli lähikauppa 
on liikenneväylän väärällä puolella, ja Koroistenkaaren ylitys 
koetaan vaaralliseksi. Tiellä ajetaan liian suurilla nopeuksilla, 
onne  omuuksia on sa  unut. Katualue on leveä. Kerrostalojen 
ja Koroistenkaaren välissä on laaja viheralue, mu  a ympäristö 
ei ole puistomaises   hoide  ua vaan jäsentymätöntä ja 
hoitamatonta pensaikkoa. Korkeajännitelinjat ovat alue  a 
hallitseva elemen   . Koroistenkaaren varren korkeat 
kerrostalot ovat ikävännäköisiä ja ympäristö on epäsiis  ä. 
Alueella on käynnissä vesijohdon korjaustyö ja uusien 
johtopylväiden pystytystyömaa, mikä en  sestään lisää 
roskaista ja likaista vaikutelmaa. 
Alueelle kaiva  aisiin kokoontumispaikkaa erityises   nuorille, 
esimerkiksi rullalautailua varten ja lapsille leikkipuistoa.

Kuva 45. Kauppakeskuksen ympäristö. Kuva 46. Koroistenkaaren ja Kardinaalinkadun risteys.
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3. Koulun ja päiväkodin ympäristö
Ympäristö on vehreä ja koetaan viihtyisänä. Koulun piha-
alueita on ehoste  u istutuksin. Asfal   pintaa on vähän. 
Lapsille ja nuorille on liikuntamahdollisuuksia, leikkipuisto, 
palloken  ä, koripallo/sählyken  ä, maastopyörärata ja 
kiipeilytelineitä.
Aikuiset kokevat alueen kuitenkin levo  omaksi ja hieman 
turva  omaksi lasten leikkiympäristöksi. Nuoret kokoontuvat 
koulun pihalla. Alue  a on vaikea valvoa ja ilkivaltaa on 
ollut. Kentän valaistus ei ole rii  ävä, samoin rii  ämätön 
yleisvalaistus alueella lisää turva  omuuden tunne  a 
pimeään vuodenaikaan. Koulun ja päiväkodin ympäristö 
koetaan alueen keskuksena, johon on panoste  u. Läheinen 
matonpesupaikka on eri  äin suosi  u, ja sitä käytetään 
mielellään vesistöjä rehevöi  ävien matonpesulaitureiden 
sijaan.

4. Vanhan Rava  ulan  en ympäristö
Rava  ulan  en ja Aurajoen välinen alue on upea ja parasta 
Halisissa. Alueelle ei haluta mitään muutoksia maisemaa 
pilaamaan, sen toivotaan säilyvän luonnonmukaisena ja 
harvaan asu  una tulevaisuudessakin. Ainoastaan yksi 
hakkuuaukio Kaarinan puolella häiritsee kokonaisuu  a.

Alueella on loistavat ulkoilumahdollisuudet, tosin 
kulkurei  t tulisi merkitä selkeämmin ja opasteita kaivataan 
lisää. Lenkkipolut ovat hyvin valaistu, mu  a Vanhalle 
Rava  ulan  elle toivo  aisiin katuvaloja. Lapset ovat 
koristelleet alueella olevat roskapöntöt, mu  a alueella ei ole 
niitä ilmeises   rii  äväs  . Varsinkin Vanhan Rava  ulan  en 
kääntöpaikka on eri  äin roskainen ja epäsiis  . 

5. Virnamäen kallio
Alueella kulje  aessa monimuotoiset  lat luonnossa ja 
näkymät Aurajokilaaksoon vaihtelevat. Ympäristö on 
kaunista maalaismaisemaa kaupunkialueella, ikivanhaa 
kul  uurimaisemaa, joka uhkaa vaurioitua. Runsas liikkuminen 
alueella on kulu  anut kasvillisuuden ken  äkerrosta ja 
puustoa. Ympäristö on suosi  ua ulkoilualue  a, jossa 
liikkuu paljon ihmisiä, erityises   lähiseudun lapsia, jotka 
leikkiessään saa  avat vaurioi  aa luontoa muun muassa 
oksia katkomalla puissa kiipeillessään. Liikkumista alueella 
tulisi rajoi  aa merkityille reiteille. Alueelle kaivataan 
opasteita osoi  amaan selväs  , missä saa kulkea ja miten 
ulkoilureiteille pääsee. Rei   en ylläpidosta tulisi huoleh  a 
paremmin. Ratsastus poluilla sotkee niitä varsinkin maan 
ollessa märkää. Ratsastukselle tulisikin osoi  aa omat rei  t.

Kuva 47. Koulun ja päiväkodin ympäristö. Kuva 48. Rava  ulanpolku. Kuva 49. Virnamäen kallio.
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6. Komoisten ryhmäkylän seutu
Kylässä on kolme  laa, Komoinen, Te  lä ja Ran  , joista 
kahdessa pidetään hevosia. Pellot ovat yhä edelleenkin 
viljeltyjä. Alue on Turun upeinta maalaismaisemaa. 
Kylän rakennusten välissä on mielly  äviä ja yllätyksellisiä 
katu  loja, hienoa ympäristöä kaikille liikkujille. Sähkölinjat 
ovat yksi  äinen häiriötekijä maisemassa.

Alueelle kaiva  aisiin ulkoilijoille selkeämpää yhtey  ä kylän 
halki Virnamäen ulkoilureiteille. Alueen läpikulkuliikenne  ä 
Halisiin tulisi rajoi  aa. Nykyään autolla ajetaan kylän halki 
Halisiin kielloista huolima  a. Kylästä on muodostunut 
vaarallinen läpikulkualue, jossa liikutaan maatalouskoneilla, 
autoilla ja pyörillä lähes sokeassa risteyksessä 
talousrakennusten välissä. Koululaiset kulkevat Halisista 
Valkkimyllynkatua pitkin Nummenpakan kouluun. 

Vaara  lanteita risteysalueella on ollut, samoin kuin 
oikorei  llä koilliskulman talousrakennus pellon puolelta 
kierre  äessä.

7. Myllärintalo
Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo on julkisella liikenteellä 
hyvin saavute  avissa. Alueella Halistenkosken rannassa 
on hyvät parkkipaikat. Toisaalta Halistenkosken seutu on 
vaarallinen alue, jossa autoliikenne ja kevyt liikenne risteävät. 
Autoilla ajetaan Halistenkosken pysäköin  alueelle ja 
kiellosta huolima  a edelleen Halisiin. Koululaiset pyöräilevät 
kouluun vauhdikkaas   mäkeä alas kevyen liikenteen sillalle 
risteysalueen sivuitse, mikä on aiheu  anut vaara  lanteita. 
Halistenkosken hienon ympäristön kehi  ämisestä 
tulevaisuudessa ollaan huolestuneita.

Kuva 50. Komoisten kylä. Kuva 51. Halistenkoski.
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Toisaalta alue on jakautunut selväs   kahteen osaan. 
Paavinkadun varren kerrostaloissa on paljon vuokra-
asuntoja, kun taas alueen eteläosassa on omistusasuntoja 
pien- ja rivitaloalueella. Alueella on jonkin verran sosiaalisia 
haasteita, jotka paino  uvat alueen vuokra-asuntovaltaiseen 
pohjoisosaan. Tässä osassa asuu myös huoma  ava 
määrä maahanmuu  ajia, alueella on  e  äväs   56 eri 
kansallisuu  a. Merkillepantavaa on myös se, e  ä kierrokselle 
osallistuneista alueella asuvista kaikki asuvat alueen pien- ja 
rivitalovaltaisella alueella. Asukkaita alueen kaikista osista 
on vaikea saada osallistumaan toimintaan mukaan ja saada 
ka  ava käsitys koko alueen asukkaiden kokemuksista.

Asukkaista n. 30 % on alle 20 -vuo  aita. Nuorilla ei ole 
kokoontumis  laa alueella eikä ak  vitee  eja, mikä saa  aa 
lisätä ilkivaltaa. Aikaisemmin nuorten aiheu  amia häiriöitä 
on ollut jopa niin paljon, e  ä oli järjeste  ävä asukkaiden 
katupar  oita, ”kor  elipoliiseja”. Si  emmin  lanne on 
rauhoi  unut, kun asiaan on puutu  u. Koulun ja päiväkodin 
alue on nyt nuorten kokoontumispaikkana, siitä on 
muodostunut ”kansainvälinen tori”. Koulun ja kentän alue  a 
on vaikea valvoa kerrostaloista käsin ja ilkivaltaa on edelleen 
jonkin verran. Osa vanhemmista ei uskalla päästää lapsiaan 
kentälle ja koulun pihalle keskenään ilman valvontaa.

4.1.1.1 Palautekeskustelu kierroksen jälkeen

Yleisenä huomiona nousi keskustelusta esille,  e  ä 
Halinen on asuinpaikkana todella hyvä. Alueella on 
hyvät ulkoilumahdollisuudet, luonnonläheisyys koetaan 
eri  äin hyvänä ominaisuutena ja lähivirkistysalueet ovat 
luonnonolosuhteiltaan upeita. Asukkaat tuntevat toisensa 
ja ovat tekemisissä keskenään, on muodostunut kylämäistä 
yhteisöllisyy  ä. Lapsille Halinen on turvallinen paikka 
kasvaa. Alueella onkin paljon lapsia, heille on runsaas   
leikkipaikkoja alueen metsissä. Leikkipuistoja on useita ja 
niissä on turvalliset ja toimivat välineet.

- ALUE KAHTIAJAKAUTUNUT: KERROSTALOT/PIENTALOT
- SOSIAALISIA HAASTEITA KERROSTALOALUEELLA

- PÄIVÄKODIN JA KOULUN ALUEELLA LEVOTONTA
- LAPSIA EI USKALLETA PÄÄSTÄÄ ULOS ILMAN VALVONTAA
- NUORILLA EI OLE KOKOONTUMISTILAA JA HARRASTUS-
  MAHDOLLISUUKSIA

Kuva 52. Halinen on lapsille turvallinen kasvuympäristö. Kuva 53. Kerrostalovaltainen pohjoisosa ja pientalovaltainen eteläosa 
ero  uvat alueella selväs  .

Kuva 54. Koulun ja päiväkodin alue on iltaisin rauhaton.
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Kerrostalojen maantasokerroksissa olisi paljon tyhjää  laa, 
jota voisi ajatella muute  avan nuorten kokoontumis  laksi. 
Yksityinen liikuntahalli Koroistenkaaren toisella puolella olisi 
hyvä paikka alueen nuorille harrastaa liikuntaa, mu  a se on 
liian kallis kaupungin vuokra  avaksi. Toisaalta nuorille ja 
lapsille sekä aikuisille, oikeastaan kaikenikäisille, toivo   in 
virikkeitä ja toimintamahdollisuuksia samaan aikaan samoissa 
 loissa, jolloin voisi syntyä uudenlaista yhteisöllisyy  ä ja 

samalla olosuhteet olisivat kaikille turvalliset.

Koulun ja päiväkodin alue olisi luonteva paikka tämäntapaiselle 
vapaa-ajan keskukselle. Alueella on jo hyvin monipuolista 
toimintaa koulun ja päiväkodin lisäksi. Koripalloken  ä on 
jatkuvassa käytössä, samoin maastopyörärata on eri  äin 

suosi  u. Leikkipuistoissa on hyväkuntoiset ja toimivat 
leikkivälineet ja kiipeilytelineet. Läheistä matonpesupaikkaa 
käytetään paljon. Maahanmuu  ajanuoret ovat eri  äin 
innostuneita jalkapallosta. Tässä toiminnassa nähdään 
paljon poten  aalia. Tommi Reponen on tehnyt hienoa työtä 
nappulaliigan toiminnan organisoimisessa Halisissa. 

Kaupungin tulisi panostaa enemmän koulun alueeseen. 
Koulu on vaa  maton parakkikoulu, jossa on 1. j 2. luokat. 
Koulu on tuotu paikalle 1997 ja kunnoste  u 2007. Kentälle 
toivotaan parempaa valaistusta ja parempia pukusuojia. 
Nykyiset talveksi siirre  ävät pukusuojat ovat au  ama  a 
liian pienet. Ympärivuo  set suojat parantaisivat myös 
nappulaliigan olosuhteita kesäaikaan.

Toisaalta toivo   in toimintojen hajau  amista alueen eri 
osiin. Alueen jalkapallokentät Frantsin kentän lisäksi ovat 
osoitus alueen asukkaiden ak  ivisuudesta. Nun  uksenkujan 
vieressä sijaitseva ken  ä ja Erik Julinin puiston ken  ä 
on saatu Halisiin asukkaiden omasta aloi  eesta. Ken   ä 
pidetään kunnossa talkoovoimin. Virnamäenkallion 
huonokuntoisia ulkoilurei  ejä tulisi parantaa. Opastusta 
tulisi selkey  ää ja polut tulisi merkitä paremmin maastoon. 
Polut tulisi pinnoi  aa sepelillä kuten muutkin ulkoilurei  t 
Komoisten kalmiston länsipuolella.

Kuva 55. Koulun ja päiväkodin alueelle toivotaan vapaa-ajankeskusta kaiken 
ikäisille.

Kuva 56. Maastopyörärata. Kuva 57. Nun  uksenkujan ken  ä.
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Urheilukalastus on Aurajoella suosi  u harrastus. 
Halistenkoskelle ja Aurajoelle tullaan kauempaakin kuin 
Halisista kalastamaan lohta, kuitenkin Myllärintalon ja 
Halistenkosken seudun toivotaan säilyvän idyllisenä, eikä 
suuria ihmisvirtoja toivota käy  ämään alueen palveluja.

Halisissa on var  uneemmalle asukkaalle hyvät 
liikuntamahdollisuudet ja he pitävät alueesta sellaisena 
kuin se on. Lähimetsissä sienestetään ja marjastetaan, 
ulkoilurei  t ja lenkkipolut ovat ak  ivisessa käytössä. Turun 
keskusta on Halisista 15 minuu  n pyörämatkan päässä ja 
alueelta pyöräillään paljon keskustaan Aurajoen var  a pitkin. 
Ken   ä ja leikkipuistoja tulisi ylläpitää ja kehi  ää edelleen, 
samoin kuin arkiliikunnan rei  ejä. Rei   en valaistukseen 
tulisi kiinni  ää erityistä huomiota. 

Tärkeä kysymys on, miten maahanmuu  ajat saadaan 
mukaan yhteiseen toimintaan. Myös liikuntaolosuhteita 
tulisi ajatella heidän lähtökohdistaan, mitä uu  a ja arvokasta 
he voisivat tuoda Halisiin ko  maastaan?

Kuva 58. Halistenkoski. Kuva 59. Virnamäen kallio. Kuva 60. Koulun piha on nuorten kokoontumispaikka.
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4.1.1.2 Yhteenveto kierroksen palau  eesta

Alueen yhdyskuntarakenne  a pide   in onnistuneena, 
erityises   luonnonläheisyys koe   in eri  äin posi  ivisena 
ominaisuutena. Toisaalta alue on selväs   jakautunut 
kerrostalovaltaiseen pohjoisosaan ja pientalovaltaiseen 
eteläosaan. Alueelle toivo   in selkeää keskusta. 
Palveluiden sijain  a alueen ulkopuolella ei pide  y hyvänä 
ja kauppakeskuksen ympäristö koe   in erilliseksi ja väljäksi 
vyöhykkeeksi.

Fyysisen ympäristön laatu herä    runsaas   palaute  a. 
Kävelykierroksella huomiota kiinni   vät monet suuret ja 
pienet yksityiskohdat, kuten huono valaistus, jäteas  oiden 
vähäisyys, ulkoilurei   en huono kunto ja puu  eelliset 
opasteet.

Myös myönteisiä seikkoja halu   in tuoda esiin. Asukkaat ovat 
silminnähden ylpeitä asuinpaikastaan ja arvostavat kaunista 
luontoa, maalaismaista maisemaa ja runsaita ulkoilurei  ejä.

Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Fyysisen ympäristön laatu
(ympäristön suuret ja pienet yksityiskohdat)

Kuva 64. (Sivu 39) Ulkoilurei   en päällyste on paikoin huonokuntoinen.
Kuva 65. (Sivu 39) Ulkoilurei   en opastuksessa on puu  eita.
Kuva 66. (Sivu 39) Virnamäenpuisto on upea lähivirkistysalue.

Kuva 61. Kauppakeskus.
Kuva 62. Paavinkadun varressa on korkeita kerrostaloja.
Kuva 63. Rivitaloja Hinkalonkadun varrella.
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Sosiaaliset haasteet näh  in suurimpana ongelmana.  
Alueen nuorilla ei ole kokoontumispaikkaa ja 
harrastusmahdollisuuksia. Lapsille, nuorille ja aikuisille 
ehdote   in yhteistä kokoontumispaikkaa, josta voisi 
muodostua alueen uusi keskus. 

Turva  omuuden tunne rajoi  aa liikkumista alueella etenkin 
pimeään aikaan. Toisaalta on muodostunut kylämäistä 
yhteisöllisyy  ä ja yhteenkuuluvuuden tunne  a. Halinen on 
turvallinen kasvuympäristö lapsille.

Sosiaaliset tekijät
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4.1.2 Liikkuvat työpajat

Työpaja kiinnos   lapsia ja nuoria. Muutamia aikuisia kävi 
tutustumassa työpajaan joista yksi osallistui kirjoi  amalla 
ehdotuksensa pienoismalliin. Päiväkodin henkilökunta jä    
yhteisen ehdotuksensa. Kauppakeskuksen edustalla alkaen 
klo 17 järjeste  y liikkuva työpaja ei houkutellut osallistujia. 
Alueella liikkui paljon ihmisiä ja muutamia uteliaita pysähtyi 
tutkimaan pienoismallia, mu  a he eivät olleet kiinnostuneita 
osallistumaan työpajaan. 

Arkiliikuntaseminaarin ryhmätyöosuu  a varten kehite  yä 
työpajamenetelmää kokeil  in paikan päällä kohdealueella. 
Tarkoituksena oli saada  etoa menetelmän soveltuvuudesta 
vuorovaiku  eiseen suunni  eluun. Liikkuva työpaja 
pide   in elokuun 13. päivä Halisten koulun ja päiväkodin 
ympäristössä alkaen klo 15. Koulun piha on nuorten ainoa 
kokoontumispaikka alueella. Alueella liikkui vanhempia 
hakemassa lapsiaan päiväkodista ja ulkoilijoita koulu- ja 
työmatkalla.

Kauppakeskuksen ympäristö ei ollut sopiva paikka työpajaa 
varten, ihmiset liikkuvat siellä ainoastaan toimi  amassa 
asioitaan.  Ajankohtakaan ei ollut paras mahdollinen, 
perjantai-iltapäivänä ol  in jo valmistautumassa viikonlopun 
vie  oon. 

Pienoismallit valokuva   in ehdotuksineen tapahtumien 
jälkeen.

Kuva 67. Liikkuva työpaja Halisissa. Kuva 68. Komoistenkadun vilkas ajoneuvoliikenne herä    keskustelua. Kuva 69. Liikkuva työpaja kauppakeskuksen pihalla ei houkutellut osallistujia.



Kuva 70. Halisiin kaivataan lisää palveluja.
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Alueen yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon näkökulmasta 
näy  äisi siltä, e  ä koulun ja päiväkodin ympäristöön 
voisi luontevas   muodostua lähiön toiminnallinen ja 
kaupunkikuvallinen keskus. Koulun ympäristöä halu  aisiin 
ehostaa, alueelle ehdote   in lisää palveluja. Toisaalta 
tämän alueen väljyydestä ja vehreydestä pide   in, 
eikä ympäristöön halu  u lisärakentamista. Lähistön 
rakennuskannan monotonisuu  a ei pitäisi jatkaa. Alueelle 
toivo   in useassa ehdotuksessa maauimalaa tai uimahallia. 
Aurajoessa ei ole uimarantaa, joten lähimmät uimapaikat 
kesälläkin ovat kilometrien päässä Halisista. Maauimala ja 
uimahalli sijoite   in useimmiten koulun ympäristöön, mu  a 
mielenkiintoinen oli ehdotus maauimalan sijoi  amisesta 
metsäiseen rinteeseen, josta olisi näkymä Aurajokilaaksoon. 
Nuoret haluaisivat koulun ympäristöön nuorisotalon, jossa 
olisi järjeste  yä ohjelmaa, kioskin ja rullalautailupuiston. 
Myös sisäliikunta  loja kaiva   in, samoin kuin 
yleisurheiluken  ää.

Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko



Kuva 71. Liikennevalot olisivat tarpeen Paavinkadulla ja Komoistenkadulla.
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Askarteluvälineet eivät innostaneet lapsia ja nuoria, 
vaan ehdotuksia kirjoite   in tarralapuille ja kiinnite   in 
pienoismalliin. Kommen  t koskivat usein ympäristön 
laatua ja yksityiskoh  a; leikkipuiston ulkonäköä halu  aisiin 
kohentaa ja ken  lle toivo   in ruohopäällyste  ä useassa 
ehdotuksessa. Päiväkodin yhteyteen toivo   in yleistä 
hyötypuutarhaa, jossa kasvate  aisiin omena- luumu- ja 
kirsikkapuita sekä suurempaa pysäköin  alue  a. Vilkkaan 
autoliikenteen vuoksi liikennevaloja alueen sisäisillä reiteillä 
pide   in tarpeellisena Paavinkadun ja Kardinaalinkadun 
risteyksessä ja Komoistenkadulla.

Fyysisen ympäristön laatu
(ympäristön suuret ja pienet yksityiskohdat)



Kuva 72. Halisiin kaivataan kokoontumis  loja.
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Maahanmuu  ajayhteisöillä ei ole sopivia kokoontumis  loja 
alueella. Koulun ja päiväkodin alueelle esite   in 
puolivakavissaan moskeijaa. Selvää turhautumistakin 
 lanteeseen oli havai  avissa: toime  omuus purkautui 

vihamielisyytenä ja epäluuloisuutena; ”miksi meille ei 
järjestetä koskaan mitään”, tai ”ainoa harrastusvaihtoehto 
täällä on alkaa pelaamaan jalkapalloa”.

Sosiaaliset tekijät
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4.1.3 Seminaari

joissa näkyy oma ja toisten kaltaisten kädenjälki. 
Kaupunkiympäristöä halutaan muokata siinä missä omaa 
valmistaloa tai polkupyörää. Vassinen 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 liikunnanharrastajaksi: liikuntaan mahdollistava 
ja parhaimmillaan innostava elinympäristö sekä sallivat 
ja parhaimmillaan liikkumaan kannustavat vanhemmat. 
Esityksessä käy  in läpi arkiliikunnan olosuhteita lasten ja 
nuorten näkökulmasta.

Puheenvuorojen ja kahvitauon jälkeen seurasi Halisten 
lähiympäristön analyysi ja kävelykierroksen sekä 
työpajojen tulosten yhteenveto. Liikkuvista työpajoista 
ja kävelykierrokselta saa  in paljon  etoa siitä, mitä 
alueelle kaiva  aisiin. Arkiliikunnan olosuhteet Halisissa 
ovat jo kohtuullisen hyvät, joten mitään merki  äviä 
parannusehdotuksia ei ollut odote  avissakaan. Sen 
sijaan toivo   in ehdotuksia alueen sosiaalisten ongelmien 
ratkaisemiseksi ja lieventämiseksi. Ajatus uudenlaisesta 
yhteisöllisyydestä, monikul  uurisesta eri-ikäisten 
asukkaiden yhteisestä toiminnasta heite   in ilmaan ja 
toivo   in jonkun tar  uvan siihen ryhmätyövaiheessa. 

Turun kaupunginkirjaston tapahtuma  lassa pide  yyn 
seminaariin osallistui 27 henkilöä. Seminaarin ohjelmaa 
pide   in saadun palau  een perusteella onnistuneena. 
Puheenvuorot herä   vät keskustelua ja muutamaan 
kysymykseen ja kommen   in olikin mahdollisuus he   
puheenvuoron jälkeen. Järjestys oli johdonmukainen. Helka-
Liisa Hen  län avauspuheenvuorossa käy  in läpi arkiliikunnan 
käsi  eet ja ympäristöt sekä modernin kaupunkisuunni  elun 
rampau  ava vaikutus liikkumisto  umuksiimme. Kaupunkien 
yhdyskuntarakenne on hajaantunut liian laajalle ja ne ovat 
 lallisesta väljyydestä johtuen au  oita ja autoriippuvaisia. 

Ratkaisevassa asemassa on paitsi yhdyskuntarakenne, myös 
ulko  lan käytön lisääminen eli se, kuinka kauan ihmiset 
viihtyvät julkisissa  loissa.

Simo Vassinen Demos Helsingistä puolestaan puhui 
tulevaisuuden megatrendeistä, joista yksi lii  yy lähes 
suoraan julkiseen  laan suhtautumiseen. Yhteiskunta on 
rakenne  u massoille, mu  a nyt kaupungeissa asuu yksilöitä. 
Nykyajan yhteisölliset yksilöt haluavat asua kaupungeissa, 

Kuva 73. Simo Vassinen puhui tulevaisuuden megatrendeistä.

Kuva 74. Turun kaupunginkirjasto.
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Osallistujille esite   in kysymys: ”Mitä sinä tekisit 
Halisissa?”. Varsinaisena tehtävänä oli ”Miten Halisten 
arkiliikunnan olosuhteita ja asukkaiden elinympäristöä 
voitaisiin parantaa?”. Lisäksi pyyde   in esi  ämään visioita 
Halisista vuonna 2025. Tehtävänanto oli kohtuullisen väljä, 
mu  a työskentelyä vauhdi  amaan jae   in osallistujille 
ratkaistavaksi pienempiä ja tarkemmin raja  uja tehtäviä.
Kaikki seminaarivieraat eivät jääneet työpajaosuuteen. 
Ryhmätöihin osallistui 12 henkilöä, mikä oli työskentelyn 
kannalta sopiva määrä. Epäröin  ä ja epä  etoisuu  a 
aiheu    alkuun monille vieras työskentelytapa. Osallistujat 

ole   vat, e  ä ehdotuksia kirjataan ylös sen sijaan, e  ä 
toimi  aisiin itsenäises  . Tehtävänanto olisi ollut syytä laa  a 
selkeämmäksi. Suunniteltu kierto suunni  eluras  lta eli 
pienoismallilta toiselle ei toiminut, koska tehtävänannon 
kertaamiseen ja työskentelyn käynnistymiseen meni 
suunniteltua enemmän aikaa. Ryhmät pysy  elivät saman 
mallin äärellä koko ajan, ja tulokset käy  in läpi yhdessä. 
Työpajassa oli kaksi pienoismallia, koko alueen malli ja 
osamalli suuremmassa mi  akaavassa koulun ja päiväkodin 
ympäristöstä. Suurin osa ehdotuksista kirjoite   in 
tarralapuille, joita kiinnite   in pienoismalleihin runsaas  .

Kuva 75. Pienoismalli koulun ja päiväkodin alueesta.

Kuva 76. Koko alueen pienoismalli.
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Alueen yhdyskuntarakenne  a pide   in arkiliikunta- 
näkökulmasta suhteellisen toimivana. Lisärakentamista ei 
esite  y koulun ja päiväkodin ympäristön lisäksi muualle. 
Kaupallisia palveluita alueelle ei ehdote  u lisää, sen 
sijaan erilaisia tapahtumia, jotka houku  elisivat asukkaat 
käy  ämään julkista ulko  laa, alueelle ideoi  in laajas  . 
Koulun ja päiväkodin yhteyteen sijoite   in uusia toimintoja 
ja palveluja: nuorisotalo, aluetalonmies tai kor  elipoliisi, 
iltapäiväkerho, yhteinen ilmoitustaulu ja asukkaiden 
infopiste sekä monitoimitalo kaikille.

Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko

Kuva 74. Koko alueen pienoismalli.

Kuva 77. Koulun ja päiväkodin yhteyteen halu   in lisää palveluja.
Kuva 78. Alueelle ei esite  y lisärakentamista.
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Fyysisen ympäristön laatuun liikkumista kannustavana tai 
rajoi  avana tekijänä kiinnite   in paljon huomiota. Suuria ja 
pieniä yksityiskoh  a ehdote   in ja kommentoi  in runsaas   
ja niitä innostu   in jopa rakentamaan pienoismalliin. 
Aurajoen varteen merka   in pienillä valaisinpylväillä 
sisääntulorei    alueelle. Aurajoen ja Halistenkosken 
valaisemista ehdote   in. Aurajoen kul  uurimaisema innos   
kehi  ämään erilaisia tapahtumapaikkoja joen varteen. 
Yhtenäisen kul  uurirei  n varteen ehdote   in taukopaikkoja 
runojen ja taiteen ääreen. Ulkoilurei  n ehdote   in 
nousevan välillä joen päälle näköalatasanteeksi ja sillaksi. 
Jäälle ehdote   in luistelurei   ä, pulkkamäkeä metsäiselle 
kukkulalle ja uimarantaa joen varteen. 

Fyysisen ympäristön laatu

Kuva 79. Sisääntulorei  lle suunnitel  in valaistusta.
Kuva 80. Aurajoenvarteen suunnitel  in yhtenäinen kul  uurirei   .
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Tehtävää ”miten o  aisit maahanmuu  ajat huomioon 
alueella?” pide   in provosoivana. Tämän kaltaisen ase  elun 
ei nähty mitenkään edesau  avan maahanmuu  ajien 
sopeutumista uuteen ko  maahan, mu  a jotenkin 
oli varmiste  ava, e  ä asioita ajatellaan heidänkin 
näkökulmastaan, koska he ovat jä  äytyneet pois 
koulutus  laisuuksista. Moskeijan ei ajateltu olevan 
ensisijainen hanke alueen asukkaiden yhdistämisen ja 
sosiaalisen ympäristön ehey  ämisen näkökulmasta, kun taas 
vähemmän sakraaliluonteisen kokoontumis  lan ajatel  in 
rikastu  avan ympäristöä. Koulun ja päiväkodin ympäristöön 
ehdote   in monitoimitaloa, joka voisi toimia kaikkien alueen 
asukkaiden yhteisenä kokoontumis- ja harrastus  lana.

Alueen asukkaita yhdistäviä tapahtumia ja  laisuuksia 
ideoi  in runsaas  , kuten kadunvaltaustapahtuma, jossa 
vilkasliikenteinen Paavinkatu sulje  aisiin  lapäises   
ajoneuvoliikenteeltä ja alue vara  aisiin yhteistä tapahtumaa 
varten. Lasten koulumatkan turvallisuuden parantamiseksi 
ehdote   in yhteistä ohja  ua kävelykyy  ä kouluun ja takaisin. 
Kerrostaloissa olevat yhteiset  lat halu  aisiin ak  iviseen 
yhteiskäy  öön ja ko  kokkausta (vrt. ko  konser  t) 
yhdessä ehdote   in järjeste  äväksi. Olennaisinta näissä 
tapahtumissa on, e  ä järjestyy  laisuuksia kohtaamiseen ja 
opitaan tuntemaan erilaisia ihmisiä - uskalletaan ja halutaan 
lähteä kotoa liikkeelle omaan lähiympäristöön. 

Sosiaaliset tekijät

Kuva 81. Koulun ja päiväkodin ympäristöön ehdote   in monitoimitaloa.

Kuva 82. Erik Julinin puiston mäkeen halu  aisiin hyppyrimäki tai jokin muu  
maamerkki.

Kuva 83. Erilaisia tapahtumia ehdote   in runsaas  .
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4.2 Arvio osatutkimuksen toteutumisesta

Kokeiluhankkeen yhtenä tavoi  eena ollut liikuntaväen 
osallistaminen osoi  autui haasteelliseksi tehtäväksi. Lii- 
kuntaa harrastavia ihmisiä on vaikea tavoi  aa ja urheiluseurat 
ovat kiinnostuneita ensisijaises   lajikohtaisista suoritus- 
ja harjoi  elupaikoista. Maahanmuu  ajien näkökulman 
kuuleminen jäi lasten ja nuorten liikkuviin työpajoihin 
osallistumisen varaan. Alueen maahanmuu  ajayhteisöt 
jä  äytyivät hankkeen ulkopuolelle. Paikan päällä kielimuuri 
nousi usein yli  ämä  ömäksi esteeksi. 

Runsain ja selkein palaute tuli kävelykierrokselta. Kierrokselle 
osallistuneet asukkaat olivat valveutuneita ja ak  ivisia 
asukasyhdistystoiminnassa ja he tunsivat luonnollises   
alueen hyvin. Kävelykierros osoi  autui hyväksi tavaksi saada 
 etoa kohdealueesta. Huono sää oli onni onne  omuudessa: 

muis  inpanot ja havainnot kirja   in muis  in selkeäs  , 
kun ”kävelykierros” teh  in sisä  loissa pöydän ääressä 
virtuaalises  . Hyvät ja selkeät muis  inpanot tukivat 
palautekeskustelua, jossa asioihin löyde   in mielenkiintoisia 
ja uusia näkökulmia yhdessä. Menetelmä sopii osaksi 

arkiliikuntaympäristön kehi  ämistä ja mahdollistaa myös 
huonommin liikkuvien osallistumisen. 

Liikkuvat työpajat kiinnos  vat puolestaan lapsia ja nuoria. 
Työpajan tapahtumanluonteisuus herä    uteliaisuu  a. 
Lapset ja nuoret ovat ennakkoluulo  omia ja rohkeita 
tuomaan omia ajatuksiaan esiin, kun heitä kohdellaan 
tasavertaisina ja osoitetaan, e  ä ollaan kiinnostuneita 
kuuntelemaan heidän mielipide  ään.

Yhteenvetona voidaan todeta, e  ä vuorovaiku  eisten 
menetelmien käy  ö vaa  ii suhteellisen paljon 
ennakkovalmisteluja. Työ on kuitenkin vaivan arvoista, koska 
siten saadut ideat ovat monipuolisia ja osa niistä on hyvinkin 
helpos   toteute  avissa. Toivo  avas   Turussa tartutaan 
toimeen! Kokeiluhankkeen tulokset valo  avat myös osuvas   
yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon sekä fyysisen ja 
sosiaalisen ympäristön merkitystä suotuisten arkiliikunnan 
olosuhteiden synnylle.



51

LÄHTEET

Korpelainen Raija, Mikä liiku  aa lapsia ja nuoria?, luento terveysliikuntapäivillä, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kuusamo, 2.9.2010

Saarinen, Samuli, Johdanto, Turun kansallinen kaupunkipuisto, perustamisselvitys, (toim. Samuli Saarinen) Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto, yleiskaavatoimisto, Turku, 2007

Ta  ersall, Peter, Wikiplanning: Co-crea  on in Urban Planning and Design , diplomityö,  Teknillinen korkeakoulu, Helsinki, 2010
  
Vesanto, Tuuli, Turun viheralueiden sosiaalisten arvojen kartoitus, Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto, yleiskaavatoimisto, Turku ,2007

Metodipake   , Teknillinen korkeakoulu, yhdyskuntasuunni  elun tutkimus- ja koulutuskeskus, 2005
 h  p://www.tkk.fi /Yksikot/YTK/koulutus/metodikor   /Gatur.html (3.6.2010)
 h  p://www.tkk.fi /Yksikot/YTK/koulutus/metodikor   /Tarrakart.html (18.6.2010)

Demos Helsinki, ajatushautomo
 h  p://www.demos.fi /demos_hki (18.6.2010)

Liikunta ja elinympäristö, Oulun yliopisto, 2009
 h  p://www.oulu.fi /liikunnanolosuhteet/kuvat/Liikunta ja elinymparisto.pdf (1.9.2010)

Osallistavan kaupunkisuunni  eluprojek  n loppurapor   , 2009
 h  p://www.slideshare.net/pta  ers/wikivermo (23.6.2010)

Ympäristö- ja kaavoitusviraston ja liikuntapalvelukeskuksen yhteinen näkökulma, tavoi  eet sekä kohdealueen tarkentaminen ”Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö” -hankkeessa, 
kokousmuis  o, Turku 10.5.2010

SUULLISET LÄHTEET

Keskustelut asukkaiden kanssa Halisissa järjeste  yjen työpajojen yhteydessä 13.8.2010 ja maastoinventoin  en yhteydessä 24.5.2010 sekä 8. ja 9.6.2010 



52

KUVAT

6-7 Peter Ta  ersall (h  p://www.slideshare.net/pta  ers/diplomity-pta  ersall-a4op  mised 17.9.2010)
8, 43, 67-69 ja 73-83 Jenny Mie   nen
1-5, 9-42, 44-66 ja 70-72 Jussi Eskelinen



53



54

ARKILIIKUNTAA EDISTÄVÄ ELINYMPÄRISTÖ
Vuorovaiku  einen toimintamalli: tapaus Halinen
Helka-Liisa Hen  lä ja Jussi Eskelinen (toim.)

Oulun yliopisto
AO / YS julkaisu C 133
ISBN 978-951-42-6399-6
ISSN 0358-030X

Oulu 2010




