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Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö – 
ti etoa hankkeesta
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”Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö”. Lyhyesti  hankkeesta:

”Liikunta ja elinympäristö -teemaan liitt yvällä tutkimuksella pyritään edistämään liikunnalle 
suotuisten elinympäristöjen syntymistä informaati o-ohjauksen keinoin. Tavoitt eena on lisä-
tä yhdyskuntasuunnitt elijoiden ti etoisuutt a liikunnalle suotuisista ja liikuntaan kannustavista 
elinympäristöistä sekä niiden merkityksestä terveydelle. Lisäksi pyritään parantamaan liikun-
taväen valmiuksia osallistua yhdyskuntasuunnitt elun prosesseihin. Tutkimustyön päärahoit-
tajia ovat opetusministeriö ja ympäristöministeriö. Tutkimustyöstä vastaa Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin osaston yhdyskuntasuunnitt elun laboratorio.

Tutkimustyötä edeltäneissä hankkeissa ’Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnitt elussa ja 
kaavoitusprosessissa’ (2004) ja ’Hyvät liikunnan olosuhteet osaksi yhdyskuntasuunnitt elua’ 
(2005) ilmeni, ett ä alueiden käytön parissa työskentelevät ja maankäytt öpäätöksiä tekevät 
päätt äjät tarvitsisivat ajankohtaista, ti ivistä ja helposti  omaksutt avaa ti etoa sellaisista liikun-
nan tulevista trendeistä, joilla on vaikutusta alueiden käytt öön.”

(www.oulu.fi /liikunnanolosuhteet/)
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mukset on tehty yhteistyössä opetus- ja ympäristöministeriöiden sekä kohdekunti en kanssa. 
Muiden osatutkimusten tekijät ovat arkkit. yo. Eetu Arponen (Oulujokivarren virkistysreitti  -
suunnitelma) ja arkkit. yo. Jaana Keränen (Iisalmen ydinkeskustan virkistys- ja asiointi reiti t). 
Työ on tehty touko-joulukuussa 2009. 
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1 - Taustaa
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Arkiliikuntaa edistetään tuomalla liikkumisen mahdollisuuksia osaksi ar-
kielämää. Omaehtoinen liikkuminen on perinteisen ohjatun liikkumisen 
rinnalla lisännyt suosiotaan nuorten keskuudessa, ja rullalautailu, BMX 
ja parkour kuuluvat lasten ja nuorten suosimiin nouseviin, omaehtoisesti  
harrastett aviin lajeihin. 

Oulun kaupungin liikuntaviraston kanssa yhteistyössä toteutett avan osa-
tutkimuksen tavoitt eena on 

• omiksi koett ujen liikuntapaikkojen ideointi 
• yhteisöllisyyden lisääminen
• liikuntapaikkoihin kohdentuvan ilkivallan vähentäminen vuorovaikutt ei-
sen suunnitt elun kautt a
• elämyksellisyys
• liikuntapaikkojen asuinympäristöön tuott ama kaupunkikuvallinen lisä-
arvo
• muidenkin käytt äjäryhmien kuin 12-18-vuoti aiden huomioiminen

Lähtöaineistoina on käytett y oululaisten nuorten osallisuusryhmiltä koot-
tuja toiveita lähiliikunnan kehitt ämisestä sekä lasten ja nuorten väestö-
ennusteita suuralueitt ain vuosille 2009-2015. Suunnitt elun rajaudutt ua 
rullalautailua, BMX-pyöräilyä ja parkouria koskevaksi, mukaan on otett u 
harrastajien haastatt eluja. Osatutkimuksen sisältämät toimenpiteet ja 
esimerkkisuunnitelmat on suunniteltu ja ideoitu vuorovaikutt eisesti  har-
rastajien kanssa. 

1.1 Johdanto 

TAVOITTEIDEN 
ASETTAMINEN

omiksi koe ujen liikuntapaikkojen ideoin

yhteisöllisyyden lisääminen

liikuntapaikkoihin kohdentuvan ilkivallan 
vähentäminen vuorovaiku eisen
suunni elun kau a

elämyksellisyys

liikuntapaikkojen asuinympäristöön 
tuo ama kaupunkikuvallinen lisäarvo

muidenkin käy äjäryhmien kuin 
12-18-vuo aiden huomioiminen
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Parkourissa pyritään tehokkaaseen, sulavaan ja katkeamatt omaan 
liikkeeseen. Ympäristön rakenteita ei nähdä rajoitt eina liikkeelle vaan 
ennemmin mahdollisuuksina. Parkourin ovat nimenneet 80-luvulla Pa-
riisin Lissesissä asuneet ranskalaiset David Belle ja Sebasti en Foucan. 

Suomessa parkour on tullut suosituksi 2000-luvulla, ja maailmalla par-
kouria näkee nykyään jopa elokuvissa ja musiikkivideoissa. 

Parkouraajien käytt ämiin etenemistekniikoihin kuuluvat mm. erilaiset 
hypyt, laskeutumiset, ylitykset ja seinäponnistukset. Myös käsivoimaa 
vaati via roikkumisliikkeitä ja tasapainoa harjoitetaan. 

Trikkauksessa keskitytään pelkästään erilaisiin akrobaatti  siin temp-
puihin. Trikkausta harrastetaan sekä telivoimisteluympäristöissä ett ä 
ulkona luonnon- ja kaupunkiympäristöissä.

Parkourista on lähtenyt eriytymään toinen samankaltainen liikkumi-
sen muoto, free running. Free running voidaan nähdä trikkauksen ja 
parkourin välimuotona. Free runningissa ei korosteta etenemistä, vaan 
itsensä ilmaisua ja vuorovaikutt amista ympäristön kanssa mm. teke-
mällä erilaisia näytt äviä akrobaatti  sia temppuja, esimerkiksi voltt eja. 
Parkour ja free running sekoitetaan usein keskenään, vaikka asiaan pe-
rehtynyt osaakin erotella nämä liikkumisen muodot melko nopeasti .

Parkourin harrastamiseen kuuluu olennaisesti  vastuullinen harjoitt elu, 
jota korostetaan aloitt elijoille opastett aessa heitä lajin pariin.

Oululaiset parkouraajat eivät ole järjestäytyneet. Harrastajista suuri 
osa on nuoria, 10-15 -vuoti aita, mutt a myös yli parikymppisiä harrasta-
jia löytyy. Kaksi kertaa viikossa järjestett äville avoimille vakiojameille 
voi osallistua kuka tahansa parkourista kiinnostunut.

1.2 Nousevat lajit Oulussa - lajien esitt ely
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BMX (Bicycle Motocross) on syntynyt 1960-luvulla Kaliforniassa. BMX-
pyörät ovat pienikokoisia eikä niissä ole jalkajarruja. Etu- tai takapyörään 
tai molempiin voidaan pultata akseleiden päihin metalliset tai muoviset 
tapit, jotka mahdollistavat liukumisen erilaisilla reunoilla. Laakeroitu levy, 
johon jarruvaijerit päätt yvät (gyro), mahdollistaa tangon pyöritt ämisen 
loputt omasti . 

BMX-pyöräilyssä on kuusi eri alalajia. Racing on alkuperäinen BMXn 
muoto, jossa ajetaan pienikokoisella motocross-radalla mahdollisimman 
nopeasti  eikä tehdä temppuja. Dirtti   ja trailssi sisältävät hyppyreissä aja-
mista samalla temppuja tehden. Ramppi ja street vaati vat samat olosuh-
teet kuin rullalautailu. Fläti ssä tasapainotellaan ja temppuillaan tasaisella 
maalla.

BMX-harrastajat hyödyntävät samantyyppisiä ympäristöjä kuin rullalau-
tailijat, mutt a koska pyörä on isompi kuin rullalauta, vaati i se luonnolli-
sesti  hieman suurempikokoisia rakenteita. Maanpinnan tasaisuudelle taas 
suuremmat pyörät eivät aseta yhtä ti ukkoja vaati muksia kuin rullalaudan 
pyörät. 

Oulun BMX-harrastajat eivät ole järjestäytyneitä. Harrastajia on monen-
ikäisiä, ja määrä lisääntyy jatkuvasti  lajin suosion kasvaessa.

Rullalautailu syntyi surff aajien kehitt ämänä 1950-luvulla Kaliforniassa. 
Lajissa liikutaan ja temppuillaan päistään ylöspäin kaareutuvalla laudalla, 
jonka alla on neljä pyörää. Rullalautailua on vaikea kuvailla tyhjentävästi , 
sillä sitä voi harrastaa hyvin monella eri tavalla. Teknisesti  vaati va temp-
puilu tasaisella alustalla ja rohkeutt a vaati vat vauhdikkaat hypyt jätt ävät 
välilleen laajan kirjon harrastustapoja ja -paikkoja. Rullalautailun suuren 
suosion onkin arveltu perustuvan juuri  säännött ömyyteen ja täyteen va-
linnanvapauteen. 

Rullalautailua on harrastett u Suomessa lähes yhtä kauan kuin USAssa, 
mutt a läpimurtonsa laji teki 1980-luvulla. Rullalautailun suosio kasvoi ja 
hiipui alkuaikoina välineistön kehityksen tahdissa, mutt a nykyään laji on 
vakiintunut ja kasvatt aa jatkuvasti  suosiotaan. Rullalautailua harrastetaan 
rakennetuissa rullalautailupuistoissa, joiden erilaiset rakenteet mahdollis-
tavat monipuolisen temppuilun, sekä kaupunkiympäristöissä, joissa käy-
tetään kaupunkiti lan rakenteita temppujen tekemiseen. 

Oulussa rullalautailun harrastajia löytyy juuri lautailun aloitt aneista junio-
reista yli kolmekymppisiin, jotka ovat pitäneet välillä taukoa, mutt a akti -
voituneet uudelleen harrastusmahdollisuuksien laajennutt ua Hovinsuon 
betoniparkin valmistumisen myötä. Oulun rullalautailijat ovat järjestäyty-
neet liitoksi nimellä Oulun rullalautailijat ry.

Rullalautailun ja BMXn harrastusympäristöt palvelevat muitakin lajeja, 
esimerkiksi potkulautailua ja temppurullaluistelua.

Yhteistä nouseville lajeille on, ett ä harrastajat koostuvat pääosin pojista.  On arveltu, ett ä tytt öihin vetoaisi ohjatumpi liikunta, toisaalta nouseviin lajeihin 
liitt yvät mielikuvat hurjista tempuista saatt avat nostaa tytt öjen kynnystä aloitt aa harjoitt elu. 
Helposti  luullaan, ett ä uudet lajit ovat vaarallisia, mutt a verratt una moniin jo pitkään harrastett uihin, tunnett uihin lajeihin, uudet lajit ovat turvallisia. Hyvät 
harrastamisen olosuhteet, vastuullisen harjoitt elun korostaminen ja opastus autt avat vältt ämään onnett omuuksia.
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Perinteisten, urheiluseurojen alla toimivien lajien edunvalvojina toi-
mivat aikuiset harrastajat ja seurat. Järjestäytymätt ömien tai heikosti  
järjestäytyneiden lajien ja niiden nuorten, jotka eivät ole liikunnalli-
sia, olosuhteita tulisikin akti ivisesti  tukea. Nouseviin lajeihin liitt yvä 
ti etynlainen katu-uskott avuus akti voi myös niitä nuoria, jotka muuten 
eivät innostuisi liikkumisesta. Liikkuminen tarjoaa elämään mielekästä 
sisältöä, liikkumisen muotoon katsomatt a. Elämäntyylien muutt uessa 
on liikunnan kentän myös mukaudutt ava vastaamaan uudenlaiseen 
kysyntään.

Liikunta ja liikkuminen ei enää vältt ämätt ä tarkoita urheilemaan lähte-
mistä eikä sitoutumista ohjatt uun harjoitt eluun. Rullalautailun, BMXn 
tai parkourin aloitt aja liitt yy osakultt uuriin, joka sisältää muutakin kuin 
urheilua. Esimerkiksi Oulussa rullalautailijoiden akti ivinen foorumi 
on rullalautailukauppa, jonka kautt a järjestetään akti ivisesti  erilaisia 
lajiin liitt yviä tapahtumia. Kauppa toimii myös harrastajien kohtaus-
paikkana, johon tullaan tapaamaan kavereita ja viett ämään aikaa rul-
lalautailun lomassa. Harrastajat muodostavat lisäksi interneti in omia 
foorumeitaan. Interneti llä onkin suuri vaikutus nousevien lajien leviä-
miselle: näille kolmelle lajille on yhteistä, ett ä harrastajat videoivat 
ja valokuvaavat suorituksiaan ja julkaisevat kuvia ja videoita muiden 
harrastajien katsott avaksi ja kommentoitavaksi interneti ssä. Nousevat 
lajit tarjoavat yhteisöllisyytt ä perinteisten urheilulajien suorituskes-
keisyyden ti lalle, ja tämä houkutt elee lajien pariin niitä nuoria, joihin 
suorituskeskeisyys ei vetoa.

BMX-pyöräily, rullalautailu ja parkour ovat lajeja, joiden luokitt elu ur-
heiluksi ei ole aivan itsestään selvää. Näiden lajien harrastajista suuri 
osa on nuoria, joita ei tavoiteta urheiluseurojen kautt a. Harrastajat 
ovat hyvin tarkkoja imagostaan, ja harrastamista kuvaavampi termi 

1.3 Urheilulaji vai elämäntapa – 
miksi näitä lajeja kannatt aa edistää?



tusta jatkaakseen lajin parissa. Mikäli mielenkiinto pysyy yllä, voi tämän 
ryhmän harrastajista tulla myös sisäisesti  moti voituneita harrastajia. Har-
rastajien siirtymistä ryhmästä toiseen voisi autt aa alkeiskurssien järjestä-
minen ja mahdollisuus ohjatt uun harjoitt eluun. Kokeneemmat harrastajat 
muodostavat omia ti imejä, jotka kannustavat ja tukevat jäseniään.

Suomessa Jyväskylän kaupunki on toiminut akti ivisesti  omaehtoisten la-
jien edistämiseksi. Jyväskylässä rullalautailun ja parkourin harrastaminen 
on vireää, ja kaupunki on tukenut harrastajia myös osallistamisen keinoin. 
Yhteistyössä harrastajien kanssa on muutett u vuosikausia rullalautailijoi-
den suosiossa olleen Sepänaukion pinnat rullalautailua paremmin kestä-
viksi. Harrastajat osallistuivat rakentamiseen talkootyöllä purkamalla van-
hoja pinnoitt eita. Myös parkouraajien toiveita harrastamisen suhteen on 
Jyväskylässä kuunneltu ja toteutett u.

Ulkomaisia esimerkkejä nousevien lajien merkityksen ymmärtämisestä 
löytyy esimerkiksi Vancouverista, jossa vuonna 2005 on kehitett y  rul-
lalautailun strategia, jossa määritellään johdonmukaisesti  toimenpiteitä 
rullalautailun edistämiseksi. Samankaltainen toimenpidesuunnitelma on 
tehty Suomessa esimerkiksi Tampereella, jossa ensimmäisiä toimenpiteitä 
aletaan toteutt amaan loppuvuodesta 2009.
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voisi olla elämäntapa. Osalle harrastajista on tärkeää, ett ä he kokevat 
olevansa osa alakultt uuria eikä valtavirtaa. Siksi nousevien lajien kehitt ä-
miseen tarvitaan erilaisia keinoja kuin perinteisten urheilulajien kehitt ä-
miseen.

Rullalautailijat, parkouraajat ja BMX-pyöräilijät katselevat ja hyödyntävät 
kaupunkiti laa uudesta näkökulmasta. Harrastamista varten ei vältt ämätt ä 
tarvita varta vasten rakennett uja alueita, vaan lajit hyödyntävät olevaa 
kaupunkiti laa. Näin kaupunkiti laa päästään kokemaan kokonaisvaltaisesti  
ja tuoreella tavalla. 

Toisaalta esimerkiksi Oulun kaupungissa edellytykset rullalautailulle kau-
punkiti lassa ovat heikot, johtuen pääasiassa rullalaudan kannalta han-
kalista pintamateriaaleista. Sopivien harjoituspaikkojen puute on ollut 
ongelma. Kun kaupunki aloitti   Hovinsuon betonisen skeitti  parkin raken-
tamisen vuonna 2005, akti voituivat useat vanhemmat, jo rullalautailun 
lopett aneet harrastajat uudelleen monipuolisen harrastuspaikan innosta-
mina. Erityisesti  nuorten miesten ongelmana on urheilun lopett aminen 
ti etyn ikävaiheen jälkeen ja tästä aiheutuvat terveyshaitat. Houkutt elevi-
en harrastusympäristöjen tarjoaminen pitää yllä liikunnallista elämänta-
paa ja terveytt ä.

Rullalautailua, BMX-pyöräilyä ja parkouria yhdistää harrastamisen oma-
ehtoisuus. Lajien harrastajat voidaan jakaa karkeasti  kahteen tyyppiin. 
Vanhemmat harrastajat ovat yleensä sisäisesti  moti voituneita. Heille eni-
ten eduksi voisi olla lajista ti edott aminen ja kiinnostuksen herätt äminen. 
Kun kiinnostus on herännyt, nämä sisäisesti  moti voituneet harrastajat jat-
kavat harrastamista olosuhteista riippumatt a. Toiseen ryhmään kuuluvat 
yleensä nuoremmat harrastajat, jotka aloitt avat harrastamisen esimerkiksi 
kaveriporukan innostamina. He tarvitsevat enemmän ohjausta ja kannus-



OULU

HAUKIPUDAS

KIIMINKI

MUHOS

(ENT. YLIKIIMINKI)

KEMPELE

LIMINKA

TYRNÄVÄ

OULUNSALO

1.4 Suunnitt elualue
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Ylikiimingin kunta liitetti  in Oulun kaupunkiin vuonna 2009. Ylikiimin-
gin nuorten osallisuusryhmältä ei tullut toiveita rullalautailun, BMXn 
tai parkourin kehitt ämiseksi, joten enti nen Ylikiimingin alue rajautui 
suunnitt elun ulkopuolelle. Ylikiimingissä on vuosikymmenen puolessa 
välissä toteutett u rullalautailualue, joka on myöhemmin, harrastami-
sen hiipuessa, poistett u käytöstä. 

Hiukkavaaraan rakennett avan aluekeskuksen vaikutus nuorten mää-
rään alueella ei näy lähtöaineistona käytetyssä väestöennusteessa, 
joka ulott uu vuodelle 2015. Toimenpiteitä onkin suunniteltu vuoteen 
2015 saakka, jolloin ti lannett a arvioidaan uudelleen.
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2 - Analyysi
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2.1 Nykyti lanne - kaupungin ylläpitämät harrastuspaikat

Seuraavilla sivuilla on inventoitu kaupungin ylläpitämät rullalautailu-
alueet. Inventointi  on suoritett u kesäkuun 2009 aikana. Inventointi -
käynneillä on kartoitett u myös paikalla olleiden harrastajien määrä ja 
haastateltu heitä.

rullalautailu
BMX

TAVOITTEIDEN
ASETTAMINEN

TIEDON KERÄÄMINENTIEDON KERÄÄMINEN

nyky lanteen kartoi aminen - Oulun 
kaupungin ylläpitämien 
rullalautailulaueiden inventoin

harrastajien tarpeiden kartoi aminen - 
haasta elut

tausta-aineistoihin tutustuminen - mm. 
“Oulun lasten ja  nuorten 
osallisuusryhmien liikuntapalveluita ja 
lähiliikuntapaikkoja koskevat ideat”



NYKYTILANNE, RULLALAUTAILU- JA BMX -ALUEET

Olemassa oleva suuri rullalautailu- ja BMX-alue, 1 kpl

Olemassa oleva sisähalli, 1 kpl

Olemassa oleva pieni rullalautailu- ja BMX-alue, 3 kpl

Olemassa oleva käyttökelvoton tai huonokuntoinen 
rullalautailu- ja BMX-alue, 6 kpl

KAIJONHARJU

KORVENSUORA

MYLLYOJA

PUOLIVÄLIN-
KANGAS

KOSKELA

PATENIEMI

TUIRA

KESKUSTA

NUOTTA-
SAARI

OULUNSUU

HÖYHTYÄ
KAUKO-
VAINIO

MAIKKULA

KAAKKURI

SANGINSUU
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Pateniemi

Varustus:

- 1 miniramppi, materiaali vaneri, pinta kulunut käytt ökel-
vott omaksi

- 2 luiskaa, toisessa reikä

Käytt äjät:

4.6.2009 klo 15.30 paikalla useita nuoria mopojen kanssa, 
ei rullalautailijoita tai BMX-pyöräilijöitä.

Pateniemen rullalautailualueen syrjäinen sijoitus urhei-
lukentän ja metsän välissä houkutt elee päihteiden käyt-
töä ja ilkivaltaa.  Alue on eritt äin huonossa kunnossa ja 
sinne on myös vaikea löytää, sillä opastus puutt uu.
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Varustus:

- 2 miniramppia, materaali vaneri/teräsvahvike, 
pienehköjä kulumisvaurioita, toisessa rampissa vanerien 
liitoskohdat koholla
- 1 kurbi, materiaali vaneri/teräsvahvike, kunto hyvä

Käytt äjät:

4.6.2009 klo 15: 2 BMX-poikaa, n.12-vuoti aita, jotka 
kertoivat käyvänsä noin joka toinen päivä. Pojat olivat 
tyytyväisiä paikkaan, mutt a toivoivat pieniä, noin 60 cm 
korkeita hyppyreitä.

Talvikkipuisto

Rullalautailualue toimii hyvin yhdessä viereisen 
urheilupuiston kanssa. Urheilupuisto tarjoaa 
akti viteett eja lapsille, nuorille ja aikuisille. Paikalla on 
paljon kaikenikäisiä käytt äjiä, mikä rajoitt aa ilkivaltaa.
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Varustus:

- 1 miniramppi, käytt ökelvoton rampissa olevien reikien 
vuoksi
- 2 kurbia, materiaali vaneri/teräsvahvike, kunto huono
- matala kaide, kunto hyvä

Käytt äjät:

4.6.2009 klo 14: 3 rullalautailevaa poikaa, 17-18-
vuoti aita.

Niitt yaro

Koskelan Niitt yaron rullalautailualue on huonossa 

kunnossa, mutt a silti  melko kovassa käytössä. 
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Castreninpuiston rullalautailualue on jo ositt ain poistett u 
käytöstä: käytt ökelvott omat rakenteet oli nostett u 
kentältä nurmikolle kesän 2009 alussa. Loppukesästä yksi 
luiska oli kuitenkin nostett u takaisin kentälle, ilmeisesti  
harrastajien toimesta. 

Castreninpuisto
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Varustus:

- betoniparkissa erilaisia betonisia  ja luonnonkivisiä 
rakenteita ja metallikaiteita

Käytt äjät:

2.6.2009 klo 9-14 n. 30-50 käytt äjää, 7-30-vuoti aita.
9.6.2009 klo 12-14 n. 60 käytt äjää, 12-30-vuoti aita.

Hovinsuo

Todella suositt u alue, käytt äjinä rullalautailijat,BMX-
pyöräilijät, rullaluistelijat, potkulautailijat. Runsaasta 
käytt äjämäärästä johtuen aiheutuu vaarati lanteita 
eri lajien harrastajien kesken (esim. rullalautailijan 
on vaikeampi ennakoida pyöräilijän kuin toisen 
rullalautailijan liikkeitä).

Hovinsuon alueen on suunnitellut arkkitehti  Henri Kangas 
opiskeluaikanaan syventävien opintojen työnä Oulun 
yliopiston arkkitehtuurin osastolla.
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Varustus:

- 1 vertti  ramppi, käytt ökelvoton rampissa olevien reikien 
ja vanerilevyjen irtoamisen vuoksi
- kurbeja, materiaali vaneri/teräsvahvike/lauta, kunto 
huono
- teräskaiteen osia

Käytt äjät:

4.6.2009 klo 13 yksi rullalautailijapoika, n. 13-14-vuoti as, 
oli tullut paikalle, koska Hovinsuolle olisi ollut liian 
tuulista mennä.
3.7.2009 klo 15 paikalla oli 5 rullalautailevaa poikaa, 10-
15-vuoti aita.
14.8. klo 21 paikalla 10 17-25-vuoti asta rullalautailijaa.

Heinäpää

Heinäpään rullalautailualue on rullalautailijoiden 
suosiossa, mutt a ongelmana on alueen heikko 
varustetaso. Talveksi kaukalo ja siellä olevat rakenteet 
siirretään pois parkkipaikan ti eltä, ja alueen väliaikaisen 
luonteen vuoksi ei rakenteisiinkaan ole panostett u.
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Varustus:

- 1 puurakenteinen miniramppi
- 4 luiskaa, puurakenteet

Kaikki rakenteet siirrett y sivuun kentältä, rakenteet 
käytt ökelvott omassa kunnossa.

Lintula

Höyhtyän suuralueella sijaitsevan Lintulan 
rullalautailualueen rakenteet on käytt ökelvott omina 
siirrett y syrjään. Sijoitukseltaan Lintulan rullaluistelualue 
on samantapainen kuin Pateniemen alue. Rullalautailu on 
sijoitett u urheilukentän taakse metsän rajalle, ja sijoitt elu 
on omiaan houkutt elemaan ilkivaltaa. 
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Varustus:

- 1 miniramppi, kulunut, vaati si vanerien uusimista

Käytt äjät:

3.7.2009 klo 19 paikalla 3 11-vuoti asta poikaa, 
rullalautailevat tai BMX-pyöräilevät päivitt äin.

Maikkula

Maikkulan monitoimitalon pihalle on sijoitett u yksi 
miniramppi, joka vaati i vanerien uusimista. Alue on melko 
pieni.
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Varustus:

- 1 miniramppi, kulunut ja vaati si vanerien uusimista

Käytt äjät:

3.7.2009 klo 17 monitoimitalon pihalla 2 17-vuoti asta 
poikaa rullalautailemassa. 

Kaakkuri

Kaakkurin koulun pihalla on huonokuntoinen miniramppi, 
mutt a harrastajat ovat löytäneet Kaakkurin keskustasta 
paikkoja, joissa rullalautailu on mahdollista.
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Ympäristön negati iviset asenteet rullalautailua ja BMX-pyöräilyä kohtaan 
ovat harrastajien mukaan suuri este harrastamiselle. Asenteiden vaikutus 
on nähtävissä harrastajille suoraan annett avana negati ivisena palautt ee-
na ja kaupungin organisaati oiden taholta epäsuorasti  esimerkiksi rullalau-
tailualueen sijoitt amisena metsän keskelle, ”pois silmistä”.

Harrastuspaikkojen syrjäinen sijoitt elu houkutt elee ilkivaltaa, mikä saa 
alueiden ylläpitäjät turhautumaan ja syytt ämään harrastajia.  Ilkivallan-
tekijät eivät yleensä ole harrastajia, mutt a helposti  heidät sellaisiksi miel-
letään. 

Harrastuspaikka voi olla myös väärin sijoitett u: Ellinsuon dirtti  rata on ra-
kennett u liian jyrkälle rinteelle, ja on sen vuoksi jäänyt käytt ämätt ä. Vie-
reinen crosscountry-rata sen sijaan on käytössä.

Alueiden ylläpitoa on usein laiminlyöty siihen pisteeseen, ett ä rakenteet 
ovat vaarallisen huonossa kunnossa ja alue voi sen vuoksi olla käytt ämä-
tön. Tämä taas tulkitaan ylläpitäjien taholta niin, ett ä alueelle ei löydy 
käytt äjiä eikä sitä sen vuoksi kannata pitää kunnossa. Harjoitt elualueen 
pysyminen käytt ökelpoisena vaati i kuitenkin jonkin verran ylläpitoa. Var-
sinkin vaneripintaiset rakenteet vaati vat säännöllistä vanerien uusimista.

Toisaalta kaupunkiti loissa pintamateriaalien valinta voi joko edistää har-
rastamista tai estää sen kokonaan. Yleisesti  ott aen kiveykset, joiden pinta 
on epätasainen tai saumaväli suuri, estävät esimerkiksi rullalautailun kau-
punkiti loissa. 

Yhteistyö valmistelevien ja toteutt avien tahojen välillä kärsii myös ne-
gati ivisista asenteista.  Kaupungin hallintokunnat ovat liikkeellä erilaisilla 
aikajanoilla, mikä hankaloitt aa yhteistyötä. ”Vänmanninsaari ei ole kovin 

hyvä alue koska vaati i suunnitt elua ja rakentamista, jonka vuoksi ei no-
peasti  toteutett avissa. Lisäksi pitää selvitt ää, ett ei toiminta häiritse kau-
punginteatt eria (asiakas- ja huoltoliikennett ä mm).” Vaikka Oulun kau-
pungin liikuntavirasto onkin halukas tuomaan uudenlaista arkiliikuntaa 
osaksi kaupunkiympäristöä, muut hallintokunnat eivät vältt ämätt ä näe 
ti lannett a samoin. Oulun kaupunkiti lojen suunnitt elusta ja toteutukses-
ta vastaava katu- ja viherpalvelut ei toistaiseksi ole nähnyt rullalautailua 
ja BMX-pyöräilyä elementt einä, jotka pitää huomioida jo kaupunkiti lojen 
suunnitt elun alkuvaiheessa, eikä tuoda paikalle irrallisia telineitä vasta, 
kun ympäristö on jo rakennett u. Lisäämällä eri hallintokunti en välistä yh-
teistyötä jo suunnitt eluvaiheessa saavutett aisiin käytt äjien kannalta pa-
rempia lopputuloksia.

Rullalautailualueiden sijoitt aminen keskeisemmille paikoille vähentäisi il-
kivaltaa, samoin kuin rakenteiden toteutt aminen ilkivallan kestävistä ma-
teriaaleista, kuten kivestä tai betonista. Jos harrastajat itse osallistuvat 
alueiden rakentamiseen, on heillä myös enemmän moti vaati ota vahti a, 
ett ä muut eivät hajota paikkoja. ”Jos ollaan itse rakennett u ja sinne tulee 
joku riehumaan, niin siinä on jo heti  ti etyllä tavalla ti lanne päällä.”

Rullalautailu ja BMX ovat urbaaneja lajeja. Näin ollen harrastuspaikkojen 
sijoitt aminen vallitsevan tavan mukaan pelkästään urheilukentti  en yhte-
yteen ”metsän keskelle” tuntuu keinotekoiselta ratkaisulta. Nuorten ar-
keen liitt yy oleskelu ja ystävien tapaaminen, ja oleskelun ja tapaamisen 
paikkoihin liitetyt liikkumisen mahdollisuudet ovat tärkeä tapa akti voida 
nuoria liikkumaan. Nuorten oleskelun painopiste on siirtymässä yhä nuo-
remmilla kaupunkiti laan, joten myös keskustaympäristössä tulisi olla tar-
jolla liikkumisen mahdollisuuksia.

Nousevien lajien harrastajat seuraavat akti ivisesti  kaupunkiti lan raken-

2.2 Harrastamisen esteitä Oulussa
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nushankkeita ja pyrkivät hyödyntämään uusia ympäristöjä. On positi ivista, 
ett ä harrastajien joukko kasvaa havainnoimaan ja pohti maan ympäristöään. 
Kuitenkin uudenlainen kaupunkiti lan käytt ö johtaa usein konfl ikteihin mui-
den käytt äjien kanssa. Kaupunkiti lan käytt öoikeuksien problemati ikan herät-
tämät tunteet eivät ole mikään uusi ilmiö. USA:ssa myydään tuott eita, jotka 
pyrkivät estämään kadunkalusteiden hyödyntämisen rullalautailussa ja BMX-
pyöräilyssä. Toisaalta esim. Vancouverin kaupunki on luonut rullalautailusta-
tegian huomatt uaan rullalautailun olevan suositt u ajanveitt otapa nuorten ja 
nuorten aikuisten keskuudessa. Harrastamisen estäminen rakentamisen kei-
noin voi olla perusteltua joissain tapauksissa, mutt a usein rullalautailijat, pyö-
räilijät ja parkouraajat tuovat kaupunkikuvaan elävyytt ä ja monipuolisuutt a. 
Esimerkiksi Helsingin kaupungin skeitti  ohjelmassa vuosille 2010-2014 kehote-
taan kaupunkiti lan suunnitt elussa huomioimaan rullalautailu ilman sitä var-
ten tehtyjä rakenteita.

Myös harrastajien kesken esiintyy jännitt eitä harjoituspaikkojen käytt ämi-
sestä. BMX-pyörään voidaan kiinnitt ää tapit reunoilla tai kaiteilla liukumista 
varten. Metalliset tapit kuitenkin vaurioitt avat metallia pehmeämpiä materi-
aaleja, erityisesti  puuta ja vaneria. Myös graniitti   vaurioituu raskaan pyörän ja 
metallitapin iskun vaikutuksesta. Esimerkiksi Hovinsuon rullalautailualueella 
pyöriin kiinnitett ävien tappien käytt ö on kokonaan kiellett y, jott a rakenteet 
eivät vaurioituisi.  Vaneristen rakenteiden iskuille alti stuviin reunoihin asen-
netaan yleensä metalliputki estämään pahimmat kolhut, mutt a jos käytett y 
putki on seinämältään ohutt a, saatt aa siihen tulla lommoja, jolloin rakentees-
ta tulee vaarallinen käytt ää. 

Tämä ilmiö kiristää rullalautailijoiden ja pyöräilijöiden välejä, ja väitt elyitä 
BMXn aiheutt amista vaurioista on käyty ympäri maailmaa. Asia ei ole kuiten-
kaan näin yksinkertainen, sillä myös rullalautailu kulutt aa ja vaurioitt aa raken-
teita. Viime aikoihin saakka ovat pyörävalmistajat suosineet metallia tappien 

materiaaleina, mutt a materiaalien kirjo on laajentunut, ja nykyään on 
saatavilla myös komposiitti  muovista ja alumiinista valmistett uja tap-
peja.



VÄESTÖENNUSTE VUODELLE 2015, LAPSET JA NUORET

0-18-vuo aiden määrä vähenee 
vuoteen 2015 mennessä

-  1-100

-  101-200

-  301-400

-  401-500

-  701-800

-  901-950

-  501-600

0-18-vuo aiden määrä kasvaa vuoteen 
2015 mennessä

+ 1-100

+ 301-400

+ 401-500

TUIRA
+477

SANGINSUU -168

PUOLIVÄLIN-
KANGAS -555 

PATENIEMI 
-778

OULUN-
      SUU 
      -301

KAUKO-
  VAINIO 
    -100

KAIJONHARJU +340

KAAKKURI +409

HÖYH-
  TYÄ 
 -420

NUOTTA-
SAARI -15

MYLLYOJA -86 

MAIKKULA -599

KOSKELA
      -914

KESKUSTA
JA

KORVENSUORA +80

2.4 Harrastuspaikkojen kehityspaineet
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Harrastajien toiveet Osallisuusryhmien toiveet

Harrastajien toiveita on kartoitett u haastatt elemalla rullalautailijoita ja BMX-
pyöräilijöitä eri alueilla. Harrastajien toiveet uusien harjoitt elualueiden sijoit-
telusta painott uvat Oulun eteläisiin osiin.

Uusien harrastuspaikkojen sijoitt elun lisäksi rullalautailijat toivoivat paikkaa, 
jossa olisi mahdollisuus lautailuun, mutt a jossa voisi myös oleskella. Nuoret 
BMX-harrastajat toivoivat pieniä hyppyreitä, ”joista uskaltaa vetää”. Monet 
nuoremmat harrastajat toivoivat rakenteiden materiaaliksi vaneria, sillä se on 
kaatuvalle ystävällisempi kuin betoni. Vanhemmat taas toivoivat materiaalik-
si betonia sen ilkivallankestävyyden ja vähäisen huoltotarpeen vuoksi.

Oulun suuralueiden koululaisista kootut osallisuusryhmät kokosivat 
vuonna 2008 raporti n toiveista, joita lapsilla ja nuorilla on koskien 
omien alueidensa liikuntapalveluita ja lähiliikuntapaikkoja. Raporti ssa 
rullalautailu nousi voimakkaasti  esille. Kartt aan on väritett y tummalla 
alueet, joille osallisuusryhmät toivoivat rullalautailu- tai BMX-pyöräi-
lyalueita.

Rullalautailun ja BMXn harrastajien toiveet uusien har-
joitt elualueiden sijoitt elusta painott uvat Oulun eteläisiin 
osiin.

Osallisuusryhmien toiveet rullalautailu- ja BMX-
pyöräilyn harjoitt elumahdollisuuksista jakaantuvat 
sekä joen pohjois- ett ä eteläpuolelle.
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TAVOITTEIDEN
ASETTAMINEN

TIEDON KERÄÄMINEN

ANALYYSI



Osallisuusryhmät toivoivat parkouria / bmx / rullalautailua

Lasten ja nuorten määrä alueella lisääntyy 
vuoteen 2015 mennessä.

Osallisuusryhmät toivovat parkour / bmx / 
rullalautailupaikkaa, lasten ja nuorten määrä 
alueella lisääntyy vuoteen 2015 mennessä.

Lajien harrastajat toivovat parkour / bmx / 
rullalautailupaikkaa
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2.4 Tarveanalyysi
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Pateniemen suuralueen osallisuusryhmät toivoivat skeitti  parkkia ja omaa 
temppupaikkaa pyöräilijöille ja rullaluistelijoille. Harrastajat eivät toivo-
neet Pateniemen suuralueelle harrastuspaikkoja, ja väestöennusteen 
mukaan alueen 0-18-vuoti aiden lasten ja nuorten määrä vähenee rajusti  
vuoteen 2015 mennessä. 

Kaijonharjun suuralueelle ei osallisuusryhmillä eikä harrastajilla ollut toi-
veita rullalautailun tai BMX-pyöräilyn suhteen, mutt a väestöennusteen 
mukaan alueen lasten ja nuorten määrä lisääntyy voimakkaasti  vuoteen 
2015 mennessä. Alueelle rakennetaan parhaillaan uutt a Ritaharjun asuin-
aluett a.

Korvensuoran, Puolivälinkankaan ja Tuiran suuralueille osallisuusryhmät 
toivoivat rullalautailun ja parkourin harrastamismahdollisuuksia. Väestö-
ennusteen mukaan lasten ja nuorten määrä kasvaa alueella lievästi  vuo-
teen 2015 mennessä. 

Koskelan suuralueen osallisuusryhmä toivoi rullalautailumahdollisuuksia. 
Koskelassa asuvien lasten ja nuorten määrä vähenee kuitenkin väestöen-
nusteen mukaan Oulun suuralueista voimakkaimmin vuoteen 2015 men-
nessä.

Myllyojan suuralueen osallisuusryhmä ei ilmaissut toiveita rullalautailun, 
BMX-pyöräilyn tai parkourin suhteen. Väestöennusteen mukaan lasten 
ja nuorten määrä Myllyojan suuralueella vähenee lievästi  vuoteen 2015 
mennessä. Hiukkavaaran alueen rakentuminen tämän jälkeen kuitenkin 
lisää voimakkaasti  alueella asuvien lasten ja nuorten määrää. 

Keskustan ja Nuott asaaren suuralueille harrastajat toivoivat parempia 
rullalautailu- ja BMX –mahdollisuuksia. Keskustan ja Nuott asaaren lasten 

ja nuorten määrä pysytt elee väestöennusteen mukaan nykyisellään. 

Kaukovainion ja Karjasillan suuralueiden osallisuusryhmät toivoivat 
laadukasta rullalautailualuett a. Väestöennusteiden mukaan Höyhtyällä 
asuvien lasten ja nuorten määrä vähenee melko voimakkaasti  ja Kauko-
vainiolla asuvien lasten ja nuorten määrä vähenee jonkin verran vuoteen 
2015 mennessä.

Oulunsuun suuralueen osallisuusryhmät eivät maininneet toiveissaan 
rullalautailu- tai BMX-alueita. Myöskään harrastajat eivät kokeneet har-
joitt elupaikkojen rakentamiseta alueelle tarpeellisena. Oulunsuun alueen 
lasten ja nuorten määrä vähenee melko voimakkaasti  vuoteen 2015 men-
nessä.

Maikkulan suuralueelle rullalautailijat toivoivat harjoitt elupaikkoja, ja 
alueen osallisuusryhmä mainitsi myös rullalautailun toiveissaan. Alueella 
asuvien lasten ja nuorten määrä vähenee kuitenkin voimakkaasti  vuoteen 
2015 mennessä.

Kaakkurin suuralueella kohtaavat sekä osallisuusryhmien ja harrastajien 
toiveet ett ä väestöpaineet. Rakentuva Metsokankaan asuinalue tuo alu-
eelle runsaasti  uusia lapsia ja nuoria, ja alueella jo asuvat ilmaisivat toi-
veensa rullalautailun ja BMX-pyöräilyn olosuhteiden kehitt ämiseksi.



2.6 Harrastamisen esteitä Oulussa

2.5 Lajin erityispiirteitä
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Parkourin erityispiirteisiin kuuluu, ett ä harrastajat etsivät harjoitt elu-
paikkansa ympäristöstä. Parkouraaja käytt ää mielikuvitustaan etsies-
sään ympäristön mahdollistamia liikkumisen muotoja ja pyrkii löytä-
mään uusia tapoja hyödyntää tutt uakin ympäristöä. Parkouria varten 
ei näin ollen ole tarkoituksenmukaista rakentaa erillisiä harjoitt elu-
paikkoja.

Harrastajien mukaan Oulussa on suhteellisen paljon hyviä harjoitus-
paikkoja. Oulun kaupunkiympäristön tarjonta parkouraajalle painot-
tuu muureihin, kaiteita Oulusta löytyy vähän. 

parkour
Ympäristön negati iviset asenteet ovat parkourin harrastamiselle vielä 
suurempi haitt a kuin rullalautailijoille ja BMX-pyöräilijöille, joille sen-
tään voidaan rakentaa harrastuspaikkoja. Parkour ei ole Suomessa vie-
lä kovin tunnett u laji, ja sen harjoitt elu synnytt ää jatkuvasti  konfl ikteja 
kaupunkiti lan käytöstä. Osa parkouraajien suosimista harjoituspaikois-
ta kuuluu varti ointi palveluiden piiriin, ja yksityiset ihmiset tulkitsevat 
parkouraajan usein ilkivallantekijäksi. 

Parkourin harrastajat ohjeistavat aloitt elijoita käytt äytymään vastuul-
lisesti  ja kertomaan rauhallisesti  lajista, mikäli joku tulee keskeytt ä-
mään harjoitt elun. Aina ei pelkkä lajista kertominen kuitenkaan takaa 
harjoitt elurauhaa.

Talvella osa harjoitt elusta tapahtuu sisäti loissa telinevoimistelusaleis-
sa. Oulussa parkouraajien on vaikeaa saada vuoroja telinevoimistelu-
saleihin, sillä suurin osa vuoroista on varatt u urheiluseuroille.



2.7 Harrastajien toiveet
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Osa parkourin harrastajista toivoi Jyväskylän Kangaslammen kaltaista 
parkourpuistoa, mutt a suurin osa ei nähnyt harrastamisen rajoitt amista 
yhdelle alueelle hyvänä (vrt. esim. maastojuoksun harrastamisen rajoit-
taminen vain ti etylle alueelle). Tärkeämpänä harrastajat näkivät mahdol-
lisuuden lihaskunnon kehitt ämiseen. Etenemistekniikoita on mielekkääm-
pää harjoitella ”luonnonympäristössä”. 

Harrastajat toivat voimakkaasti  esille muiden ihmisten negati ivisten mie-
likuvien aiheutt aman haitan harrastamiselle, ja toivoivat keinoja vaikutt aa 
ihmisten asenteisiin lajia ja harrastajia kohtaan.

Harrastajien toiveita on kartoitett u sekä keskusteluissa viikott aisissa yh-
teisissä harjoituksisssa, ”jameissa”, sekä harrastajien internet-foorumille 
lähetetyllä kyselyllä.



Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - nousevat lajit Oulussa34

3 - ToimenpiteetTAVOITTEIDEN
ASETTAMINEN

TIEDON KERÄÄMINEN

ANALYYSI

TOIMENPITEET
- LYHYT  / PITKÄ TÄHTÄIN 
- SUORAT / EPÄSUORAT



3.1 Suorat toimenpiteet: rakentaminen ja ylläpito

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - nousevat lajit Oulussa 35

Rullalautailua ja BMX-pyöräilyä tukevat suorat toimenpiteet  jakautuvat 
kahteen osaan, lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpiteisiin. Lyhyen tähtäi-
men toimenpiteet voidaan toteutt aa parin vuoden sisällä liikuntaviraston 
toimesta. Pitkän tähtäimen toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä tek-
nisen keskuksen asemakaavoituksen kanssa. 

Nopeasti  toteutett avat toimenpiteet pyrkivät vastaamaan ensisijaisesti  
nuorten osallisuusryhmiltä kerätt yihin sekä harrastajilta tulleisiin toivei-
siin. 

PItkän tähtäimen toimenpiteissä huomioidaan myös lasten ja nuorten vä-
estöennusteet alueitt ain vuodelle 2015. 

Oulun kaupungin suuralueet ovat elinkaarillaan eri vaiheissa, ja väestöpai-
neiden vaihtelu eri alueilla kuuluu kaupungin kehitykseen. Rullalautailun 
ja BMXn harrastajien kannalta olisikin hyvä, jos harrastusmahdollisuuksia 
olisi tarjolla tarpeiden mukaan.

Toimenpiteitä ei ole aikataulutett u ti ukasti , sillä tarkoituksena on erott aa  
nopeasti  toteutett avat toimenpiteet enemmän valmistelua vaati vista. 
Näin liikuntavirastolla on mahdollisuus kohdentaa varoja mahdollisuuk-
sien mukaan nopeasti  toteutett avissa oleviin toimenpiteisiin, samalla kun 
pitkäjänteisesti  valmistellaan suuremman luokan toimenpiteitä.



RULLALAUTAILU- JA BMX -ALUEET, LÄHITULEVAISUUS

Kehitettävä olemassa oleva suuri rullalautailu- ja BMX-alue, 1 kpl

Kehitettävä olemassa oleva pieni rullalautailu- ja BMX-alue, 4 kpl

Rakennettava pieni rullalautailu- ja BMX-alue, 2 kpl

Poistuva rullalautailu- ja BMX-alue, 4 kpl

Olemassa oleva sisähalli, 1 kpl

Uuden sisähallin mahdollinen sijoitus

KAIJONHARJU

KORVENSUORA

MYLLYOJA

PUOLIVÄLIN-
KANGAS

KOSKELA

PATENIEMI

TUIRA

KESKUSTA

NUOTTA-
SAARI

OULUNSUU

HÖYHTYÄ
KAUKO-
VAINIO

MAIKKULA

KAAKKURI

SANGINSUU

3.1.1 Lyhyen tähtäimen toimenpiteet, 
rullalautailu, BMX
Pateniemen rullalautailualueen syrjäinen sijoitus urheilukentän ja 
metsän välissä houkutt elee päihteiden käytt öä ja ilkivaltaa.  Alue on 
eritt äin huonossa kunnossa. Jos läheistä Rajakylän Talvikkipuiston rul-
lalautailualuett a kehitetään, voidaan Pateniemen alue poistaa käytös-
tä.

Rajakylän suuralueen Talvikkipuiston rullalautailualuett a kehitetään 
kunnostamalla minirampit ja suunnitt elemalla yhdessä harrastajien 
kanssa alueelle lisätt ävät rakenteet. Alueella sijaitsee kaksi miniramp-
pia, joista toisen korkeaan päätyyn on lisätt y vaarati lanteita aiheutt a-
va verkko: hypätt äessä rullalaudan renkaat voivat takertua verkkoon. 
Verkko poistetaan. Alueelle lisätään matalia hyppyreitä pyörille.

Koskelan Niitt yaron rullalautailualue on huonossa kunnossa, mutt a 
silti  melko kovassa käytössä. Alueen minirampin vanerit uusitaan, ta-
saista osaa (fl ätti  ä) lyhennetään ja rampin kaltevuus oikaistaan. Hei-
näpään vertti  ramppi siirretään Niitt yaron alueelle. Toimenpiteet ja ra-
kenteiden uudet sijoitt elut suunnitellaan yhdessä harrastajien kanssa. 

Korvensuoran alueelle ovat nuorten osallisuusryhmät toivoneet rul-
lalautailualuett a, ja tätä tukee myös alueen väestökehitys. Rullalau-
tailualue voitaisiin sijoitt aa esimerkiksi Talvikankaan monitoimitalon 
tai Suokukkapuiston yhteyteen. Uusi alue suunnitellaan siten, ett ä ra-
kenteet voidaan tarpeen tullen siirtää uuteen paikkaan. Sijoituspaikan 
kartoitus ja alueen suunnitt elu käynnistetään.

Puolivälinkankaalla sijaitseva Castreninpuiston rullalautailualue on jo 
poistunut käytöstä: käytt ökelvott omat rakenteet on nostett u kentältä 
nurmikolle. Hyvin varustett u Hovinsuon betoniparkki sijaitsee niin lä-
hellä, ett ä Castreninpuiston rullalautailualue voidaan lakkautt aa. 

3.1 Suorat toimenpiteet: rakentaminen ja ylläpito
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Heinäpään rullalautailualue on suositt u, mutt a ongelmana on alueen 
heikko varustetaso. Myös alueen väliaikainen luonne vaikeutt aa ti lannet-
ta: talveksi kaukalo ja siellä olevat rakenteet siirretään pois parkkipaikan 
ti eltä.  Heinäpään rullalautailualueen korvaa harrastajien kanssa yhteis-
työssä Hollihaan puistoon ideoitu rullalautailu- ja BMX -alue, jonka valmis-
teluja viedään eteenpäin.

Höyhtyän suuralueella sijaitsevan Lintulan rullalautailualueen rakenteet 
on käytt ökelvott omina siirrett y syrjään. Sijoitukseltaan Lintulan rullaluis-
telualue on samantapainen kuin Pateniemen alue. Alue sijoitt uu urheilu-
kentän taakse metsän rajaan, ja syrjäinen sijoitt elu houkutt elee ilkivaltaa. 
Lintulan rullalautailualue poistetaan käytöstä.

Maikkulan monitoimitalon pihalle on sijoitett u yksi miniramppi, jonka 
vanerit uusitaan. Alue on melko pieni, ja Maikkulan keskustan alueelle 
tuodaan rullalautailun mahdollistavia kadunkalusteita (esim. muutama ki-
vinen penkki jotka toimivat myös kurbeina). Tällaiset helposti  siirrett ävät 
rakenteet sopivat Maikkulan alueelle, sillä väestöanalyysin mukaan las-
ten ja nuorten määrä alueella vähenee vuoteen 2015 mennessä. Tällöin 
tarpeen uudelleen arvioinnin yhteydessä rakenteet voidaan tarvitt aessa 
siirtää toisaalle.

Kaakkurin koulun pihalla on miniramppi, jonka vanerit uusitaan.

Uuden sisähallin paikkaa kartoitetaan. Halleja voisi olla kaksi, yksi skeit-
taajille ja toinen BMX-pyöräilijöille. Tämä olisi tarkoituksenmukaista, sillä 
vaikka BMX-pyörät hyödyntävät samantapaisia rakenteita rullalautojen 
kanssa, vaati vat pyörät kuitenkin suurempia rakenteita, jott a harrastami-
nen säilyy mielekkäänä myös pidemmän aikaa pyöräilleille. Rullaluisteli-
joille ja potkulautailijoille jaetaan vuoroja molemmista halleista.
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RULLALAUTAILU- JA BMX-ALUEET, PITKÄ TÄHTÄIN

Ylläpidettävä olemassa oleva suuri rullalautailu- ja BMX-alue, 1 kpl

Ylläpidettävä olemassa oleva pieni rullalautailu- ja BMX-alue, 3 kpl

Rakennettava suuri rullalautailu- ja BMX-alue, 1 kpl

Rakennettava pieni rullalautailu- ja BMX-alue, 2 kpl

Rakennettava rullalautailtava ja BMX-pyöräiltävä kaupunkitila 1-2 kpl

Alueen käyttöastetta seurataan, 
ylläpidetään tarvittaessa

Uuden sisähallin mahdollinen sijoitus

KAIJONHARJU

KORVENSUORA

MYLLYOJA

PUOLIVÄLIN-
KANGAS

KOSKELA

PATENIEMI

TUIRA

KESKUSTA

NUOTTA-
SAARI

OULUNSUU

HÖYHTYÄ
KAUKO-
VAINIO

MAIKKULA

KAAKKURI

SANGINSUU

3.1.2 Pitkän tähtäimen toimenpiteet, 
rullalautailu, BMX

3.1 Suorat toimenpiteet: rakentaminen ja ylläpito
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Rajakylän Talvikkipuiston rullalautailualuett a ylläpidetään ja kehite-
tään tarvitt aessa. Kartoitetaan tarvett a rakentaa Kaijonharjuun uusi 
rullalautailualue. Erillisen alueen voi myös korvata uuden Ritaharjun 
ostoskeskuksen yhteyteen sijoitt uva rullalautailtava ja BMX-pyöräiltä-
vä kaupunkiti la.

Koskelan Niitt yaron rullalautailualueen etuna on keskeinen sijoitus, 
se palvelee useaa suuraluett a (Koskela, Kaijonharju, Puolivälinkangas, 
Tuira). Vaikka Koskelan suuralueella asuvien lasten ja nuorten määrä 
vähenee ennusteiden mukaan rajusti  vuoteen 2015 mennessä, lähei-
sillä Tuiran ja Kaijonharjun alueilla kehitys on päinvastainen. Niitt yaron 
rullalautailualuett a tuleekin ylläpitää ja kehitt ää yhteistyössä harrasta-
jien kanssa.

Korvensuoran rullalautailualueen tarve arvioidaan uudelleen vuon-
na 2015. Mikäli tarvett a ei enää ole, siirretään rakenteet uuteen paik-
kaan.

Toppilaan ja keskustaan rakennetaan rullalautailuun soveltuvat kau-
punkiti lat, jotka suunnitellaan yhteistyössä harrastajien kanssa. Kes-
kustan läheltä osoitetaan myös alue, jossa harrastajat voivat itse to-
teutt aa rakenteita.

Hollihaan (keskustan) ja Maikkulan harjoitusalueiden kunnossa pitä-
minen korvaa Lintulan rullalautailualueen kunnes Hiirosen perhe-
puiston rullalautailu- ja BMX-alue valmistuu.

Maikkulan rullalautailualueen tarve arvioidaan uudelleen viiden vuo-
den päästä. Mikäli tarvett a ei enää ole, rakenteet siirretään uusille 
alueille.
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Kaakkuriin rakennetaan uusi betoniparkki poistuneen moott oriurheilu-
keskuksen paikalle, ja parkin yhteyteen rakennetaan myös dirtti  rata.

Harrastajille osoitetaan 1-2 uutt a sisähallia.

Keskustan ulkopuolella sijaitsevien päivitt äistavarakauppojen laajat park-
kikentät ovat suuren osan päivästä tyhjillään. Kuitenkin päivitt äistavara-
kauppojen parkkipaikat tarjoaisivat hyvät edellytykset rullalautailulle ja 
BMX-pyöräilylle: valmiin alustan ja valaistuksen. Tulevaisuudessa voitai-
siinkin marketti  en parkkikenti lle sijoitt aa rullalautailtavia ja pyöräiltäviä 
rakenteita. Tästä voisi jopa muodostua marketeille uusi vetonaula: van-
hemmat voisivat jätt ää lapset harjoitt elemaan kaupassa asioinnin ajaksi. 
Samalla syrjässä sijaitsevat marketi t tarjoaisivat liikuntapaikan lähiöissä 
asuville lapsille, joilla muuten olisi pitkä matka harrastuspaikoille.



Ranskalaiset parkourin nimeäjät suositt elevat kehitt ämään sekä ete-
nemistekniikoita ett ä lihaskuntoa tasapuolisesti . Tekniikkaharjoitt elu 
tapahtuu ”luonnonympäristössä”, mutt a lihaskunnon harjoitt elu pal-
velee muidenkin kuin parkouraajien tarpeita. Hollihaan puistoa kes-
kustan tuntumassa ollaan Oulun katu- ja viherpalveluiden toimesta 
kehitt ämässä nuorisopuistoksi, ja sinne sijoitett u kuntoilualue palvelisi 
muitakin kuin parkouraajia. 

Puiston luonne on tärkeä säilytt ää vain lihaskunnon kohott amista 
palvelevana, eikä profi loida sitä parkouraajien tekniikkaharjoitt eluun 
osoitetuksi. Profi lointi  aiheutt aisi sen, ett ä parkouraajien harjoitt elu-
mahdollisuudet muissa paikoissa kapenisivat, sillä negati ivisesti  har-
rastukseen suhtautuvat saatt aisivat olett aa harrastajien lopett avan 
harjoitt elun muualla.

Kuntopuiston kuntoilutelineet ja niiden sijoitt elu suunnitellaan kui-
tenkin vuorovaikutt eisesti  parkourin harrastajista koostuvan ryhmän 
kanssa. Hollihaan puisto on kuntopuistolle hyvä sijoituspaikka, sillä se 
sijaitsee lähellä keskustaa. Harrastajat kokoontuvat keskustaan kaksi 
kertaa viikossa ”jameihin”, yhteisiin harjoituksiin. Parhaat harjoitt elu-
paikat sijaitsevat keskustassa ja sen läheisyydessä. 
 

3.1 Suorat toimenpiteet: rakentaminen ja ylläpito
3.1.3 Pitkän tähtäimen toimenpiteet, 
parkour
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3.2.1 Lajien julkisuuskuvan parantaminen
3.2 Epäsuorat toimenpiteet: asennemuokkaus
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Rullalautailun, BMX-pyöräilyn ja parkourin harrastamista edistetään 
muokkaamalla asenteita sallivammiksi lajia kohtaan.

Harrastajien osallistuminen alueiden suunnitt eluun ja rakentamiseen esi-
tellään mediassa. 

Liikuntavirasto tarjoaa Oulun kaupungin keskustassa sijaitseviin UBIcity-
näytt öihin aikaa esitt ää lyhyitä parkour-, BMX- ja rullalautailuvideoita, joi-
ta ihmiset voivat ohi kulkiessaan pysähtyä katsomaan. Harrastajat koos-
tavat videot itse Oulussa kuvaamastaan materiaalista. Videoissa kuvatt u 
harrastaminen tunnistett avissa ympäristöissä voi herätt ää koti seutuylpe-
ytt ä ja sitä kautt a muokata suuren yleisön mielipiteitä sallivammiksi lajeja 
kohtaan.

Ouluhallilta osoitetaan harjoitusvuoro parkouraajille, ja kouluille järjeste-
tään lajia esitt eleviä tapahtumia.



3.2.2 ”Parkourpassi” ja talviharjoitt elu

Parkourin harrastajille luodaan oma harrastuslisenssi, ”parkourpassi”, 
joka myönnetään yli 15-vuoti aille harrastajille. Parkourpassin voisi 
myöntää esimerkiksi liikuntavirasto. Parkouraajien suosimien harjoit-
telupaikkojen halti joille ja varti ointi fi rmoille perustetaan ti etokanta 
passin halti joista, ja he voivat harkintansa mukaan sallia parkourpassi-
en halti joiden harjoitt elun alueilla. Passiin kuuluu omavastuu sekä kor-
vausvelvollisuus, mikäli harjoitt elussa aiheutuu rakenteille vaurioita. 

Talvella harjoitt elu ulkoti loissa on vaikeampaa kuin kesällä. Tällöin par-
kourpassilla voisi päästä harjoitt elemaan sovitt uina ajankohti na myös 
joissain julkisissa sisäti loissa. Esimerkiksi Oulun kaupunginkirjaston au-
lati la soveltuisi rakenteidensa puolesta sisällä tapahtuvaan harjoitt e-
luun, ja yleisöä voisi kiinnostaa harjoitt elun seuraaminen lähietäisyy-
deltä. Muitakin soveltuvia sisäti loja Oulusta saatt aisi löytyä.

3.2 Epäsuorat toimenpiteet: asennemuokkaus

PARK
OUR

NIMI

SYNT
YMÄAIK

A
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4.1 Käsikirja: rullalautailtavan ja BMX-pyöräil-
tävän kaupunkiti lan elementt ejä
Rullalautailu ja BMX-pyöräily ovat syntyneet kaupunkiympäristössä. Vaikka 
kaupunkiympäristö toisaalta mahdollistaa harrastamisen, se voi olla myös 
rajoite: materiaalivalinnat määritt ävät, onko harrastaminen ylipäänsä mah-
dollista. Materiaalivalinnoilla voidaan ti etoisesti  ohjailla liikkumista kaupun-
kiympäristössä. Kaikissa ympäristöissä harrastamista ei tarvitse suosia, mutt a 
usein lajien harrastajien näkyminen kaupunkikuvassa elävöitt ää ympäristöä 
ja on siten suotavaa.

BMX-pyörän rullalautaan verratt una isot renkaat mahdollistavat harjoitt elun 
monenlaisella alustalla, kun taas rullalauta vaati i kohtuullisen tasaisen alus-
tan. Rullalautailijat ja BMX-pyöräilijät hyödyntävät samankaltaisia kaupun-
kiympäristön elementt ejä, mutt a rullalauta vaati i pyörien pienemmän koon 
vuoksi hienovaraisempaa detaljointi a. BMX-pyöräilijät taas eivät pysty hyö-
dyntämään yhtä matalia rakenteita kuin rullalautailijat. Pyörälle liukureunan 
olisi hyvä olla vähintään 40cm korkeudella, sillä liukumisen mahdollistavat ta-
pit sijaitsevat noin 25 cm korkeudella maanpinnasta. Luonnonkivi on yleisesti  
hyväksi ja kestäväksi todett u materiaali kaikissa rullalautailtavissa ja pyöräil-
tävissä rakenteissa.

Rullalautailun ja BMXn näkyminen katukuvassa rikastaa kaupunkikuvaa ja rai-
kastaa kaupungin imagoa. Oulussa mm. Kauppatorilla ja Kaupunginteatt erin 
ympäristössä on joitakin vuosia sitt en rullalautailtu paljonkin, mutt a Kaup-
patorilla maan routi minen on tehnyt alustasta liian epätasaisen. Suomessa 
esimerkkejä rullalautailun huomioimisesta kaupunkiympäristössä löytyy jo. 
Jyväskylän kaupunki on uusinut vuosia rullalautailijoiden käytössä olleen Se-
pänaukion pinnat paremmin rullalaudan kulutusta kestäväksi, ja Helsingissä 
Kiasman edustalla olevasta aukiosta on muodostunut suositt u (ja sallitt u) rul-
lalautailupaikka. 

Rullalautailun vaati mia materiaaleja ja rakenteita sekä rullalautailua varten 

rakennett uja alueita on käsitelty tarkemmin julkaisussa Opetusminis-
teriön Liikuntapaikkajulkaisu 95: Rullalautailualueiden suunnitt elu ja 
rakentaminen. Tämä ohjeisto keskitt yy rullalautailtavaan kaupunkiti -
laan, joka säilyy normaalissa kaupunkikäytössä, mutt a mahdollistaa 
myös rullalautailun ja BMXn. Tarkoituksena on esitellä erilaisia materi-
aaleja ja rakenteita, jotka sekä soveltuvat urbaaniin ympäristöön, ett ä 
edistävät arkiliikkumista mahdollistamalla rullalaudalla ja BMX-pyöräl-
lä liikkumisen kaupunkiympäristössä.
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Alustat
Tärkein rullalautailun edellytys on hyvä alusta. Alustan tulee olla mah-
dollisimman tasainen ja riitt ävän kova kestämään laudan aiheutt amat 
iskut. Myös alustan huoltaminen ja tarpeen mukaan uusiminen on tär-
keää, sillä ajan myötä esimerkiksi laatoitukset voivat lohkeilla ja nous-
ta reunoilta aiheutt aen turvallisuusriskin.

Rullalautailua varten rakennett ujen skeitti  parkkien alusta on usein 
asvaltti  a tai betonia, mutt a urbaanissa ympäristössä alusta valitaan 
myös ulkonäön perusteella. Arvokkaampia, myös kaupunkiympäris-
töön soveltuvia alustoja ovat esimerkiksi luonnonkivilaatat ja sileät, 
reunaviisteett ömät betonilaatat.  

Laatan tulee olla mahdollisimman suurikokoista, ja huolellinen perus-
taminen on hyvin tärkeää. Laatan ei tule päästä elämään maan routi -
misen mukana. Saumat on muokatt ava mahdollisimman sileiksi, sau-
man leveys saa olla korkeintaan 5mm ja kynnysten korkeus enintään 
3mm. 
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↑ Oulun kauppatorin luonnokivi-betonikivi -yhdistelmä on paikoitellen 
hyvässä kunnossa, mutt a paikoitellen kivilaatt ojen raot ovat routi misen 
vuoksi kasvaneet rullalautailun kannalta vaarallisen leveiksi.

↓ Uudella Etu-Lyötyn Veturiaukiolla sijaitsevaa vesiallasta voisi käytt ää li-
ukureunana, jos allasta ei ympäröisi leveä kaistale lohkott ua noppakiveä.

Reunoiltaan viistetyt betonikivet eivät sovellu rullalautailtavan kaupunki-
ti lan pinnoitt eeksi, mutt a markkinoille on tuotu myös viisteett ömiä beto-
nikiviä. Asvalti n tulisi olla mahdollisimman kovaa.

Lohkott uja noppa- ja nupukiviä käytetään usein kaupunkiti loissa jäsen-
tämään suuria pintoja, mutt a kivien epätasaiseksi lohkott u pinta estää 
rullalautailun. Pintojen jäsentämiseen rullalautailtavassa kaupunkiti lassa 
tulisikin käytt ää sileäpintaisia materiaaleja. 

Rullalautailuun perehtymätön saa mielikuvan hyvistä alustamateriaaleista 
mietti  mällä, millaisella alustalla on helppo työntää ostoskärryjä. Toisaalta 
myös liikuntaesteiset ja eri apuvälineitä käytt ävät hyötyvät samankaltai-
sista materiaalivalinnoista kuin rullalautailijat.
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↓ Oulun Kaupunginteatt erin edustalla on ti iviisti  ladott uja, helposti  rullat-
tavia betonilaatt oja.

↑ Madetojanraiti n uudessa alikulussa betonilaatat on ladott u tasaisesti  
ja pienillä saumaväleillä. Viereisen betonimuurin yläpinta taas on liian 
rosoinen käytett äväksi liukureunana. Viiste muurin reunassa ei haitt aa 
pyöräilijöitä, mutt a rullalaudalla liukumista se hankaloitt aa.

↑ Lohkott u noppakivi estää portaiden käytön liukureunana

↓ Betoninen noppakivi on sileää, mutt a suurehkot saumaraot hankaloit-
tavat rullaamista.
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Rakenteet
Kaupunkiti lassa sijaitsevia rakenteita käytetään yleensä liukumiseen rulla-
laudan eri osilla rakenteiden reunoja pitkin. Reunoihin kohdistuva rasitus 
aiheutt aa rakenteiden tummumista, ja mikäli tämä halutaan vältt ää, on 
hyvä valita jo valmiiksi tummansävyisiä materiaaleja. 

Penkit ja pöytäryhmät
Hyviä rullalautailtavaan kaupunkti laan soveltuvia penkki- ja pöytämate-
riaaleja ovat luonnonkivi ja teräs. Penkkien ja pöyti en reunojen olisi hyvä 
olla viisteett ömiä. Oulussa luonnonkivisten penkkien istumispinta urite-
taan vedenpoiston nopeutt amiseksi, mutt a penkin reunaan asti  ulott uva 
uritt aminen estää penkin käytön rullalautailuelementti  nä. Penkin reunalla 
tulisi olla noin 15 cm tasaista (uritt amatonta) pintaa, jott a rullalauta pää-
see liukumaan turvallisesti  reunaa pitkin. 
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Istutusaltaat ja vesialtaat
Istutusaltaiden ja vesialtaiden reunojen tulisi olla riitt ävän pitkiä, jott a liuku-
minen reunaa pitkin on mahdollista. Mikäli altaan reuna on lyhyt, on vaara-
na. ett ä reunaa pitkin liukuvan rullalaudan pyörä takertuu kulmassa toiseen 
reunaan. Mikäli altaan kokoa ei voi kasvatt aa, voidaan toinen tai molemmat 
lyhyet reunat jätt ää liu’utt avia pitkiä reunoja matalammiksi, jolloin rullalauta 
pääsee takertumatt a liukumaan alas reunalta.

Alaoikealla kuvatun pyöreämuotoisen istutusaltaan/vesialtaan kanssa saman-
henkisiä istutusaltaita on ollut Helsingissä Itäkeskuksen ympäristössä käytössä 
jo vuosia, ja ne ovat saavutt aneet rullalautailijoiden keskuudessa suurta suo-
siota.

min. 15cm

r=100-
120cmh=n.70cm
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Ajoesteet, pollarit
Ajoesteissä voi olla joko suoran kaiteen tapaan liu’utt ava pinta tai viistoja 
pintoja. Ihanteellinen korkeus olisi noin 50 cm. Suoraan maasta lähtevän 
viiston pinnan tulee olla noin 60-70 asteen kulmassa.

Kaiteet
Teräksisten putkikaiteiden kulutuspintojen on oltava tarpeeksi vahvoja 
kestääkseen  rullalaudan aiheutt amia iskuja kolhiintumatt a. Seinämän on 
oltava vähintään 4 mm paksu. 

Aloitt elijoille sopii yleensä kanti kas putki paremmin, pyöreä putki tarjoaa 
haastett a kokeneemmillekin harrastajille. Putken halkaisijan on hyvä olla 
n. 5-9cm. Kuumagalvanoitu tai kuumasinkitt y teräsputki on hyvä kaide-
materiaali. 

↑ Rullalautojen ja BMX-pyörien kovat osat kulutt avat maalin helposti  kai-
teiden pinnalta. Ruostumaton teräs säilyisi rullalautailijoiden ja pyöräili-
jöiden käytössä siisti mmän näköisenä.
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↑  Kaiteen kiinnitystapa estää käytön liukureunana.

Kaupunkitaide
Myös kaupunkitaideteokset voidaan suunnitella rullalautailun ja BMX-
pyöräilyn kestäviksi, ja tällaisia teoksia onkin maailmalla toteutett u 
jonkin verran. Harrastuskäytt öön soveltuva taideteos vaati i kulutusta 
kestävät materiaalit ja rakenteet.

↑  Tummasävyinen, sileä kaide soveltuu hyvin liukumiseen 
ja säilyy siisti nä.
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Portaat
Luonnonkivi sopii hyvin portaiden materiaaliksi. Kivipaasien liitoskohdat 
tulee viimeistellä sileiksi, eikä sauman leveyden tulisi olla yli 5mm. Myös 
sileä betonikivi soveltuu portaiden materiaaliksi. Portaiden reunojen ei 
tulisi olla voimakkaasti  viistett yjä. 

Betonisten portaiden kulutusreunat olisi hyvä vahvistaa teräksisellä put-
kipalkilla. 

min.

10cm

↑ Oulun kaupunginteatt erin takana olevilla portailla on rullalautailtu 
vuosia, ja betonikivi on hioutunut reunastaan pyöreäksi.

↑  Betoniportaan reuna suojataan betonireunaan upotett avalla rst-put-
kipalkilla, jonka leveys on vähintään 10cm. Putkien seinämien tulee olla 
myös riitt ävän paksuja kestämään pyörien ja rullalautojen aiheutt amat 
iskut. Sopiva paksuus on 4mm.
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Oulun Hovinsuon rullalautailualue on hyvin suositt u, ja runsaasta käytös-
tä aiheutuu usein vaarati lanteita käytt äjien kesken: jos rullalautailijoita, 
BMX-pyöräilijöitä, rullaluistelijoita ja potkulautailijoita on paljon, eri lajien 
harrastajien on vaikea ennakoida toistensa liikkeitä. Hovinsuota on myös 
kriti soitu siitä, ett ä rakennustyön taso ei ole vastannut suunnitelmien ta-
soa eikä lajin vaati muksia. Tämä on ymmärrett ävää, sillä kaksoiskaarevien 
betonirakenteiden valaminen on eritt äin haasteellista, ja lajiin perehty-
mätt ömän on vaikea ti etää, mitä ominaisuuksia rakenteilta ja pinnoilta 
vaaditaan. Rullalautailualueiden vaati man tason detaljiikkaan ei normaa-
lissa rakennustyössä pääse harjaantumaan.

BMX-pyöräilijöiden ja rullalautailijoiden kanssa yhteistyössä on ideoitu 
alue, jossa kaupungin tekemien pohjatöiden jälkeen harrastajat rakentavat 
itse haluamansa rakenteet kaupungin tarjoamista materiaaleista. Useilla 
vanhemmilla harrastajilla on pitkä kokemus rakenteiden toteutt amises-
ta, ja esimerkiksi Ruotsissa on harrastusalueita toteutett u siten, ett ä on 
palkatt u vastaava mestari valvomaan työmaata, ja seurojen jäsenet ovat 
tehneet rakennustyön. Kun jo rakennusvaiheessa on mukana asiantunte-
musta lajista, päästään työn jäljen kannalta parempaan lopputulokseen. 
Yhdessä rakentaminen lisää yhteisöllisyytt ä myös eri lajien harrastajien 
kesken, tekee paikasta omaksi koetun ja saatt aa vähentää ilkivaltaa alu-
eella. Rakennusmateriaalina betoni vähentää myös ilkivaltaa sekä melua 
ja vaati i vähiten huoltoa. Alueen toteutus vaiheistetaan. 

Alue sijoitt uu keskustan tuntumaan Hollihaan puistoon. Alueen sijoitus on 
mieti tt y yhdessä harrastajien ja Oulun katu- ja viherpalveluiden kanssa. 
Oulun kaupungin kannalta sijoituksen etuna on asemakaava, jossa alue 
on jo valmiiksi osoitett u virkistyskäytt öön. Toisaalta katu- ja viherpalvelut 
oli lähdössä uudistamaan Hollihaan puistoa nuorisopuistoksi, ja alueen 
läheisyyteen sijoitetaan muutakin nuorille suunnatt ua toimintaa. Har-

4.2 Omatoimisesti  rakennett ava BMX- ja 
rullalautailualue

rastajia alueen sijoitt elu palvelee, koska keskustan läheisyydestä puutt uu 
kunnollinen harjoitt elualue. Rakentamiseen osallistuvat harrastajat ovat 
jo vanhempia ja asuvat itse keskustassa tai sen lähellä. Hollihaan puisto on 
kuitenkin riitt ävän syrjäinen, ett ä rullalautailun aiheutt ama melu ei aiheu-
ta merkitsevästi  häiriötä ja ympäristö kestää nuorten itse rakentaman, 
ehkä rosoisenkin tunnelman. Suunnitt elualueen läheisyydessä sijaitsevat 
myös päiväkoti  ja vanhusten palvelutalo, joiden asukkaiden arkea uudet 
toiminnot myös elävöitt ävät.
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↓ Alueen sijainti  ja nykyiset toiminnot.

Kauppatori

urheilutalo

palvelutalo

päiväkoti 

koirapuisto

venelaituri
liikennepuisto



Suurin osa harrastajista saapuu paikalle keskustan suunnasta, ja urheilutalol-
le saakka reitti   on asvaltoitu. Rullalautailijoiden tulee kuitenkin päästä perille 
asti  laudalla liikkuen, ja Hollihaan puiston kaakkoisreunaa pitkin kulkeva väylä 
asvaltoidaan. Olemassa olevasta puistosta suunnitellaan erityisesti  nuorisoa 
palveleva puisto, mutt a paikalle johtava rullalaudalle helppokuntoinen reitti   
on esteetön myös vanhuksille, ja palvelee siten esimerkiksi viereisen palve-
lutalon asukkaita. Samoin uusi asvaltoitu reitti   monipuolistaa pitkän matkan 
rullaluistelijoiden reitti  valikoimaa keskustan läpi pohjois-eteläsuunnassa. 
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↓ Yhteydet alueelle.

↑ Saapuminen Hollihaan puistoon keskustan suunnasta.

↓ Saapuminen Hollihaan puistoon Kyösti  Kallion puistosta jatkuvaa 
kevyenliikenteenväylää pitkin.
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Näkymä itään.

Näkymä luoteeseen.
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Rullalautailu- ja 
BMX-alue

Kuntopuisto

Hiihto-/
pyöräcross

Esteetön reitti  , 
levähdyspaikka

Kioski

Slackline

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - nousevat lajit Oulussa56

Alueelle saapumaan johdatt elee polveileva väylä, jonka varrelle on 
muodostett u levähdyspaikkoja. Levähdyspaikat on toteutett u rulla-
lautailun ja BMX-pyöräilyn mahdollistavista rakenteista ja varustett u  
penkein rauhallisempaa käytt öä varten. Voimakasta ilmett ä luovat 
istutusaltaat on valaistu tunnelmallisesti , ja pimeään aikaan ne lois-
tavat soihtuina reiti n varrella. Valaistus luo alueelle tunnelmaa sekä 
pimeinä syysiltoina ett ä talvella kaamoksen aikaan. Levähdyspaikat 
on erotett u kulkuväylästä käytt ämällä pintamateriaalina tasaisesti  
ladott ua suurta betonilaatt aa. Penkit on integroitu istutusaltaisiin, 
ja suunnatt u joko aurinkoisiin ilmansuunti in tai vastakkain mahdol-
listamaan seurustelu. Varsinkin palvelutalon asukkaille on tärkeää 
istahtaa kävelyn lomassa levähtämään, ja uusi esteetön reitti   tarjoaa 
mahdollisuuden eri pituisiin jaloitt eluihin.

Rullalautailu- ja BMX -alue liitt yy muihin puistoon suunniteltaviin 
akti viteett eihin. Koko alueen ympäristörakenteita suunnitellaan so-
veltuvaksi myös rullalautailuun ja pyöräilyyn.

Levähdyspaikan elementi t 
soveltuvat rullalautailuun 
ja BMX-pyöräilyyn. 
Pimeinä aikoina puut on 
valaistu.



1. rakennusvaihe korko metreissä

Alueen ympärillä hiekankeräysritilä

Alustan materiaalina 
betoni tai asfaltti.

A
A

(0.00 = maanpinta)
2. rakennusvaihe

1. KALTEVA TASO
2. KAARI
3. LIUKUREUNA

4. KAIDE
5. KUMPARE
6. ISTUTUSALLAS

Työryhmä:
Jyrki Pyörnilä
Sami Kukkonen
Jyrki Hiltunen
Ossi Tulimaa

Harri Kuittinen
Jussi Mannermaa
Timo Isokääntä
Sirpa Luoma

Väri kuvaa rakentamisen 
vaiheistusta. Rakenteiden 
materiaalina teräsputkella 
reunavahvistettu betoni, 
kaiteissa teräsputki.
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Luonnos Hollihaan rullalautailu- ja BMX -alueesta
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Altaan pintamateriaalina on betoni, ja maanpinnan tasossa voidaan pintana 
käytt ää betonia tai laadukasta asvaltti  a. Alueen ympäri rakennetaan matala 
painanne, joka peitetään riti lällä, jott a hiekka ei kulkeutuisi betonille. Veden-
poistokaivoihin asennetaan hiekankerääjät, jolloin veden mukana viemäriin 
valuva hiekka kerääntyy asti aan joka on helposti  tyhjennett ävissä. Liukureu-
nojen reunaosiin asennetaan vaihdett avat palkit, jolloin reunan kulutt ua voi-
daan palkki kääntää toisin päin ja näin vähentää uusimisen tarvett a. Reunojen 
pieni pyöristäminen vähentää kulumista.

Vuorovaikutt einen ideointi  ja suunnitt elu on toteutett u elo-lokakuun 2009 
aikana. Rullalautailijoista ja BMX-pyöräilijöistä koostuvan asiantunti jaryhmän 
kanssa on kokoonnutt u kuusi kertaa pohti maan harrastamisen problema-
ti ikkaa Oulussa ja ideoimaan keinoja edistää lajien harrastamista. Tuloksena 
syntyi käsikirja rullalautailtavan ja BMX-pyöräiltävän kaupunkiti lan materiaa-
leista sekä luonnos omatoimisesti  rakennett avasta harrastusalueesta. Lisäksi 
esiin tuli monia ideoita ja lajien harrastamiseen liitt yviä epäkohti a, joita on 
esitelty toisaalla tässä raporti ssa. 

Harrastajien kanssa on mieti tt y, millä keinoilla eri lajien harrastajien 
välille ei Hollihaan puistossa syntyisi jännitt eitä. BMX-pöyrissä liuku-
miseen käytett ävät metallitapit ovat aiheutt aneet kitkaa eri lajien har-
rastajien välillä. BMX-pyörille on alett u valmistamaan tappeja myös 
komposiitti  muovista ja alumiinista teräksen vaihtoehtona.  Muovisten 
tai alumiinisten tappien käytt ö sallitaan Hollihaan harjoitusalueella. 

Muovi tai alumiini ei vaurioita betonia, mutt a rakenteiden vaurioitu-
mista saatt aa silti  aiheutua pyörän muiden metallisten osien (poljinten, 
keskiön) iskeytyessä rakenteisiin. Myös rullalautojen iskut aiheutt avat 
vaurioita rakenteille. Hollihaan harjoitusalueella kiinnitetään erityistä 
huomiota rakenteiden kestävyyteen suojaamalla liukureunojen tasai-
set pinnat tarpeeksi pitkältä matkalta esimerkiksi teräslevyillä. Pyörän 
tappien vaati ma suojatt ava etäisyys on noin 10cm. Betonirakenteissa 
suojaus voidaan hoitaa myös betonireunaan upotett avalla putkipalkil-
la, jonka leveys on vähintään 10cm. Putkien seinämien tulee olla myös 
riitt ävän paksuja kestämään pyörien ja rullalautojen aiheutt amat iskut. 
Sopiva paksuus on 4mm.



4.3 Kuntopuisto
Tähän esimerkkiin on koott u ideoita erilaisista välineistä ja toiminnoista. 
Kuntopuiston kaltainen liikuntapaikka voidaan tarpeen mukaan toteutt aa 
myös ositt ain tai vaiheistett una.

Kuntopuisto koostuu erilaisista kiinteistä rakenteista, joissa voi harjoitt aa 
lihaskuntoa kehonpainon avulla. Kuntopuiston yhteyteen toteutetaan 
muitakin suosiotaan kasvatt avia akti viteett eja, kuten kiipeilyseinä, ulko-
käytt öön tarkoitett uja voimistelurenkaita ja kiinnitystolppia slackline-ta-
sapainoiluköysille. 

Kuntopuisto sekä harrastajien ideoima rullalautailu- ja BMX-alue rakenne-
taan osana Hollihaan uutt a nuorisopuistoa. Rullalautailu- ja BMX-alueen 
rakennusvaihett a varastona palveleva kontti   muutetaan rakennusvaiheen 
jälkeen kioskiksi, josta voi mm. vuokrata piknik-huopia ja boulderointi in 
tarvitt avia patjoja. Muita alueelle tuotavia elementt ejä ovat boulderoin-
nin (matalalla tapahtuva kiipeily ilman köysiä) mahdollistavat rakenteet, 
slackline-tolpat, telinevoimistelurenkaat ja maahan upotett avat trampo-
liinit. Betonielementeistä toteutett ava labyrintti   voi toimia vaihtuvan graf-
fi teista koostuvan ”taidenäytt elyn” alustana.

Kuntopuiston ja BMX- ja rullalautailualueen läheisyyteen rakennetaan 
olemassa olevia maastomuotoja hyödyntäen pyörä- ja hiihtocross-rata 
pienille lapsille. Olemassa olevia kumpareita voidaan korostaa rullalauta- 
ja BMX-aluett a varten kaivett avalla maa-aineksella. Rataan voidaan luoda 
kaksi rinnakkaista reitti  ä siten, ett ä toiseen reitti  in liitt yy BMX-pyörälle 
soveltuvia pieniä hyppyreitä. Radan pinnoite on kivituhka, joka ei vaadi 
jatkuvaa huoltoa.

Talvella puistoalueelle voidaan rakentaa esimerkiksi seikkailurata 
lumesta ja järjestää erilaisia elämys- ja lumityöpajoja lapsille ja nuorille.

Kuntopuistoa on kokoonnutt u ideoimaan yhdessä parkourin harrastajien 
kanssa kolme kertaa. Myös oululaisia kiipeilijöitä on kuultu. On tärkeää, 
ett ä myös puiston toteutuksen yhteydessä harrastajat pääsevät ott amaan 
kantaa välineiden sijoitt eluun.

Yhdessä harrastajien suunnitt eleman ja toteutt aman rullalautailu- ja BMX-
alueen kanssa nämä toiminnot luovat keskustan lähelle monipuolisen va-
likoiman uudenlaisia, oleskeluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liitt yviä 
liikkumismahdollisuuksia. 
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Näkymä luoteeseen.
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1. Boulderointi lohkareet* 2 kpl
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* Boulderointi  tarkoitt aa kiipeilyä matalilla kiipeilyseinillä, 
kallioilla tai siirtolohkareilla ilman varmistusvälineitä.
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Työryhmä: 
Anssi Rajaniemi
Ossi Ilano
Sirpa Luoma



Muut rakenteet / varusteet

11.hiihto-/ pyöräcross 

12. levähdyspaikka

13.asfaltoitu reitti  , esteetön ja 
rullalautailuun soveltuva

14.  pyörätelineet

15. katos / luonnonkivipainot

16. kontti  kioski / kiipeilyseinä

17. multi kum-alusta

18. slackline-tolpat

19. rullalautailualue

20. tasainen kiveys

4. Roikkumis-/tempputelineTe
m

pp
ui

lu
vä

lin
ee

t

5. Vaakati kas

6. Renkaat

Ku
nt

oi
lu

vä
lin

ee
t

7. Leuanveto / eri ott eet

9. Dippinojapuut

10. Leuanveto

8. Tasapainoilukaide
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5 - Prosessin kuvaus



Suunnitt eluprosessi alkoi tavoitt eiden asett amisesta. Tiedon kerääminen 
on jatkunut koko prosessin ajan, sillä vuorovaikutt einen työtapa herätt ää 
ihmisillä kommentt eja ja ajatuksia pitkin matkaa. Tiedon kerääminen al-
koi tausta-aineistoon tutustumisella. Aineistoon kuului Oulun kaupungin 
nuorten osallisuusryhmille vuonna 2008 tehty kysely toiveista liikunta-
paikkojen kehitt ämisen suhteen. Aineistosta nousi esille voimakkaimmin 
rullalautailun edistämistoiveet, myös BMX-pyöräily ja parkour olivat edus-
tett uina. Parkourin edistämisen sisällytt äminen suunnitt eluun  on myös 
lähtenyt lajin voimakkaasta kasvusta koko Suomen tasolla. Oulun kaupun-
gin liikuntaviraston ennakkoluuloton suhtautuminen nouseviin lajeihin on 
ollut tärkeä työtä edistävä tekijä.

Harrastajien toiveita on kartoitett u haastatt elemalla (rullalautailijat, BMX-
pyöräilijät, parkouraajat), harrastajien internetf oorumille lähetetyllä ky-
selyllä (parkouraajat) ja harrastuspaikkojen nykyti laa inventoimalla (rul-
lalautailu, BMX).

Tausta-aineistosta on koott u analyysi ja sen pohjalta ehdotett u toimen-
piteitä sekä lyhyellä tähtäimellä toteutett avaksi ett ä pidemmän aikavälin 
etapeiksi. Toimenpiteitä on esitelty harrastajille ja muokatt u heidän kom-
mentti  ensa pohjalta edelleen. Myös kaupungin eri hallintokunti en tulevai-
suudensuunnitelmia on kartoitett u, ja soviteltu toimenpiteitä niihin.

Lopuksi harrastajien kanssa yhteistyössä on ideoitu harrastusalueita. Ryh-
miä on kaksi: toinen ryhmä koostuu viidestä rullalautailijasta ja kahdesta 
BMX-pyöräilijästä, joista toinen harrastaa myös kiipeilyä, ja toinen ryhmä 
kahdesta parkouraajasta. 

5.1 Suunnitt eluprosessi 5.2 Suunnitt elun tavoitt eiden toteutuminen

Omiksi koett ujen liikuntapaikkojen ideointi :
Osatutkimus sai alkusysäyksensä oululaisten lasten ja nuorten osallisuus-
ryhmien liikuntapaikkoja koskevista toiveista. Työn kuluessa on suunnit-
telua tehty vuorovaikutt eisesti  harrastajien kanssa, ja heidän ideansa 
näkyvät lopputuloksessa. Hollihaan puiston rullalautailu- ja BMX-alueen 
rakentamiseen harrastajat osallistuvat itse. Harrastajien akti voiminen ra-
kentamiseen ja ylläpitoon synnytt ää tunteen ”omasta paikasta”.

Yhteisöllisyyden lisääminen:
Yhteisöllisyyden lisääminen harrastajien kesken on otett u huomioon 
suunniteltaessa. Esimerkiksi BMX-pyöräilijöiden ja rullalautailijoiden vä-
lisiä risti riitoja on pyritt y lieventämään vähentämällä rakenteisiin kohdis-
tuvia kulumisrasituksia suunnitt elun keinoin. Myös pyörien terästappien 
korvaaminen komposiitti  muovitapeilla vähentää huomatt avasti  pyörien 
aiheutt amaa rasitusta. Yhteisöllisyys vahvistuu myös harrastajien rakenta-
essa yhteistyönä harjoitusalueen kaupungin tarjoamista materiaaleista.

Liikuntapaikkoihin kohdentuvan ilkivallan vähentäminen vuorovaikut-
teisen suunnitt elun kautt a
Rullalautailun ja BMXn harrastajien mukaan paras keino ehkäistä ilkival-
taa on oikeiden materiaalien valitseminen, ja Hollihaan harrastusalueen 
materiaaliksi onkin valitt u vähän huoltoa vaati va ja ilkivaltaa hyvin kes-
tävä betoni. Myös harrastajien osallistaminen rakentamisen ja ylläpidon 
prosesseihin autt aa vähentämään ilkivaltaa, koska harrastajat ovat sitou-
tuneina tarkempia puutt umaan alueella tapahtuviin väärinkäytöksiin.

Elämyksellisyys
Elämyksellisyyteen on pyritt y tuomalla liikuntapaikkoihin uudenlaisia 
elementt ejä ja suunnitt elemalla aluett a kokonaisvaltaisesti  ja raikkaalla 
ott eella. Hollihaan esimerkissä valaistuksella luodaan tunnelmaa myös 
talvisaikaan.
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5.3 Lopuksi vuorovaikutt eisuudesta

Vaikka osatutkimuksen alussa asetetuissa tavoitt eissa vuorovaikutt ei-
suus mainitaan vain kerran, se liitt yy kiinteästi  lähes jokaiseen tavoit-
teeseen: omiksi koett ujen liikuntapaikkojen ideointi , yhteisöllisyyden 
lisääminen, liikuntapaikkoihin kohdentuvan ilkivallan vähentäminen 
vuorovaikutt eisen suunnitt elun kautt a, elämyksellisyys, liikuntapaik-
kojen asuinympäristöön tuott ama kaupunkikuvallinen lisäarvo, mui-
denkin käytt äjäryhmien kuin 12-18-vuoti aiden huomioiminen.

Vuorovaikutt eisuuden ott aminen lähtökohdaksi vaati i suunnitt elijalta 
aineiston päivitt ämistä, aikaisempiin vaiheisiin palaamista ja linjausten 
muokkaamista, eli vuorovaikutt eisuus vie enemmän aikaa kuin perin-
teinen suunnitt elu. Toisaalta uusien lajien harjoituspaikkojen suunnit-
telu vaati i onnistuakseen aivan erityistä asiantuntemusta, jota harvalla 
suunnitt elijalla voi ainakaan useamman lajin parista olla. Jo rullalau-
tailu ja BMX-pyöräily vaati vat näennäisestä samankaltaisuudestaan 
huolimatt a erilaisia suunnitt eluratkaisuja. Näin ollen nousevien lajien 
harrastuspaikkojen suunnitt elijalle vuorovaikutt eisuus on korvaamat-
toman tärkeä työväline.

Lähiliikuntapaikkojen rakentamista ovat ohjanneet vahvasti  eri lii-
kuntavälinevalmistajien tuotevalikoimat. Monipuolisempia lähiliikun-
tapaikkoja voitaisiin saavutt aa osallistamisella käytt äjiä suunnitt elu-
vaiheessa. Käytäjien osallistaminen yhdistett ynä eri hallintokunti en 
väliseen yhteistyöhön  tarjoaa yhden keinon tuott aa paremmin eri 
käytt äjäryhmiä palvelevaa ympäristöä. 

Liikuntapaikkojen asuinympäristöön tuott ama kaupunkikuvallinen lisäarvo
Liikuntapaikkojen suunnitt elun ollessa kokonaisvaltaista, eri hallintokunti en 
yhteistyötä, voidaan tuott aa mahdollisimman laadukasta kaupunkiympäris-
töä. Kun liikuntasuunnitt elu otetaan yhdeksi lähtökohdista, voidaan rakenteet 
sopeutt aa kaupunkiympäristöön eikä lopputuloksesta synny päälleliimatt ua 
mielikuvaa. Rullalautailtavan ja BMX-pyöräiltävän kaupunkiti lan elementi t 
monipuolistavat kaupunkiti laa ja rakenteiden mietti  minen uudesta näkökul-
masta sti muloi suunnitt elijan mielikuvitusta.

Muidenkin käytt äjäryhmien kuin 12-18 -vuoti aiden huomioiminen
Rullalautailijoita löytyy Oulussa jopa kolmessa ikäpolvessa, joten jo pelkkä 
rullalautailualueiden rakentaminen palvelee useita ikäryhmiä: laadukkaiden 
harrastusympäristöjen rakentaminen akti voi harrastuksen jo lopett aneita 
aloitt amaan rullalautailu uudelleen. Hollihakaan sijoitt uva kuntopuisto pal-
velee myös erilaisine akti viteett eineen laajaa ikähaitaria: esteetön reiti stö 
vanhuksia, hiihto-ja pyöräcross-rata lapsia ja nuoria, kuntopuisto laitt eineen 
nuoria ja aikuisia. Vaikka käytt äjäryhmiä ja toimintoja voidaan tällä tavoin 
eritellä, ihmisillä on taipumus löytää uusia käytt ötarkoituksia ympäristön 
elementeille, eikä eri toimintoja kannata lähtökohtaisesti  rajata ti ett yyn toi-
mintaan tai ti etylle kohderyhmälle tarkoitetuksi. Lopullisen onnistumisen eri 
käytt äjäryhmien palvelemisessa voi arvioida vasta kun uusi ympäristö on ra-
kennett u ja se otetaan käytt öön. 

Rullalautailtavan ja pyöräiltävän kaupunkiti lan eri elementi t palvelevat itses-
tään selvästi  useita käytt äjäryhmiä: siinä missä toinen käytt ää penkkiä istumi-
seen, toista se voi palvella hyppyalustana, liukureunana tai alastulopaikkana.  
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