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1. Taustaa: Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö –hanke

ja arkkit. yo. Eetu Arponen (Oulujoen virkistysreit).

Projek on osa laajempaa Oulun yliopistolla tehtävää tutkimus- ja kehityshankea ”Arkiliikunta osaksi elinympäristöä”.
Lyhyes hankkeesta:

Ohjausryhmä

”Liikunta ja elinympäristö-teemaan liiyvällä tutkimuksella
pyritään edistämään liikunnalle suotuisten elinympäristöjen
syntymistä informaao-ohjauksen keinoin. Tavoieena on
lisätä yhdyskuntasuunnielijoiden etoisuua liikunnalle
suotuisista ja liikuntaan kannustavista elinympäristöistä
sekä niiden merkityksestä terveydelle. Lisäksi pyritään
parantamaan liikuntaväen valmiuksia osallistua yhdyskuntasuunnielun prosesseihin. Tutkimustyön päärahoittajia ovat opetusministeriö ja ympäristöministeriö. Tutkimustyöstä vastaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston
yhdyskuntasuunnielun laboratorio.
Tutkimustyötä edeltäneissä hankkeissa ’Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnielussa ja kaavoitusprosessissa’
(2004) ja ’Hyvät liikunnan olosuhteet osaksi yhdyskuntasuunnielua’ (2005) ilmeni, eä alueiden käytön parissa
työskentelevät ja maankäyöpäätöksiä tekevät päääjät
tarvitsisivat ajankohtaista, ivistä ja helpos omaksuavaa
etoa sellaisista liikunnan tulevista trendeistä, joilla on vaikutusta alueiden käyöön.”

Oulun yliopisto:
professori Helka-Liisa Henlä, Oulun yliopisto,
arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnielun laboratorio
Opetusministeriö:
rakennusneuvos Risto Järvelä
Ympäristöministeriö:
yliarkkiteh Timo Saarinen
Iisalmen kaupunki:
Kaavapäällikkö Sari Niemi
Asemakaava-arkkiteh Hannele Kelavuori
Suunnielupäällikkö Jyrki Könä
Laitospäällikkö Ilkka Pellikka
Vapaa-aikajohtaja Arto Niemelä
Vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen
Vanhustenhuollon johtaja Tarja Huunen
Ikäihmisten neuvoston pj. Osmo Naakka
Ikäihmisten neuvoston vpj. Raija Haahtela

(www.oulu.ﬁ/liikunnanolosuhteet/)

Rahoiajat

Osatutkimukset

Projeka ovat rahoianeet opetusministeriö, ympäristöministeriö sekä Iisalmen kaupunki.

”Iisalmen ydinkeskustan virkistys- ja asioinreit” on yksi
kolmesta tutkimushankkeeseen liiyvästä osatutkimuksesta. Osatutkimukset on tehty opinnäytetöinä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston yhdyskuntasuunnielun laboratoriossa kesällä 2009. Osatutkimukset on tehty yhteistyössä
opetus- ja ympäristöministeriöiden sekä kohdekunen
kanssa. Muiden osaprojeken tekijät ovat arkkit. yo. Sirpa
Luoma (Arkiliikunta murroksessa - Nousevat lajit Oulussa)
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2. Iisalmen ydinkeskustan virkistysreisuunnitelma
2.1 Tehtävä ja tavoieet
Iisalmen ydinkeskustan virkistysreisuunnitelma keskiyy
Iisalmen keskustan ydinalueen kävely- ja pyöräilyreien
parantamiseen ja autooman liikkumisen edellytysten
kehiämiseen. Erityistä huomiota suunnielussa toivotin Iisalmen tapauksessa kiinniämään iäkkäiden ihmisten
arkiliikkumisen mahdollisuuksiin. Iisalmen kaupungilla on
käynnissä myös ydinkeskustan koreleiden kehiämishanke, jonka puieissa mietään esimerkiksi kävelykadun
perustamista keskustaan. Keskustan kehiämishankkeen
aikatauluun virkistysreisuunnitelma sopii hyvin.
Suunnitelman tavoieeksi asetein joitakin teemoja. Reiten tulisi olla selkeitä ja helpos hahmoteavia, kulkemiseen ja reiteillä pysymiseen ei tulisi tarvita karaa tai
suunnistustaitoja. Hahmoteavuuteen liiyen reien tulisi johtaa jonnekin tai tehdä selkeä kierros. Eri reien tulisi
yhdistää kaupungin julkiset palvelut, kaupalliset palvelut,
kuluuripalvelut, virkistyspaikat ja liikuntapaikat helpos
saavuteavaksi kokonaisuudeksi. Virkistysreien tarkastelun yhteydessä liikuntatarjonnan monipuolisuus ja kaavuus tulisi varmistaa. Reiejä suunniteltaessa tulisi oaa
huomioon erityises kutakin reiä pääasiallises käyävä
kohderyhmä. Esimerkkinä kohderyhmien huomioimisesta
on ikäihmisten reien esteeömyys, turvallisuus, pituus ja
levähdysmahdollisuudet. Samoin pyöräreien sujuvuus ja
koulumatkareien turvallisuus sekä keskustan ulkopuolisten reien liiyminen keskustan pyöräreieihin on tärkeää
huomioida suunnielussa.
2.2 Suunnieluprosessi
Virkistysreisuunnitelma on tehty yhteistyössä Iisalmen
kaupungin kaupunkirakenne- ja vapaa-aikapalvelukeskuksen kanssa ja vuorovaikutuksessa kaupungin ikäihmisten
neuvoston kanssa. Analyysivaiheen maastokäynen jälkeen
työtä on ohjau suunnielukokouksissa, joiden osanoajien kokoonpano on riippunut suunnielun tarkkuuden vai-

heista ja suunniteltavista osa-alueista. Työtä on ohjannut
myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla yhdyskuntasuunnielun professori Helka-Liisa Henlä Arkiliikuntaa
edistävä elinympäristö-hankkeen suunnielupalavereissa
lähes viikoiain.
Iisalmen kaupungin kaupunkirakenne-osastolla yhteyshenkilönä projekssa on toiminut asemakaava-arkkiteh
Hannele Kelavuori. Työtä on ohjannut myös kaavapäällikkö
Sari Niemi sekä liikenne- ja katuasioiden suunnielupäällikkö Jyrki Könä. Iisalmen vapaa-aikakeskuksesta mukana
on ollut ennen vapaa-aikajohtaja Arto Niemelä, vapaaaikajohtaja Pekka Partanen ja laitospäällikkö Ilkka Pellikka.
Iisalmen kaupungin ikäihmisten neuvostoa ohjauspalavereissa ovat edustaneet puheenjohtaja Osmo Naakka,
varapuheenjohtaja Raija Haahtela ja vanhuspalveluista
vanhustenhuollon johtaja Tarja Huunen. Suunnitelmaluonnoksia on käsitelty myös ikäihmisten neuvoston omassa kokouksessa.

tokäynnillä kierrein ydinkeskustaan suunniteltu esteetön
asioinrei, keskustelin esteeömyydestä ja liikuntarajoieisten yleisistä liikkumiseen liiyvistä epäkohdista ja
inventoiin rein kunto nykyhetkellä. Maastokäynnin keskustelut avasivat uusia näkökulmia esteeömyyden tärkeyteen ja pieniin etenkin itsenäistä liikkumista helpoaviin
tekijöihin. Esteeömyyä käsielevä maastokäyn olisi
voinut olla hyödyllinen myös suunnielun aikaisemmassa
vaiheessa.
Iisalmessa yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut hedelmällistä ja tuonut paljon uusia näkökulmia suunnieluun. Eri toimijoiden ja ryhmien kokoaminen saman pöydän
ääreen synnyää uusien ja erilaisten näkökulmien lisäksi
suunnitelmien toteuamisen kannalta sopivaa realismia.

Suunnielukokouksissa on esitelty luonnoksia suunnitelmasta ja keskusteltu niistä. Yleissuunnitelmavaiheen
ohjauspalaverissa mukana on ollut kaupunkirakenne- ja
vapaa-aikapalvelukeskuksen edustajia. Palaverissa on keskusteltu reien linjauksista, kaupungin olemassa olevista
suunnitelmista, niihin liiyvistä tulevista toimenpiteistä ja
erityises City-käytävä rein jatkokehityksestä.
Reisuunnitelmia ja tarkempia aluesuunnitelmia käsielevässä palaverissa mukana olivat aikaisemmin osallistuneiden kaupungin työntekijöiden lisäksi ikäihmisten neuvoston
edustajat. Esteetön asioinrei, esteeömyys yleensä
sekä ikäihmisten toiminnallinen kohtauspaikka herävät
vilkasta keskustelua. Keskusteluissa syntyi idea kaupungin
edustajien, ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston
yhteisestä maastokäynnistä, jonka tarkoitus on tarkastella
kaupungilla liikkumista esteeömyyden näkökulmasta ja
inventoida samalla tarviavia parannuksia. Iisalmessa
toimii liikunnan suhteen akivinen vammaisneuvostojen
järjestö, jonka edustajien mukaantulo maastokäynnille on
hyvin tervetullut lisä esteeömyyden tarkasteluun. Maas-
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2.3 City-käytävä rei
City-käytävä rein idean keksi Iisalmen kaupungin vapaaaikapalvelukeskuksessa vapaa-aika-alue- ja lapalveluiden
laitospäällikkö Ilkka Pellikka vuonna 2007. Reiajatuksen
hyväksyi kaupunkirakennepalvelualueen johtaja ja rein
luonnossuunnielu aloitein.

Rein mahdollisista kustannuksista vuodelle 2011
ei ole vielä päätöstä. Rein suunnielu on tehty
virkatyönä, jolle ei ole laskeu erillisiä kustannuksia.

City-käytävä rei on noin 7,5 kilometriä pitkä ympäri vuoden käytössä oleva virkistysrei, joka kiertää Iisalmen keskustan ympäri. Rein varrella on erilaisia toimintoja, kuten
ulkoliikuntapaikkoja, liikuntakeskus ja kahviloita. Citykäytävä rein rinnalle on suunniteltu myös noin 11 kilometriä pitkä Paloisten rei, joka kiertää keskustan läheisen
Paloisjärven ympäri. Paloisten rein varrelle on erilaisia
toimintoja, kuten uimaranta, Paloisvuoren laskeelukeskus,
näköalapaikka ja ulkoliikuntavälineet.
Rein luonnossuunnielu tehin vapaa-aikapalvelukeskuksen toimesta, suunnielussa käytein hyväksi mm.
Iisalmen latu Ry:n tarjoamaa reipohjaa. Reiluonnosta
esitelin kaupunkirakenneosastolla tekniselle johtajalle,
liikenne- ja katuasioiden suunnielupäällikölle, vapaa-aikapalvelukeskuksessa vapaa-aikajohtajalle sekä kaavaosastolle. Luonnosta muokain korjausehdotusten mukaan.
Valmis reiluonnos esitelin messuilla kuntalaisille, jonka
jälkeen City-rei siirtyi toteutussuunnieluun.
Rein kustannukset sisällytein investoinohjelmaan
otsikolla ”terveyä edistävä liikunta” ja rakentaminen
aloitein vuonna 2008.
Rein toteutuskustannukset:
2008: 40 000 € laitekustannukset noin 25 000 €,
ulkoliikuntapaikan rakentaminen noin 15 000 €
2009: 40 000 € laitekustannukset noin 20 200 €,
ulkoliikuntapaikan rakentaminen noin 15 000 €,
opastussuunnielu 4 800 €
2010: 40 000 € arvioitu opastuksen rakentaminen noin
35 000 €, lopputyöstö ja kartat 5000 €
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3. Analyysi – Iisalmen ydinkeskusta
Kuluuripalvelut
Julkiset palvelut
Ikäihmisten palvelut
Kaupalliset palvelut

5

6

8
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2

4

1
3

1. Juhani Ahon koulu
2. Iisalmen lyseo
3. Edwin Laineen koulu
4. Kuluurikeskus
5. Iisalmen sairaala
6. Terveyskeskus
7. Ilvolanpir
8. Vetrea

Iisalmen ydinkeskusta sijaitsee Poroveden ja Paloisjärven
välissä ja siihen liiyy keskustan eteläpuolella oleva Luuniemi. Keskustan asemakaava on ruutukaava, peräisin
vuodelta 1861, jolloin Iisalmen kauppala perustein. Iisalmi on Ylä-Savon toiminnallinen keskus, jonka asukasluku on
n. 22 000. Keskustan rakennuskanta on suhteellisen matalaa, pääasiassa 1-3 kerroksisia rakennuksia. Keskusta ja
sen ympäristö on maastonmuodoiltaan mäkistä ja rantoja
kohden vieävää. Maisemia hallitsee mäen päällä Kirkkopuiston pääeenä sijaitseva Iisalmen uusi kirkko ja keskustaa ympäröivät järvimaisemat.
3.1 Palvelut
Iisalmen keskustan palvelut sijaitsevat pääasiallises keskustan pääväylän, Pohjolankadun, ja keskustaa halkovan
Kirkkopuiston varrella sekä torin ympäristössä. Keskustan
koulukeskiymä on Kirkkopuiston länsipäässä, jossa sijaitsee Juhani Ahon koulu, Iisalmen lyseo ja Edwin Laineen
koulu iviis Iisalmen uuden kirkon ja pelikentän ympärillä.
Koulukeskuksen läheisyydessä Kirkkopuistossa on myös
Iisalmen monitoiminen kuluurikeskus, jonka loissa
toimii mm. luontomuseo, kirjasto ja kansalaisopisto. Terveyspalveluiden keskiymä on keskustan pohjoispäässä,
Riistakadun ja Meijerikadun risteyksessä, jonne sijoiuu
Iisalmen sairaala ja terveyskeskus. Terveyspalvelujen läheisyyteen on keskiynyt myös osa vanhusten palveluista ja
palveluasumisesta, vanhustentalo Ilvolanpir ja kuntoutus- ja hoitolaitos Vetrea. Kaupalliset palvelut keskustassa
keskiyvät torin ympäristöön ja Pohjolankadun varrelle.
Hieman keskustan pohjoispuolelle, Pohjolankadun varrelle,
on syntynyt suurempien kauppaliikkeiden keskiymä.
Palvelut keskustan alueella ovat sijoiuneet kohtalaisen
ivis, ja asioin keskustassa on mahdollista ilman autoa.
Kaupungin keskustan koreleiden kehiämissuunnitelmassa kaavailtu kävelykatuosuus on hyvä lisä tarjontaan.
Pysäköinnin sijaitseminen kauempana asioinliikkeestä
voi myös rohkaista liikkumaan ilman autoa, koska liikkeen
eteen pysäköin ei joka tapauksessa ole mahdollista.
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Liikunta
Julkiset viheralueet
Torialueet
1. Kirkkopuisto
2. Haukiniemen pallokentät
3. tenniskentät
4. Keskustan uimaranta
5. Pursiseuran talo
6. Kirkkopuiston leikkipuisto
7. Paloisvirran eteläpuolen
leikkipuisto
8. Satamapuiston leikkipuisto
9. Iisalmen tori
10. Sankarniemen urheilukenä
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3.2 Liikuntapaikat, puistot ja torit
Keskustan alueen puistoista huomaavin ja ilmeeltään
kaupunkipuistomainen on keskustaa itä-länsisuunnassa
halkova Kirkkopuisto, jonka pääeinä ovat luterilainen ja
ortodoksinen kirkko. Kirkkopuisto on kapea ja pitkä puistoalue jota rytmiää ruutukaavan mukaiset pohjois-eteläsuuntaiset pokkikadut. Leikkipuistoa lukuunoamaa
puistossa ei ole muita toiminnallisia elemenejä. Maisemallises arvokas ja kaupungin keskeisin puisto on tällähetkellä pääasiassa läpikulkukäytössä. Pohjois-eteläsuuntainen puistoakseli johtaa satamasta Otavankatua Haukiniemen
pallokenlle.
Keskustaa ympäröivät rannat ovat pääasiassa julkisessa
tai puistokäytössä ja rantoja pitkin kulkee erilaisia reiejä.
Julkisten ulkolojen ja virkistyspaikkojen lanne kaupungissa on hyvä. Myös ranta ja järvimaisemat ovat yleises
saavuteavissa, koska rannat on jätey julkiseen käyttöön ja ulkoilureiejä kulkee rantaviivaa pitkin. Sataman
kaupunkikuvallises hieno rantarei tosin katkeaa tällä
hetkellä sataman puiston jälkeen ja maisemallises hieno
alue jää hyödyntämää.
Keskustan liikuntapaikkojen keskiymä on Kankaan liikuntakeskus keskustan pohjoispäässä. Liikuntakeskuksen
yhteydessä on jäähalli, uimahalli, sisäliikuntahalli ja keilahalli. Alueella on myös hiekkapintainen ulkopelikenä,
tenniskenä, ulkojääkenä ja skeipaikka. Kankaan liikuntakeskuksen alue kaipaa maisemallisia yleisjärjestelyjä,
pysäköinnin rajaamista ja kokonaisuuden yhteen sitomista
ja selkeyämistä. Palvelutarjonta alueella on kohtalaisen
kaava, yleiseen vapaa-ajan liikkumiseen ja itsenäiseen
liikkumiseen sopivia toimintoja alueella tulisi kehiää.
Lapsiaan harjoituksiin tuovat vanhemmat voisi oaa suunnielussa paremmin huomioon.

3
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Kävely- ja pyöräet
Autoet
Autoliikenteen pääväylä

ja virkistysrein varrella on hyvä. Kirkkopuistossa koulukeskiymän keskellä on myös hiekkapintainen pelikenä,
joka talvisin toimii luisnratana. Luuniemen asutusalueen
takana, niemen kärjessä, on 8 tenniskenää.
Keskustassa on kaksi suurempaa julkista uimarantaa, joista
toinen on etelässä sataman vieressä ja toinen keskustan pohjoispuolella. Keskustan uimarannan läpi kulkeva virkistysrei katkaisee uimarannan alueen ja reillä pyöräilevät
tai koiraa ulkoiluavat ulkoilijat ovat myös turvallisuusriski
rannan käyäjille. Uimarannan perusvarustus on kunnossa, rannalta löytyy pukukopit ja kahvila. Keskustan uimarannan kehiämisessä tulisi huomioida talviajan käytön
lisääminen. Talvisin keskustan uimarannalta lähtevät Poroveden jäällä kulkevat hiihtoreit. Hiihtoreiejä lähtee
myös rannalta Kuutolankadun päästä ja kulkee Poroveden
rantaa pitkin. Keskustassa myös Paloisvirran pohjoispuolen puistossa on uimamahdollisuus. Avantouinpaikka on
järjestey Pursiseuran laiturille Haukiniemelle. Avantouinpaikan sijain on hieman syrjäinen ja keskeisempi sijain,
tai muihin talviurheilumahdollisuuksiin yhdistäminen voisi
lisätä avantouinnin suosiota.
Keskustan alueella leikkipuistoja on Kirkkopuistossa Pohjolankadun ja Karjalankadun välisellä osuudella, Paloisvirran
eteläpuolen puistossa ja uusi leikkipuisto satamassa. Leikkipuistoista löytyy normaalit leikkivälineet kuten keinut,
kiipeilytelineitä ja hiekkolaakko. Keskustan leikkipuistot
ovat keskenään samantyyppisiä. Uua leikkipuistoa keskustassa kaavaillaan Kankaan liikuntakeskuksen alueelle.
Keskustan sisäliikuntamahdollisuudet ovat kohtalaiset, jatkokehiämisessä tulisi lisätä mahdollisuuksia itsenäiseen
liikuntaan ja huomioida liikuntapaikkojen tarjonnan kaavuus koko perheen liikkuminen huomioon oaen. Liikunnan olosuhteiden kehiämisessä pitäisi mieä myös liikuntapaikkojen sijaina ja niiden saavuteavuua pyöräillen ja
jalkaisin.
3.1 Liikenne
Ydinkeskustan alueen jalkakäytäväverkosto on kaava. Rei-
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t kulkevat pääasiallises koreleiden laidoilla autoteiden
varsilla. Keskustan jalkakäytävien esteeömyystarkastelu
on tärkeä, koska reiejä ei yleensä ole eroteltu eri käyttäjäryhmille tai eri kulkuvälineillä käyteäväksi. Tästä syystä jalkakäytävien soveltuvuus esteeömään liikkumiseen
voi olla vaihtelevaa.
Keskustan alueella yli 12-vuoaiden pyöräilijöiden
olete-taan pääosin pyöräilevän autoliikenteen seassa.
Käytännössä jalankulkijat ja pyöräilijät käyävät samoja
jalkakäytäviä. Joissain paikoissa keskustassa kevyenliikenteenväylä on jaeu jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Jako
ilmoitetaan yleensä pelkällä liikennemerkillä, ja se jää epäselväksi ja
suurelta osin toteutumaa. Jaeuja kevyenliikenteenväyliä on mm. Karjalankadulla ja satamaan johtavalla Veikonkadulla. Erityises pyöräilyyn tarkoiteuja reiejä on
keskustassa vähän ja verkosto ei ole kaava. Pyöräilystä
keskustassa tekee haastavaa myös ruutukaava ja korkeuserot. Palveluiden väliset välimatkat ovat toisaalta lyhyitä,
jolloin pyöräilyn olosuhteita kehiteäessä tulisi huomioida
pyöräteiden yleinen sujuvuus ja keskustan ulkopuolisten
alueiden liiäminen keskustan pyöräeverkostoon.

Iisalmen keskustan ympäri kulkee vuonna 2008 perusteu
City-käytävä rei, joka kiertää keskustan ja Luuniemen
ympäri pääasiassa ranta-alueita pitkin. Rein varrella on
erilaisia toimintoja, kuten uimarantoja, kahviloita ja Haukiniemen pallokenen vieressä ulkoliikuntavälineet. Rei-n
pituus on noin 7,5 km, se on tarkoiteu pääasiassa kävely- ja
sauvakävelyreiksi. Rei on valaistu ja myös talvikäytössä.
Virkistysrei kiertää maisemallises hie-non sataman alueen Ilvolankatua ja Satamakatua pitkin ja jatkaa Poroveden rantaa pitkin pohjoiseen. Keskustan pohjoispäässä,
“Pertun rannalla”, Uimarinpolulla, rei muuaa suuntaa
ja aliaa Pohjolankadun ja kulkee viihtyisän pientaloalueen
läpi Kankaan liikuntakeskukselle. Liikuntakeskukselta rei
jatkuu etelään juna-aseman ohi Paloisvirran eteläpuolen
puistoon. Puistossa rei seuraa Paloisvirran rantaviivaa ja
yliää Pohjolankadun keskustan eteläpäässä. Rei kiertää
rantaa pitkin Simonniemen ja Luuniemen ympäri ja palaa
kaupunkiin Luuniemen katua pitkin. Luuniemen länsipuolen hyvät ulkoilumaastot jäävät tällä hetkellä hyödyntämättä.
City-rei on pintamateriaaleiltaan, maisemiltaan ja leveydeltään hyvin vaihteleva. Osiain rei kulkee hyvin kaupunkimaisessa ympäristössä asfaltoiduilla kaduilla, ja toisinaan
taas hyvinkin kapeaa ja metsäistä polkua pitkin. Keskustan
uimarannan jälkeen väylä jatkuu leveänä ja sorapintaisena
pitkin Poroveden rantaa. ”Pertun rannalta” rei nousee
osiain jyrkäs ja jatkuu pientaloalueen pihakatuja pitkin Kankaan liikuntakeskukselle. Liikuntakeskukselta rei
jatkuu asfaltoitua Kulmakatua juna-asemalle ja edelleen
päällysteyä Paloisjärvenraia sorapintaiselle puistoelle. Myös Simonniemen kiertävä osuus on sorapintainen
ja helppokulkuinen. Luuniemen rantaa seuratessaan reit muuuu leveästä sorapintai-sesta kapeaksi Luuniemen
päähän johtavaksi epätasaiseksi metsäpoluksi. Keskustaan
johtava Luuniemenkatu on päällystey kevyenliikenteenväylä.
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Virkistysrein ei ole välämätöntä olla asfaltoitu, mua
sen turvallisuus ja soveltuminen myös pyöräilyyn tulisi
varmistaa. Esteeömyys toteutuu reillä paikoitellen, mutta esimerkiksi Luuniemen ympäri kiertävä osuus soveltuu
tällä hetkellä ainoastaan jalankulkijalle. Toisaalta keskustan
pohjoispäässä ”Pertun rannan” ja Kankaan liikuntakeskuksen välinen osuus on jyrkäs nousevaa mäkeä, joka ei
myöskään sovellu liikuntarajoieisten ulkoiluun.

Maisemien ja ympäristön monimuotoisuus pihakaduista
rantametsikön polkuihin on City-reillä ehdoton lisäarvo, mua rein turvallisuus ja esim. pihakatujen riiävä
leveys tulee varmistaa. Pohjolankadun ylitys keskustan
eteläpuolella aiheuaa turvallisuusriskin ja epäjatkuvuuskohdan virkistysrein varrelle. Vilkkaan autoliikennekadun
ylitys on myös yleisen keskustassa liikkumisen
kannalta turvallisuusriski.
City-käytävä reiin liiyy pidempi Paloistenrei, joka on
noin 11 km pitkä kesäkäyöinen rei Paloisjärven ympäri.
Keskustan autoliikenteen pääväylä on vilkas etelä-pohjoissuunnassa kulkeva Pohjolankatu. Pohjolankatu on päärei
keskustaan kaupungin itäpuoliselta Kuopioneltä ja pohjoiselta Ouluneltä. Pohjolankatu johtaa keskustan läpi
Kirkonsalmen vanhalle kirkolle. Pohjolankatu on leveä
puistokatu, jonka keskellä on komeat puurivistöt. Keskellä
oleva puisto-osa ei toimi liikenteellises, koska matka katkeaa poikkikatujen risteyksissä.
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4. Virkistysreisuunnitelma
4.1 Virkistysrei
Suunnielemani virkistysrei kulkee City-käytävä rein
jalanjäljillä, parissa kohdin rein linjausta on miey uudelleen. Rei kulkee satamasta keskustan uimarannan kaua
Poroveden rantaa Uimarinpolun ”Pertun rannalle”, joka on
keskustan toinen uimaranta. Poroveden puoleinen osuus
kulkee aikaisemmasta linjauksesta poiketen kunnostetun
satamapuiston läpi keskustan uimarannalle. Satamapuiston hijaain kunnosteu alue on viihtyisää, maisemallises
arvokasta ja helppokulkuista. Tällä hetkellä rei kulkee uimarannan läpi pohjoiseen pitkin rantaa. Virkistysreisuunnitelmassa uimarannan läpi kohdistuva liikenne estetään
ja ohjataan kulkemaan Rantakadun varrelle, jolloin uimarannan turvallisuus parantuu ja rein liikenteen sujuvuus
lisääntyy.
Iisalmen kaupunki on hengeltään vahvas maaseutu-

kaupunki, ja Poroveden rannassa, kaupungin keskustassa, kulkeva ympäröivään maaseutumaisemaan avautuva
virkistysrei tarjoaa ainutlaatuisen näkymän Iisalmen
olemukseen ja maaseutukaupungin arvoihin. Poroveden
rantarein varrella on useita tuhoutuneiden huviloiden
pohjia, maiseman rakennusten arvokkuudesta on säilynyt
muistona Iisalmen pursiseuran kunnosteu huvila.
Uimarinpolulla rei muuaa suuntaa, aliaa Pohjolankadun ja jatkuu Oikokatua pitkin asuinalueen läpi Kankaan
liikuntakeskukselle. Virkistysrein kulkeminen asuinalueen keskellä on rein käyöasteen ja käyäjien akvoinnin kannalta hyvä asia. Pihakatujen leveys ja valaistus tulee
huoleha virkistysrein kannalta sopiviksi ja turvallisiksi.
Virkistysrei halkaisee Kankaan liikuntakeskuksen uimahallin ja sisäliikuntahallin ja pelikentän välistä ja jatkaa
matkaa Kulmakatua pitkin asemalle, jossa rei kääntyy
Paloisjärvenraille ja yliää kävelysiltaa pitkin Paloisvirran.
Rein kulkeminen liikuntakeskuksen läpi kasvaaa ulkoilijan mahdollisuuksia, koko perheelle sopivien akviteeen

määrää ja tuo lisää elämää liikuntakeskukselle. Paloisvirran
eteläpuolenpuistossa rein varrella on tällä hetkellä perusvarusteinen lasten leikkipuisto. Leikkipuiston ja Sankarniemen urheilukentän läheisyyteen kaavaillaan paikkaa ulkoliikuntavälineille.
Toinen Pohjolankadun ylitys on Paloisvirran sillalla, josta rei jatkuu rantaa pitkin Simonniemen ympäri koh Luuniemen kärkeä. Keskustan eteläpuolella tulisi harkita alikulun
rakentamista Pohjolankadun kohdalle yleisen turvallisuuden takia. Luuniemen tapahtuma-alueen, liikennepuiston
ja leikkipuiston alueelle suunnitellaan paikkaa ulkoliikuntavälineille, jolloin alueelle syntyy tarjontaa useammille
ikäryhmille. Luuniemen tapahtuma-alueelle miein
myös jotain toiminnallista, nuorille suunnaua lisäystä.
Tapahtuma-alueelta rei kiertää Luuniemen kärjen ympäri
ja seuraa rantaa aina Olvielle as, jossa rei nousee kevyenliikenteenväylälle ja jatkaa Luuniemenkatua rantapuiston
läpi satamaan. Kiertämällä Luuniemen kärjen ympäri Olvielle as saadaan keskustan läheisyydessä oleva rauhallinen
luonto julkiseen käyöön. Näin alue ei myöskään leimaudu
pelkästään pientaloalueen asukkaiden käyteäväksi.
Virkistysrein rakentamisessa tulisi oaa huomioon eri
alueiden maisemalliset ja historialliset arvot ja sopeuaa
rein henki ja mahdollinen rakentaminen näihin arvoihin.
Poroveden rantarein osalta rein rakentaminen tulisi olla
hilliyä ja rein käyö tulisi sopeuaa olemassa oleviin
puieisiin. Nykyinen reipohja soveltuu leveydeltään sekä
pintamateriaaleiltaan hyvin lenkkeilyyn ja pyöräilyyn ja
talvella ladunpohjaksikin. Kankaan alueella liikuntakeskuksen suunnielussa on huomioitava alueen arvot, joita on
eritelty liikuntakeskusta koskevassa kappaleessa. Luuniemen ympärystä lukuun oamaa rei kaipaa leveydeltään tai pinnaltaan vain pieniä muutoksia tai kunnostuksia.
Luuniemen ympäri kiertävää osaa reistä tulisi leventää ja
pinta muokata esimerkiksi sorapintaiseksi, kovempaa käyttöä kestäväksi. Luuniemen kärjen metsäpolkua ympäröivä
puusto tulee säästää reiä rakenneaessa.
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4.1.1 Kankaan liikuntakeskus
Kankaan liikuntakeskuksen alueella on useita liikuntahalleja, tenniskenä, ulkojääkaukalo, pelikenä, skeiparkki ja
reilus jäsentämäömiä pysäköinalueita.
Suunnitelmassani liikuntakeskuksen alueen sitoo yhdeksi
kokonaisuudeksi jäähallin, tenniskenen ja pelikentän
ympäri kiertävä ”lämmielylenkki”, joka kulkee myös
virkistysrein varrella uimahallin ja sisäliikuntahallin ja
pelikentän ja keilahallin välistä. Lenkin pituus on noin
800 metriä ja se kulkee puien lomassa liikuntakeskuksen ympärillä. Lämmielylenkin leveys on 1,5 metriä ja
sen varrella on maastonmukaisia tasoeroja. Rein varrelle
merkitään välimatkat esimerkiksi 50-100 metrin välein, jolloin matkanopeuden voi mitata ja reillä voi juosta spurtteja tai intervalliharjoituksia. Rein pintamateriaalin tulisi
olla pehmeää, mua helpos juostavaa. Maisemassa liikuntakeskusta ympäröivän mäntymetsän lomassa jännittävänä elemennä toimisi esimerkiksi punainen tartan
–pinta. Lämmielylenkin yhteyteen on mahdollista muodostaa myös maastopyöräilylenkki, joka voi pintamateriaaliltaan olla luonnollinen tai sorapintainen. Rei olisi

korkeuserojen puolesta hyvin sopiva maastopyöräharjoitteluun ja mahdollises BMX-pyöräilyyn. Maastopyörärei
hyödyntää myös alueen olemassa olevia maastonmuotoja.
Niiden lisäksi rein varrelle tulee myös rakenneua korkeuseroa, kumpuja tai hyppyri.
Iisalmen kaupungin suunnitelmissa on uusi leikkipuisto
Kankaan alueelle. Leikkipuiston tulisi olla eri-ikäisille käyttäjille sopiva ja liikunnallinen. Esimerkki liikunnallisesta,
yksinkertaisesta ja eri-ikäisille sopivasta leikkipaikasta löytyy Tukholman Vasaparkenista, jossa tartanilla päällystetyn
kumpareen päällä maanpinnan tasossa on trampoliineja.
Idea on yksinkertainen ja sopii Kankaan liikuntakeskuksen
alueelle hyvin.
Leikkipaikan perusidea on yksinkertainen ja hyödynneävissä myös talvella, jolloin kumpare toimii esimerkiksi liukumäkenä. Leikkialueelle voi tuoda suuria luonnonkiviä,
joiden päällä voi kiipeillä ja hyppiä. Leikkipaikan tavoite
on rohkaista lasten omaa mielikuvitusta ja innostaa urheilullisiin ja fyysises kehiäviin leikkeihin. Mikäli leikkipaikan sijoitus on sisäliikuntahallin viereisessä männikössä,
voisi puita vahingoiamaa mäntyjen alaoksiin kiinniää
pieneen kiipeilyyn tai tasapainoeluun sopivia ”oksia”.
Trampoliineilla ja kivillä hyppimisen ja puissa kiipeilyn
kannalta kummun pehmeä pintamateriaali samoin kuin
leikkipaikan ympäristön turvallinen materiaali ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Liikuntakeskuksen tulisi tarjota toimintaa mahdollisimman
monelle käyäjäryhmälle pikkulapsista vanhuksiin ja liikuntaseurojen joukkueurheilijoista itsenäisempiin harrastajiin.
Kiipeily on nopeas suosiotaan kasvaava ja fyysi-ses
vaava urheilulaji, jonka harrastajia Suomessa oli jo vuonna 2006 noin 6000. Kiipeilymuotoja – ja harjoituksia on
monia. Liikuntakeskuksen tarjonnan monipuolisuua ja
käyöastea nostaisi huomaavas jäähallin ulkoseinälle
perusteava kiipeilyseinä. Kiipeilyseinä toimisi myös
eräänlaisena maisemataideteoksena ja liikuntakeskuksen
mainoksena. Ulkolassa valvomaoman kiipeilyseinän
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käytössä on loukkaantumisriskeihin ja vastuuseen liiyviä
rajoituksia. Seinän käyöä voisi ohjata järjestämällä seinä
käden- ja jalansijat niin, eä alaosan ja yläosan väliin muodostuisi tyhjä alue, joka estäisi seinän korkean osuuden
käyämisen valvomaomana aikana ja ilman varmistusta.
Näin seinän käyö olisi mahdollista sekä korkeussuuntaiseen eä vaakasuuntaiseen harjoieluun, mua onnettomuudet valvomaomana aikana välteäisiin. Toisaalta
kiipeilijöiden harjoieluun kuuluu myös sivuaissiirtymisen
harjoielu, johon matalampikin kiipeilyseinä hyvin soveltuu.
Kankaan liikuntakeskuksen alue sijaitsee viihtyisän Kankaan
asuinalueen ja Iisalmen ensen kasarmialueen välissä hiekkaisella mäntykankaalla. Alueen korkea puusto ja kasarmialueen ilmava ja pelkistey funkis-rakentaminen, samoin
kuin pohjoispuolen vehreä, osiain jälleenrakennuskaudelta peräisin oleva asuinalue, muodostavat kokonaisuuden,
joka Kankaan aluea kehiteäessä tulee säilyää. Suunnielussa tulee oaa huomioon alueen ominaispiirteet ja
historia. Alueen rakentaminen, maisemarakentaminen ja
liikennejärjestelyt tulee suunnitella niin, eä olemassa oleva puusto säilyy ennallaan. Männikön kulumiselle herkkää maastoa tulee suojella muodostamalla alueen sisäiset
liikennejärjestelyt, myös kevyenliikenteen osalta, toimivaksi
ja keskiämällä kulkeminen määrätyille reiteille. Pysäköinnin järjestelyt tulee maisemoida ympäristöön sopivas ja
tehostaa olemassa olevien pysäköinkenen käyöä ja
mieä pysäköinnin osiaista hajauamista liikuntakeskuksen toimintojen tarpeiden mukaan.
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Lämmielylenkki Kankaan liikuntakeskuksella sopii lenkkeilijöille, lapsiaan harjoituksiin
tuoville vanhemmille ja alueella harjoieleville joukkueille.
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Kiipeilyseinä laajentaa liikuntakeskuksen tarjontaa ja toimii mainoksena ja
maisemataideteoksena.
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4.1.2 Keskustan uimaranta

PERIAATEKUVA RANNAN PENKISTÄ

Keskustan uimarannan läpi kulkeva kevyenliikenteenrei
siir-retään uimarannalta Rantakadun varrelle, jolloin uimarannan käytössä oleva pinta-ala ja rannan turvallisuus lisääntyy. Etenkin polkupyöräilijöiden oikaiseminen uimarannan
poikki estetään istutuksilla ja kadunkalusteilla. Uimarannan
toiminnallisuuden lisäämiseksi rantaan perustetaan veden
päällä oleva puinen katsomo/laiturirakenne.

PERIAATEKUVA
LAITURI/NUOTIOPAIKKA
1:200
HYPPYTASOJA
NUOTIOPAIKKA SULJETAAN
LUKITTAVALLA KANNELLA

Laiturirakenteen nuoopaikka mahdollistaa talviurheilutapahtumien, kuten hiihtokilpailujen tai luistelutapahtumien, järjestämisen ja toisaalta kesällä toimii laiturina ja
auringonoopaikkana. Nuoopaikka tulee olla suljeava,
jolloin sen käyäminen muulloin kuin järjesteyjen
tapahtumien aikana voidaan estää, mikäli se on tarpeellista. Laiturin rakenne voisi toimia siten, eä se muodostaa
myös eritasoisia hyppytasoja nuorille uimareille, mikäli rannan syvyys on sopiva. Veden päälle rakenneu ja satamaan
päin suuntautuva laituri mahdollises väläisi ilkivaltaa,
koska se ei ole liian suojaisalla paikalla.

NUOTIOPAIKKA

Rantakadun varrelle muodostuu satamasta alkava maisemallises hieno rantarei, jonka yhdistää yhtenäinen valaistus. Uimarannan kohdalle rantakadun varrelle tulee
kadunkalusteita, jotka ohjaavat pyöräilijät rannalle vasta
rantakahvilan risteyksestä. Puiden alla olevat penkit tarjoavat suojaisan ja varjoisan paikan maisemien katselulle.

PERIAATELEIKKAUS 1:200
KESKUSTAN UIMARANTA
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Keskustan uimarannalla sopii virkistysrein siirtämisen jälkeen leikkimään vapaas. Satamasta jatkuvan
rantaen varrelle avarretaan näkymiä harventamalla rantaa suojaavaa pensasaitaa.
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4.1.3 Luuniemen tapahtuma-alue
Luuniemen tapahtuma-alueen ja liikennepuiston läheisyyteen suunnitellaan yhtä keskustan ulkoliikuntavälinepaikoista. Kesäaikaan suosiu liikennepuisto, Luuniemen ympäri
kulkeva virkistysrei ja tapahtumien ulkopuolella vähässä
käytössä oleva tapahtuma-alue puoltavat liikuntavälineiden sijoiamista juuri tapahtuma-alueen yhteyteen.
Kaikille perheenjäsenille sopivien akviteeen sijoiaminen lähekkäin nostaa paikkojen käyöastea ja liikuaa
ihmisiä, jotka eivät kuntoilemaan muuten hakeutuisi.
Tapahtuma-alueen yhteyteen miein myös jotain toiminnallista, erityises nuorille suunnaua, lisäystä. Alueen
yleisilme on luonnonläheinen ja toiminnallisen lisäyksen
tulisi sulautua ympäristöön ja mahdollistaa jatkossakin
suur-ten tapahtumien järjestäminen alueella.

TAPAHTUMA-ALUE

LIIKENNEULKOLIIKUNTAVÄLINEET
PUISTO LEIKKIPUISTO
P

ULKOLIIKUNTAVÄLINEIDEN SIJOITUS LUUNIEMEN TAPAHTUMA-ALUE 1:4000
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4.2 Esteetön asioinrei
Iisalmen keskustassa on suhteellisen paljon iäkkäitä ihmisiä, joiden arjen sujuvuua ja arkiliikunnan mahdollisuuksia
pyritään parantamaan keskustan alueen esteeömällä asioinreillä. Keskustan keskitetyt ikäihmisten palveluasuminen, Ilvolanpirn ja kuntoutus- ja hoitolaitos Vetrean yhteensä 99 asuntoa, ja terveyspalvelut sijaitsevat keskustan
pohjoispäässä Iisalmen sairaalan ja terveyskeskuksen läheisyydessä. Iäkkäille ihmisille suunnaua asumista on tosin
myös muualla kaupungissa, esimerkiksi rautaeaseman
lähellä Asemakadun varrella.
Esteetön asioinrei kulkee Terveyskeskuksen korelin
ympäri Riistakatua, Meijerikatua ja Pohjolankatua pitkin
Louhenkadulle. Pohjolankadulta esteetön liikkuminen
varmistetaan Joukolankatua pitkin Kankaan liikuntakeskuksen uimahallille ja sisäliikuntahallille. Pohjolankadulta esteetön rei kääntyy Louhenpolulle ja siitä Louhenkatua
pitkin torille ja linja-autoasemalle. Iisalmen kaupungilla
on meneillään keskustan kehiämisohjelma, jossa kaavaillaan Louhenkadun muuamista kävelykaduksi Savonkadun
ja Kauppakadun välisellä osuudella. Niin sosiaalisen kanssakäymisen kuin monipuolisten asioinmahdollisuuksienkin
kannalta on tärkeää eä esteetön kulkeminen kävelykadulle

on mahdollista. Terveyskeskuksen korelin ympäri kulkeva
rein osuus on noin 650 metriä pitkä ja toimii Ilvolanpirn
ja Vetrean asukkaiden lähivirkistysreinä.
Louhenkadun varrelle Kirkkopuistoon suunnitellaan erityises ikäihmisille tarkoiteua toiminnallista kohtauspaikkaa.
Keskustan alueella esteeömän rein varrelle tulisi perustaa penkillisiä levähdyspaikkoja noin 200 metrin välein.
Terveyskeskuksen korelin ympäri kulkevan rein lähivirkistysreikäyöä helpoamaan levähdyspaikkoja tulisi
perustaa pienemmillä välimatkoilla, esimerkiksi 100 metrin
välein. Louhenkadun mäkiosuuden varrelle suunnitellaan
tasaisin välimatkoin kaiteita, jotka myös mahdollistavat turvallisen levähtämisen Keskustasta Kirkonsalmen hautausmaalle ja vanhalle kirkolle vievän rein varrelle levähdyspaikkoja tulee keskustaa harvemmin.
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Esteetön asioinrei – maastokäyn
Esteeömän asioinrein suunnielun yhteydessä tehin
maastokäyn reille ja rein nykylanteen inventoin.
Maastokäynnillä miein myös rein linjausta ja yleisiä
esteeömyyteen vaikuavia tekijöitä. Maastokäynnillä
mukana oli kaavaosaston Hannele Kelavuori, teknisen lautakunnan puheenjohtaja sekä ikäihmisten- ja vammaisneuv-oston edustajat.
Yleisiä liikuntarajoieisten ja näkörajoieisten liikkumisen
ja asioinin liiyviä ongelmia Iisalmen keskustassa tuli esiin
mm. kauppojen sisääntuloramppien puuuminen tai käyttökelvoomuus. Itsenäiseen pyörätuolilla liikkumiseen
rampit ovat usein myös liian jyrkkiä tai laa on rampilla liian
vähän. Näkörajoieisten kannalta liikkumista hankaloittaa kadulle, varsinkin jalkakäytävän ulkoreunaan, asetetut
mainoskylt. Mainoskylen pitämistä rakennusten seinustoilla pidein liikkumista helpoavana tekijänä. Myös invalidien pysäköinpaikkojen mitoituksessa on puueita
ja pysäköinpaikkoja miellein olevan keskustan alueella
lii-an harvassa. Invalidien pysäköinruutujen syvyys ei riitä
autosta ulos tulemiseen, autosta ulos tuleva joutuu usein
suoraan ajoradalle. Keskustassa Louhenkadun varrella ainoa invalidi-mitoiteu pysäköinpaikka on Louhenkadun ja
Kirkkopuistonkadun kulmassa apteekin edessä. Myöskään
torilla ei ole inva-mitoiteuja pysäköinpaikkoja. Iisalmen
torilla on kuitenkin uusi inva-mitoiteu wc ja torin kunnostuksen yhteydessä rakenneu ramppi, jotka molemmat
saivat hyvää palautea toimivuudestaan.
Tärkeä huomio esteeömästä liikkumisesta oli myös se,
eä jo pienet, alle 20 mm, tasoerot kulkuväylillä vaikeuavat varsinkin itsenäistä pyörätuolilla liikkumista. Teiden
risteyksissä ja suojateilla toivoin saumatonta madallusta
koko suojaen leveydeltä.
Levähdyspaikat ja kaiteet tulivat esille etenkin ikäihmisten
asioina ja yleistä liikkumista mahdollistavina tekijöinä.
Ydinkeskustassa kaiteita jalkakäytävien varrelle toivoin
erityises jyrkempien katujen, kuten Riistakadun ja Louhenkadun, varrelle. Kaide ei ole tarpeellinen koko asioinmat-

kan pituudella, riiää eä kaidea on lyhemmällä matkalla
mua säännöllisin välimatkoin. Myös levähdyspaikkojen
puute keskustassa mainiin. Sopivaksi välimatkaksi levähdyspaikkojen välillä koein 25-200 metriä riippuen reistä.
Keskustan alueella paikkoja toivoin hieman heämpään.
Levähdyspaikkoja suunniteltaessa tulisi oaa huomioon
penkkien korkeus, minimikorkeus tulisi olla 500 mm. Penkkien tulisi olla kiinteitä, joa istuminen ja ylösnouseminen
olisi turvallisempaa ja helpompaa. Esimerkkinä tarkastelin Kirkkopuiston siirreäviä, talveksi poisteavia, penkkejä, jotka koein liian mataliksi ja kevyiksi.
Jalkakäytävien kunnossapito talven aikana on olennainen
tekijä sujuvassa liikkumisessa. Suureksi ongelmaksi koetin teiden auraus ja jalkakäytävien varsille ja suojateiden
kohdalle muodostuvat lumivallit. Talvikunnossapidon ongelmia aiheuaa osin se, eä kevyenliikenteenväylien ja
autoteiden kunnossapidosta vastaa eri toimijat. Kiinteistöt
ovat vastuussa kohdallaan olevista jalkakäytävistä, kun taas
kunta huolehi yhdistetyistä jalkakäytävistä ja pyöräteistä.
Myös katujen yleisen kunnossapidon kannalta tämä on ongelmallista, kunta korjaa jalkakäytävien erikot, mua kiinteistön vastuulla on ongelmista ilmoiaminen.
Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikkumisen eroamista
omille kulkuväylille toivoin. Kevyenliikenteen seassa
pyöräilijöitä pidein vaarallisina ja peloavina.
Kaupunkiin toivoin esteetöntä pääsyä aitoon luonnonympäristöön, esimerkiksi esteeömän kalastuspaikan
tai pitkospuupolun muodossa. Tällaisten mahdollisuuksien
järjestäminen voi onnistua hyvinkin pienillä toimenpiteillä,
ja niiden järjestämiseen tulisikin kohdistaa enemmän suunnielua ja ideoina.
Yksiäisiä ongelmakoha rein varrella:
-Louhenkadun ja Päiviönkadun risteyksessä erikko
-Savonkadun ja Louhenkadun risteys, koholla oleva kaivonkansi
-Karjalankadun risteyksessä Kankaan liikuntakeskuksen
koh-dalla suojaen reunat tehty huonos ja korkoero on
liian suuri
-Joukolankadulla uimahallin kohdalla suojaen reunat madaltamaomat

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Iisalmen keskustan virkistys- ja asioinreit

26

1. Meijerinkatu

2. Louhenpolku

3. Iivolanpir

4. Louhenkatu keskustaan

5. Kirkkopuisto Louhenkadulta

6. Louhenkatu Savonkadun ja Kauppakadun välillä

7. Kauppahalli torilla

8. Luiska torille

9. Riistakatu
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10. Kirkkopuisto Louhenkadun ja Riistakadun välillä
REITTILEIKKAUS 1:200
LOUHENPOLKU

PYÖRÄILY JA JALANKULKU
EROTETAAN ISTUTUKSELLA

LEVÄHDYSPAIKKA

REITTILEIKKAUS 1:200
LOUHENKATU

LEVÄHDYSPAIKKA
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LAATOITUS RAJAA ALUEEN
PUISTOTIESTÄ
PENSASAITA RAJAA JA SUOJAA MELULTA
PIENEMPIÄ ISTUSKELURYHMIÄ
PENKKIEN VIERELLÄ JA EDESSÄ TILA
PYÖRÄTUOLILLE

JUHANI AHON PATSAS
KAUPPIS-HEIKIN PATSAS

VALAISIN RIVI
ISTUTUSLAATIKOITA

PELIKENTÄN MITAT 4x15 metriä
PINTA HIENORAKEINEN SORA

P

PELIKENTÄN JA ISTUSKELUALUEET
KATTAA PUINEN KEHÄRIVISTÖ
KEHÄT 4,3 m LEVEITÄ JA 3,5 m KORKEITA
ISTUSKELUALUEELLA 3 PÖYTÄRYHMÄÄ, JOIDEN
YMPÄRILLÄ 4 TUOLIA JA TILA PYÖRÄTUOLILLE

IDEASUUNNITELMA IKÄIHMISTEN KOHTAUSPAIKKA 1:250
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4.2.1 Ikäihmisten toiminnallinen kohtauspaikka
Kohtauspaikan toimintojen tulee olla Kirkkopuiston arvokkaaseen henkeen sopivia. Ikäihmisten toiminnallisen
kohtauspaikan muodostaa kaksi monikäyöistä, helpos
huolleavaa hiekkapintaista pelikenää (4x15 m), jotka
sopivat esimerkiksi puistojumpan tai erilaisten venyelyjen
pitopaikaksi. Kenen syrjäisämmälle laidalle suunnitellaan
venyelyn ja erilaiset tasapainoharjoitukset mahdollistavat
kaiteet.
Kenen ympärille on sijoiteu tasapainoistuinten ryhmiä,
sekä pöyen ympärille eä erilleen. Kohtaamispaikan
suun-nielussa tärkeä lähtökohta on luoda hyvät mahdollisuudet ja lähtökohdat sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Tasapainoharjoielu vahvistaa kehonhallintaa, parantaa
ryhä ja akvoi mm. syviä vatsalihaksia. Se on todeu o-

PERIAATELEIKKAUS 1:200
IKÄIHMISTEN KOHTAUSPAIKKA
KAARET PELIKENTTIEN
YLLÄ

KAIDE KENTÄN PELIKENTÄT
LAIDALLA

levan sopiva harjoitusmuoto myös iäkkäämmille ihmisille.
Tasapainoistuimet on, jatkosuunnielusta riippuen, mahdollista sopeuaa hyvin puiston arvokkaaseen henkeen.

LEVÄHDYSPAIKKA
TASAPAINOTUOLEJA

tuurikeskusta ja keskustan palveluita ja esteeömän rein
varrella. Toisaalta alue on rauhallinen ja kaukana Pohjolankadun liikenteen metelistä, mua ei eristyksessä muista
puiston käyäjistä.

Louhenkadun ja Riistakadun välinen Kirkkopuiston osa soveltuu hyvin ikäihmisten kohtauspaikaksi; se on lähellä kult-

Kirkkopuistossa ikäihmisten kohtauspaikan monikäyöisellä pelikentällä voi pelata esimerkiksi mölkkyä tai petankkia tai järjestää ohjauja venyelyjä.
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4.3 Pyöräilyreit
Pyöräilyreisuunnitelmassa yleistä käyteävyyä paranneaessa tulee oaa huomioon erityises keskustan
ulkopuolisilta asuinalueilta tulevien reien liiyminen keskustan reieihin.
Keskustan läpi pohjois-eteläsuunnassa johtavat pääreit
ovat Riistakatu torilta sairaalalle, Karjalankatu Kauppakadulta Kankaan liikuntakeskukselle, vanha rautaen pohja Pohjolankadun sillalta rautaeasemalle ja Pohjolankatu
keskellä keskustaa. Pohjolankadun puiston muuaminen
liikenteellises sujuvaksi muodostaa uuden pohjois-eteläsuuntaisen ja kaupunkikuvallises hienon pyöräilyrein keskustan läpi Riistakadun pyöräilyrein varrella on
sekä Iisalmen tori, koulukeskiymä, kuluurikeskus eä
sairaala. Karjalankatu soveltuu hyvin pyöräreiksi, koska
autoliikenne sen varrella on hiljaista, liikennevaloja ei ole
jolloin matkanteko on nopeaa. Itä-länsisuuntaisia pyöräreiejä on Kankaan liikuntakeskukselta Joukolankatua ja
Louhenpolkua Riistakadulle johtava rei ja rautaeaseman
ja koulukeskiymän yhdistävä Päiviönkadun rei.
Pyöräreien sujuvuuden lisäksi suunnielun suuri haaste
on saada ihmiset mieltämään kevytliikennevälineet kulku-

välineiksi ja reit osaksi arkiliikkumista. Tiedoaminen ja
pyöräilyn näkyväksi tekeminen kaupungilla voi olla ratkaisu
ongelmaan. Pyöräreisuunnitelmaan on merkiy paikkoja kaupungin perustamille pyörien pysäköinpaikoille.
Pysäköinpaikat edesauavat pyörien oikein pysäköimistä
ja siisvät kaupungin yleisilmeä, ne myös helpoavat katulojen käyämistä ja parantavat turvallisuua. Pyörätelineen suunnielussa tulisi kehiää teline, joka toimiin niin
kateuna kuin kaamaomana. Näin teline toimisi eri paikoissa ja erikokoisena, mua olisi sil tunnisteavas osa
Iisalmen pyöräreisuunnitelmaa. Pyöräteline voisi katettuna toimia myös laa rajaavana elemennä, esimerkiksi
torin ja linja-autoaseman alueella.
Pyöräreien opastus tulisi järjestää niin, eä reit ja
reit-en liiymiset on helpos hahmoteavissa ja niiden
käyäminen on sujuvaa. Useissa Euroopan kaupungeissa
pyöräet ovat erivärisiä kuin vierellä kulkevat autoet tai
kävelyet. Iisalmen ratkaisu pyöräteiden opastukseen voisi olla reien merkitseminen katuun maalaamalla. Näin
pyöräilijän on helppo seurata rein jatkumista pitkälle
eteenpäin ja hahmoaa rei ajoissa. Maalaamalla voi
merkitä myös mahdollisen kulkusuunnan tai jakaa en eri
käyäjille. Viivojen maalaaminen katuun on suhteellisen
halpa toimenpide.

Keskustassa pyöräet erotetaan sekä jalkakäytävistä eä
autoteistä omiksi kaistoikseen, joilla pyöräliikenne on kaksisuuntaista. Sijainnista riippuen jako toteutetaan oamalla käyöön kadunvarsipysäköinin varau alue ajoradan
varrella tai jakamalla kevyenliikenteenväyliä uudelleen.
Jako toteutetaan kiinteillä jakavilla elementeillä, kuten valaisimilla ja istutuksilla. Pyöräkaista tehdään vain ajoradan
yhdelle puolelle. Jaon merkitseminen kadun pintaan ei riitä, koska se täytyy olla nähtävissä myös talviaikaan.
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REITTILEIKKAUS 1:200
POHJOLANKATU

JALANKULKU
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Havainnekuva Pohjolankadun puistokäytävän pyöräreistä,
jolla pyöräliikenne kulkee samaan tahin autoliikenteen
kanssa.

Havainnekuva Paloisjärvenrailta.
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Havainnekuva Karjalankadun pyöräreistä, joka on eroteu
jalankulusta pollaririvistöllä.
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4.4 Iisalmi-rei
Iisalmi rei on erityises matkailijoille tarkoiteu kävelyrei keskustassa. Se toki muistuaa myös paikallisia katsomisen arvoisista maisemista. Rei yhdistää keskustan
nähtävyydet ja kauniit maisemat lyhyeksi, noin 3 kilometrin
pituiseksi reiksi. Rei kiertää Kirkkopuistosta Paloisvirran
pohjoispuolen puiston kaua ja Simonniemen ympäri satamaan ja Otavankadun puistoa pitkin takaisin Kirkkopuistoon.
Iisalmen keskustan nähtävyydet ja kuluuritarjonta sijaitsee hyvin keskitetys. Kaikki turis-infon määrielemät
keskustan nähtävyydet osuvat rein varrelle.

ARKILIIKUNTAA EDISTÄVÄ ELINYMPÄRISTÖ
Iisalmen ydinkeskustan virkistys- ja asioinreit
Kuluuri- ja maisemarei
Iisalmi-rei

P

0m

100 m

200 m

300 m

400 m

500 m

1000 m

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Iisalmen keskustan virkistys- ja asioinreit

37

1. Iisalmen uusi kirkko

2. Kirkkopuisto ortodoksiselle kirkolle päin

3. IIsalmen aseman seutu

4. Eteläinen puistorai

5. Paloisvirran pohjoispuolen puisto

6. Paloisvirran pohjoispuolen puisto

7. Kevyenliikenteenrei Simonniemelle

8. Maailman pienin ravintola Kuappi
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