
Yhteyksiä
- ikäystävällisen puiston ideasuunnitelma Kurikan jokirantapuistoon

Diplomityö   Maija Joensuu

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Arkkitehtuurin laitos

Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma

2020



 

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO 
www.aalto.fi 

Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä 
 

 

 
Tekijä  Maija Joensuu 
Työn nimi  Työn nimi 
Laitos  Aalto-yliopisto 
Koulutusohjelma  Maisema-arkkitehtuuri 
Vuosi  vvvv Sivumäärä  123 Kieli  Kieli 

Tiivistelmä 
Georgia Regular, 11pt/14pt, ei tavutettu liehupalsta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis 
sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis 
eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, sus-
pendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem 
libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor 
pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Mauris sed libero. Suspndisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis 
libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae 
massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede 
dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. 
Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 2mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mat-
tis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae 
massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede 
dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. 
Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. Sisennetty kappale, sisennys 3mm. 
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis 
libero nisl et sem. Proin interdum maece. 
 
Avainsanat  avainsana, avainsana, avainsana 
 

 

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO 
www.aalto.fi 

Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä 
 

 

 
Tekijä  Maija Joensuu 
Työn nimi  Työn nimi 
Laitos  Aalto-yliopisto 
Koulutusohjelma  Maisema-arkkitehtuuri 
Vuosi  vvvv Sivumäärä  123 Kieli  Kieli 

Tiivistelmä 
Georgia Regular, 11pt/14pt, ei tavutettu liehupalsta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis 
sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis 
eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, sus-
pendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem 
libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor 
pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Mauris sed libero. Suspndisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis 
libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae 
massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede 
dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. 
Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 2mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mat-
tis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae 
massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede 
dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. 
Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. Sisennetty kappale, sisennys 3mm. 
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis 
libero nisl et sem. Proin interdum maece. 
 
Avainsanat  avainsana, avainsana, avainsana 
 

Tekijä:    Maija Joensuu
Työn nimi:   Yhteyksiä – ikäystävällisen puiston ideasuunnitelma Kurikan jokirantapuistoon

Laitos:    Arkkitehtuurin laitos
Professuuri:   Maiseman suunnittelu ja rakentaminen
Professuurikoodi:  MAR-94
Työn valvoja:   Professori Jyrki Sinkkilä
Työn ohjaaja:    Ira Verma, D.Sc. in Architecture

Vuosi:    2020
Sivumäärä:   109
Kieli:    Suomi

TIIVISTELMÄ
Maailmanlaajuinen väestön ikääntyminen ja kau-
punkimuutos haastavat nyky-yhteiskuntien kehi-
tystä ja hyvinvointijärjestelmiä. Kasvavat ja kutistu-
vat kaupungit sekä niissä tapahtuva demografinen 
muutos pakottavat kaupunkitutkijat ja -suunnitte-
lijat reagoimaan muuttuvien kaupunkitilojen kehit-
tämiseen ja hyvän kaupunkitilan periaatteiden tar-
kistamiseen. Tässä työssä pureudutaan tarkemmin 
ulkotilojen luomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin 
ikääntyneen ihmisen toimintaa ja terveyttä tukeva-
na ympäristönä. Ikääntyvä väestö asettaa kaupun-
kitilojen ja ympäristön suunnittelulle reunaehtoja, 
joita kehittämällä ikääntyvien ihmisten olisi mah-
dollista jatkaa itsenäistä ja terveyttä edistävää elä-
mää mahdollisimman pitkään.

Diplomityössä tarkastellaan kaupunkimuutosta 
väestöltään kutistuvan kaupungin näkökulmasta, 
jossa ikääntyvän väestön määrän on ennustettu 
kasvavan voimakkaasti vuoteen 2040 mennessä. 
Diplomityön tavoitteena on selvittää, mikä mer-
kitys viheralueiden ja puistojen kehittämisellä on 
ikääntyvän väestön hyvinvointiin ja millaisiin suun-
nitelmallisiin ratkaisuihin pitäisi ikääntyville ihmisil-
le suunnatussa ympäristössä kiinnittää huomiota. 
Työ koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä 

on käsitelty kaupunkimuutoksen sekä ikääntyvän 
väestön ilmiöiden lähtökohtia ja kehitystä kirjal-
lisuuden ja tutkimusten avulla. Sen lisäksi työssä 
perehdytään tarkemmin ikäystävällisen kaupungin 
-käsitteeseen ja tasa-arvoisen kaupunkitilan sekä 
ikäystävällisen puistosuunnittelun periaatteisiin 
maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta. Toisessa 
osassa tarkastellaan Kurikan kaupunkia ja sen ym-
päristöä sekä analysoidaan kaupungin rakennet-
ta ja suunnittelun lähtökohtia. Työn kolmannessa 
osassa on sovellettu aikaisempien osien tuloksia 
Kurikan jokirantapuiston ideasuunnitelmassa. 
Suunnitelman tavoitteena on lisätä Kurikan joki-
rannan nykyisen puiston saavutettavuutta kaikille 
kaupunkilaisille ja puistossa kävijöille sekä kehittää 
puistoa esteettömän ympäristön periaatteilla. 

Johtopäätöksenä havaittiin, että ikäystävällisen 
ympäristön tavoitteet eivät ole itsestään selviä 
kaupunkitiloja suunniteltaessa, eikä niille luodut 
edellytykset ja tavoitteet usein täyty nykyisissä 
kaupunkiympäristöissä. Kaupunkilaiset eivät voi 
käyttää Kurikan kaupungin nykyistä jokirantapuis-
toa tasavertaisesti, sillä se ei täytä esteettömyyden 
vaatimuksia. Suunnittelun avulla on mahdollista 
kehittää kaupunkiympäristöä lain vaatiman esteet-

tömyyden ja saavutettavuuden lähtökohdista myös 
viheralueiden osalta ja kehittää kaupungin toimin-
taa kaikkia kaupunkilaisia palvelevaksi kokonaisuu-
deksi. Heikentyneet ominaisuudet eivät ole este 
kaupunkiympäristön kokonaisvaltaiselle käytölle, 
jos suunnittelulla tuetaan myös liikuntarajoitteis-
ten ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia pääs-
tä liikkumaan ja käyttämään ympäristön toimin-
toja. Ikäystävällisen puistosuunnittelun tavoitteet 
sisältävät kaikkia kaupunkilaisia palvelevia ratkai-
suja, ja niiden avulla luodaan monipuolisempaa ja 
viihtyisämpää ympäristöä.

Avainsanat: tasa-arvoinen kaupunkiympäristö, ikäystävällinen puisto, Ikäystävällinen kaupunki, ikääntyminen, jokirantapuisto, maisema-arkkitehtuuri, Kurikka
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ABSTRACT
Today’s modern societies and welfare systems are 
challenged by global aging of population and ur-
ban change. Shrinking and growing cities and the 
current demographic development is forcing ur-
ban researchers, planners and designers to react 
to the development of changing urban spaces. In 
this thesis the development of urban spaces is ad-
dressed with more detail to the opportunities and 
challenges created by outdoor spaces as an envi-
ronment that supports the activities and health of 
the elderly. The aging population sets boundaries 
on the design of urban spaces, which could enable 
older people to live independent and healthy lives.  

The dissertation examines urban change from the 
perspective of a shrinking city, where the aging 
population is projected to grow. The objective of 
this thesis is to study what significance the de-
velopment of green areas and parks have for the 
well-being of the senior citizens and what kind of 
design solutions should be considered in an envi-
ronment aimed for older people. The thesis con-
sists of three parts. First part deals with the basis 
and development of urban change and the phe-
nomena of aging population. In addition, the work 
introduces the concept of Age-friendly City and 

the principles of equal urban space and age-friend-
ly park design from the perspective of landscape 
architecture. The second part examines the city 
of Kurikka and its surroundings and analyzes the 
structure of the city and the starting points for 
planning. The third part of the thesis is the plan 
which shows how the results of the previous parts 
can be applied to the design of a riverfront park in 
Kurikka. The goal is to increase the accessibility of 
the current park to all city dwellers and visitors.

In conclusion, the goals of an age-friendly environ-
ment are not self-evident in the design of urban 
spaces or parks. For example, in Kurikka people 
cannot use the riverside park equally, because it 
doesn’t meet the requirements for accessibility. 
By designing more accessible urban spaces also in 
green areas the city can be developed into a whole 
that serves all the citizens. Deteriorated features 
that older people often have are not an obstacle 
to the holistic use of the urban environment if the 
design also supports the ability of people with re-
duced mobility and disabilities to move and use the 
environment. The goals of designing an age-friend-
ly park include design solutions that serve all the 
citizens and create a more diverse environment.

Keywords: equal urban space, age-friendly park, Age-friendly city, aging, waterfront landscape, landscape architecture, Kurikka
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1. JohDAnTo

1.1 Työn tausta
Viimeisten vuosikymmenten aikana globalisaation syn-
nyttämät muutokset ovat vaikuttaneet voimakkaasti 
kaupunkien kehitykseen ja väestön jakautumiseen 
ympäri maailmaa. Osa kaupungeista vetää puoleensa 
koulutettua väestöä ja yrityksiä, kun toiset kaupungit 
ja kokonaiset alueet kärsivät väestön ulosvirtauksesta 
ja yrittäjyyden puutteesta. Molemmat ilmiöt haastavat 
yhteiskuntia ja kaupunkisuunnittelun periaatteita. 

Samaan aikaan kaikissa maailman kaupungeissa väestö 
ikääntyy. Euroopassa alhainen syntyvyys ja ikääntyvien 
ihmisten kasvava lukumäärä tulevat tulevaisuudes-
sa haastamaan yhteiskuntien taloudellista kehitystä 
ja hyvinvointijärjestelmää. Väestön ikääntymisen ja 
kaupunkimuutoksen suhteiden ymmärtäminen sekä 
tähän kehitykseen reagoiminen ovat muodostuneet 
haasteeksi 2000-luvun yhteiskuntien kehitykselle. Ky-
seessä on monitahoinen kokonaisuus, jonka ymmär-
tämiseen ja muutoksen mahdollistamiseen tarvitaan 
monien eri alojen asiantuntijoita ja päättäjiä. 

Suomi on osa maailmanlaajuista väestönkehityksen 
muutosta, jossa väestön kasvunopeus on laskemassa 
ja väestö on ikääntymässä. Ikääntyvän väestön kas-
vuun vaikuttaa elinajanodotteen piteneminen ja synty-
vyyden lasku. Koko väestöstä 21,4 % on yli 65-vuotiaita 
ja tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaiseman väestö-
ennusteen mukaan luku tulee nousemaan 25,6 % vuo-
teen 2030 mennessä. Tämän lisäksi hyvin iäkkäiden 
ihmisten määrä kasvaa Suomessa vielä nopeammin. 
(Terveyskylä, 2019) Ikääntyvän väestön lisäksi Suomi 
eriytyy ja suurin osa kunnista menettää seuraavan 20 
vuoden aikana asukkaita (Tilastokeskus 2020). Piene-
nevien ja ikääntyvien kuntien kehitys haastaa tulevai-
suudessa kuntien elinvoimaisuutta. Iäkkään väestön 
kasvaessa ja työikäisen väestön vähetessä sosiaali- ja 
terveysmenot kasvavat ja kunnan talous kuormittuu. 
Kehitys haastaa kestävien ja elinvoimaisten palvelui-
den järjestämisen. 

1.2 Tarkoitus ja tavoitteet
Tässä diplomityössä tutkitaan ajankohtaisista ja 
kompleksisista kokonaisuuksista nousevia kysymyksiä 
muuttuvien kaupunkien ja ikärakenteiden ymmärtämi-
sessä. Työssä tutkitaan, miten maisema-arkkitehtuuri 
vastaa tulevaisuuden globaaleihin ilmiöihin ja niiden 
synnyttämiin haasteisiin, ja kuinka maisema-arkkiteh-
tuuri kytkeytyy osaksi ilmiöiden ratkaisumahdollisuuk-
sia. 

Maisema-arkkitehtuurin ratkaisuilla ei yksin voida rat-
kaista ikääntyvien ja kutistuvien kaupunkien haasteita, 
mutta kaupunkisuunnittelulla ja ympäristön suunnit-
telulla, jolla otetaan huomioon käyttäjät ja yhteiskun-
nissa tapahtuvat muutokset, on merkitystä ihmisten 
hyvinvointiin, elämänlaatuun, terveyteen ja sitä kautta 
myös kaupunkien houkuttelevuuteen.

Työssä tarkastellaan ikäystävällisen kaupungin teemo-
ja sekä perehdytään etenkin ikäystävällisen ympäris-
tösuunnittelun ja puistosuunnittelun periaatteisiin ja 
merkitykseen. Työssä tutkitaan, miten maisema-arkki-
tehtuurilla voidaan vaikuttaa tasa-arvoiseen kaupunki-
tilaan pyrkiviin ratkaisuihin. 

Työn ideasuunnitelma tehdään Kurikan kaupunkiin. 
Kohdealueena on Kurikan keskustan jokirantapuisto. 
Suunnitelman tavoitteena on kehittää jokirantapuis-
toa kaikkien kaupunkilaisten käytettäväksi. Ratkaisuja 
tutkitaan etenkin ikääntyvän ihmisen näkökulmasta, 
mutta myös muiden kaupunkilaisten hyvinvointia li-
säävänä tekijänä. 

Diplomityö on osa kansallista kaksivuotista (2018-
2020) Elinvoimainen taajama -hanketta, jonka koor-
dinoijana toimii Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin lai-
toksen Sotera-tutkimusryhmä. Hankkeen osapuolina 
Sotera-instituutin lisäksi toimivat Asumisen rahoitus- 
ja kehittämisyksikkö (ARA), ympäristöministeriö (YM), 
Harjavallan kaupunki, Keuruun kaupunki, Kurikan kau-
punki, Pertunmaan kunta, Suupohjan peruspalvelulii-
kelaitoskuntayhtymä. Hankkeen ulkopuolisena rahoit-
tajatahona toimii sosiaali- ja terveysministeriö (STM). 

1.3 Menetelmät ja työn rakenne
Työssä on kolme osaa, joista ensimmäisessä on käsi-
telty kaupunkimuutoksen, kasvavien ja kutistuvien 
kaupunkien sekä ikääntyvän väestön ilmiöiden lähtö-
kohtia ja kehitystä kirjallisuuden ja tutkimusten avulla. 
Ilmiöiden kautta perehdytään tarkemmin ikäystävälli-
sen kaupungin -käsitteeseen ja tasa-arvoisen kaupun-
kitilan sekä ikäystävällisen puistosuunnittelun periaat-
teisiin maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta.

Toisessa osassa tarkastellaan Kurikan kaupunkia ja sen 
ympäristöä sekä analysoidaan kaupungin rakennetta ja 
suunnittelun lähtökohtia tarkemmin rajatulta alueelta. 
Analyysin kautta esitetään, kuinka ikäystävällisen kau-
pungin ja puiston suunnitteluperiaatteita voidaan so-
veltaa Kurikan jokirantapuistossa.

Työn kolmannessa osassa esitetään Kurikan jokiranta-
puiston kehittämissuunnitelma, ikäystävällisen puis-
ton periaatteisiin nojaten. Tavoitteena on vahvistaa 
puiston nykyisiä yhteyksiä ja toimintoja sekä monipuo-
listaa puiston käyttöä.

Kuva 1. Kurikan keskusta ja suunnittelutyön tarkastelualue (pohjakartta © Kurikan kaupunki, ilmakuva MML).

n
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Ikäystävällinen puisto: Puisto, jonka suunnittelussa 
painotetaan käyttäjinä ikäihmisiä ja otetaan heidän 
erityistarpeitaan huomioon. Kalifornian yliopiston jul-
kaisemassa raportissa ”Placemaking for an Aging Po-
pulation: Guidelines for Senior-Friendly Parks” (2014) 
määriteltiin ohjeita ikäystävällisten puistojen suunnit-
telulle.

Ikääntynyt ihminen: 75-vuotiaat tai sitä vanhemmat 
ihmiset. Ihmisryhmä on hyvin vaihtelevia ominaisuuk-
siltaan ja kyvyiltään. Tässä työssä käytetyissä artikke-
leissa saatetaan viitata ikääntyneen ihmisen käsitteellä 
myös yli 65-vuotiaisiin seniori ryhmän ihmisiin. Termin 
määrittely on ollut artikkeleissa vaihtelevaa.

Kutistuvat kaupungit (Shrinking cities): Kaupunki-
alue (kaupunki, esikaupunki) tai alue (järjestelmä kau-
pungeista), joka on menettänyt väestöään, kärsinyt 
työllisyyden laskusta ja/tai pitkittyneen talouden las-
kusuhdanteesta viimeisen 40-50 vuoden aikana. (Mar-
tinez-Fernande et al, 2012, 214)

1.4 Keskeiset käsitteet
Esteettömyys: Kuvastaa pääsyä fyysiseen ympäristöön 
kuten rakennuksiin, ulkoalueisiin tai julkisiin liikenne-
välineisiin. (Invalidiliiton verkkosivut, 2020a).

Esteetön ympäristö: Ympäristö, johon kaikilla ihmisil-
lä, fyysisistä ominaisuuksistaan riippumatta on mah-
dollisuus päästä tasavertaisesti (Invalidiliiton verkkosi-
vut, 2020a).

Ikäystävällinen kaupunki (eng. Age-friendly City): 
Maailman terveysjärjestö (WHO) loi termin Age-friend-
ly City. Termi pitää sisällään, kuinka yhteiskunnissa 
voitaisiin huomioida ikääntyneen väestön erityistar-
peita ja edistää heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. 
Osallistumista yhteiskuntaan tutkitaan kaikilla elämän 
osa-alueilla, niin fyysisen, sosiaalisen kuin psykologi-
sen ympäristön osalta. Ikäystävällinen kaupunki pyrkii 
mukautumaan rakenteiltaan ja palveluiltaan saavutet-
tavaksi, osallistavaksi ja ottamaan huomioon ikäihmis-
ten vaihtelevat tarpeet ja kyvyt.

Käveltävä ympäristö: Kävelyyn kannustava ja sitä tu-
keva ympäristö, jossa painotetaan kävelyä ensisijaise-
na liikkumismuotona. 

Saavutettava ympäristö: Kaikkien saatavilla oleva ja 
kaikille sopiva aineeton ympäristö, kuten palvelut, 
asenteet, tieto ja verkkosivut (Invalidiliiton verkkosi-
vut, 2020a).

Seniori: 65-74 vuotiaat ihmiset.

Väestön ikääntyminen: ilmiö, jossa vanhempien ih-
misten osuus kasvaa suurimmaksi suhteessa koko vä-
estön määrään. Ilmiön taustalla on ihmisten eliniän 
piteneminen ja syntyvyyden lasku, mikä on johtanut 
merkittävään muutokseen koko maailman ikäraken-
teessa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana (UN, 
2014, 24).



OSA 1
Työn ensimmäinen osa käsittelee kasvavien ja kutistuvien kaupunkien sekä ikääntyvän väestön 
ilmiöiden lähtökohtia ja kehitystä kirjallisuuden ja tutkimusten avulla. 

Sen lisäksi osiossa perehdytään tarkemmin ikäystävällisen kaupungin käsitteeseen ja tasa-arvoisen 
kaupunkitilan sekä ikäystävällisen puistosuunnittelun periaatteisiin maisema-arkkitehtuurin 
näkökulmasta. 
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2. KAupunKIMuuToS JA    
VÄESTön IKÄÄnTyMInEn
Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen ovat kaksi 
globaalia kehityssuuntausta, jotka yhdessä muodos-
tavat merkittäviä muutospaineita yhteiskuntien kehi-
tykselle 2000-luvulla. Väestön ikääntymistä tapahtuu 
kaikissa maailman kaupungeissa vaihtelevalla intensi-
teetillä. Väestön ikääntymisen ja kaupunkimuutoksen 
suhteiden ymmärtäminen ja tähän kehitykseen rea-
goiminen on muodostunut haasteeksi julkisen vallan 
toiminnassa ja kaupunkien kehittämisessä. (Buffel et 
al, 2018, 13)

2.1 Kaupungistuminen ja suuret kaupungit
Kaupungistuminen liitetään usein teollisen vallanku-
mouksen aikakauteen.  Teollinen vallankumous johti 
väestön räjähdykseen ja teollisuuden- sekä maatalou-
den tuotannon äkilliseen kasvuun, jonka vaikutus on 
muokannut melkein kaikkien maiden sosiaalisia ra-
kenteita (Bairoch, 1988, 493-512). Maailman väestö 
on kasvanut eksponentiaalisesti viimeisen 200 vuoden 
aikana, ja kasvu on keskittynyt lähinnä kaupunkeihin. 
1800-luvulla maailman väestö kasvoi yhteen miljar-
diin. Seuraavien 125 vuoden aikana saavutettiin toinen 
miljardi. 1960 mennessä väestö oli kasvanut kolmeen 
miljardiin. (Lima & Eischeid, 2017, 691) Vuonna 1987 
maailman väestö kasvoi 5 miljardiin ja vuonna 1999 se 
saavutti 6 miljardin rajan. Lokakuussa 2011 maailman 
väestön arvioitiin yltäneen 7 miljardiin. YK:n ennus-
teen mukaan väkiluku kasvaa 8,5 miljardiin vuoteen 
2030 mennessä ja 9,7 miljardiin vuonna 2050. (UN, 
2019, sivu)

Valtaosa ihmisistä asui maalla vuosituhansien ajan 
ennen teollista vallankumousta ja pitkään myös sen 
jälkeen. Kaupungistumisen kehitys on kiihtynyt vas-
ta viimeisten vuosikymmenten aikana. 1800-luvun 
alussa vain kolme prosenttia maailman väestöstä asui 
kaupunkialueilla. Vuonna 1900 väestön osuus kau-
pungeissa oli kasvanut 14 prosenttiin. Vuonna 1950 
kaupunkiväestön osuus oli 30 prosenttia. Vuonna 
2008 saavutettiin 50 prosentin raja kaupunkiväestön 
osuudessa.  (Laakso & Loikkainen, 2018) YK:n rapor-
tin mukaan vuonna 2018 55 prosenttia väestöstä asui 
kaupunkialueilla ja viimeisimmän ennusteen mukaan 
68 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupunkialu-
eilla vuoteen 2050 mennessä. Kaupungistumisen ja 
väestönkasvun myötä on kehittynyt megakaupunkeja 
eli yli 10 miljoonan asukkaan taajamia. YK:n ennusteen 
mukaan vuoteen 2030 mennessä maailmassa on 43 
megakaupunkia. (UN, 2018, sivu) 

2.2 Epätasainen jakautuminen ja pienenevät 
kaupungit
Vaikka maailman väestön absoluuttinen koko kasvaa 
edelleen, kasvun nopeus on kuitenkin hidastunut. 
Maailmalaajuinen väestön kasvunopeus on yleisesti 
laskenut saavutettuaan huippunsa noin vuonna 1960.  
Väestö ei ole jakautunut maantieteellisesti tasaisesti, 
eikä kasvun hidastumisenkaan ole ennustettu tapah-
tuvan tasaisesti. (Lima & Eischeid, 2017, 691-692) 
Viimeisten vuosikymmenten aikana globalisaation 
synnyttämät muutokset ovat keskittäneet pääomaa, 
liiketoimintaa, resursseja, kulttuuria ja koulutettua 
väestöä, inhimillistä pääomaa globaaleihin kaupunkei-
hin, kuten New York, Lontoo ja Tokio, jotka magneetin 
omaisesti vetävät puoleensa sekä kyvykästä ja koulu-
tettua väestöä että yrityksiä. Tämän myötä kaupunkien 
merkitys on lisääntynyt, ja muutos haastaa kansallis-
valtioiden ja globaalien kaupunkien välisiä suhteita. 
(Sassen, 2001, 8-9, 327-329) Samanaikaisesti toiset 
kaupungit ja kokonaiset alueet kokevat pääoman ja 
väestön ulosvirtauksen kärsien samalla yrittäjyyden 
puutteesta ja alhaisesta innovaatiotasosta sekä hen-
kisen sitoutumisen puutteesta (Martinez-Fernande et 
al, 2012, 213). 

2000-luvun suurimpia kansainvälisiä haasteita ovat ja 
tulevat olemaan, kuinka maailman väestö jakautuu ja 
mikä sen ikärakenne missäkin tulee olemaan. Amerik-
kalainen sosiologi, politiikan tutkija Jack A. Goldstone 
(2010, 31-32) nostaa esille neljä muutosta, joiden hän 
ennakoi tapahtuvan seuraavien vuosikymmenten ai-
kana. 

1. Pohjoisen pallonpuoliskon kehittyneet maat menet-
tävät 25 prosenttia suhteellisesta väestöstään suhtees-
sa maailman väestöön vuoteen 2050 mennessä. 

2. Kehittyneiden maiden työvoima vähenee ja ikään-
tyy, mikä lisää talouden epävakautta ja työperäisen 
maahanmuuton tarvetta. 

3. Suurin väestönkasvu keskittyy köyhimpiin maihin, 
joissa nuorten ihmisten suhteellinen osuus on kor-
keampi. 

4. Enemmistö maailman kasvavasta väestöstä tulee 
asumaan kaupungeissa. 

Vuodesta 1950 lähtien teollisuus ja tuotanto ovat siir-
tyneet maihin, joissa työvoima on halvempaa. Syn-
tyvyyden jatkuva lasku sekä esikaupunkialueiden ja 
periferioiden korkea aste kehittyneissä maissa ovat 
johtaneet siihen, että väestöltään pienenevien kau-
punkien ja kaupunkialueiden määrä on alkanut kas-
vaa. Kehityssuuntaus on yleistä etenkin pohjoisen pal-
lonpuoliskon maissa. (Lima &Eischeid, 2017, 692)

Kaupunkien kutistuminen ei ole uusi ilmiö. Sitä on tut-
kittu laajasti yhteiskunnallisista ja taloudellisista näkö-
kulmista. Tutkimusten kautta on pyritty analysoimaan, 
mitkä syyt ovat johtaneet väestökatoon. Tästä huoli-
matta ilmiö on niin moniulotteinen, että sen kaikkia 
ilmenemismuotoja ymmärretään vasta vähän. Hitaasti 
kasvavia ja pieneviä kaupunkeja esiintyy kaikilla man-
tereilla ja ilmiötä voidaan kuvata merkittäväksi kan-
sainväliseksi poliittis-taloudelliseksi kysymykseksi sekä 
suunnitelmalliseksi haasteeksi. (Martinez-Fernande et 
al, 2012, 213)

Kutistuva kaupunki (engl. shrinking city) voidaan mää-
ritellä suurkaupungiksi, kaupunkialueeksi, kaupungiksi 
tai kaupunginosaksi, joka on kokenut väestön mene-
tystä, talouden taantumista, työllisyyden laskua ja/tai 
sosiaalisia ongelmia oireina rakenteellisesti kriisistä. Il-
miöllä on taloudellisia, demografisia, maantieteellisiä, 
sosiaalisia ja fyysisiä ulottuvuuksia, jotka eivät ainoas-
taan jatka kehittymistään globalisaation ja paikallisten 
muutosten seurauksena vaan vaikuttavat teorioihin ja 
tutkimuksiin, jotka keskittyvät kehittämään diagnoo-
seja, ennusteita ja parannuskeinoja niiden seurauksiin. 
Termi laajentaa käsitystä kutistumisesta prosessina, 
joka on ymmärretty seurauksena deindustralisaatiolle. 
(Martinez-Fernande et al, 2012, 214)

Kaupunkien väestönmuutos nähdään nykyään eräänä 
globalisaation seurauksena. Globalisaatio aiheuttaa 
ihmisten liikkuvuutta eri maiden ja alueiden välillä. 
Väestön määrä lisääntyy pääsääntöisesti pääkaupun-
geissa ja alueellisissa keskuksissa. Tämän lisäksi toiset 
yhteisöt ja jopa kokonaiset maat kuten Japani ja Sak-
sa, joilla on alhainen syntyvyys, ikääntyvät nopeasti ja 
tämä kehitys johtaa usein nuorten ihmisten ulosmuut-
toon, mikä kiihdyttää kutistumista entisestään. (Marti-
nez-Fernande et al, 2012, 214)

Suunnittelun paradigma on pitkään keskittynyt kau-
punkien kasvuun ja hallinto on ensisijaisesti keskitty-
nyt vahvistamaan kaupunkien imagoa kasvukoneina 
(Reckien & Martinez-Fernandez, 2011, 1376). Osa 
kaupunkitutkijoista on sitä mieltä, että vallitsevista 
kasvuorientoituneista poliittisen ja suunnittelun stra-
tegioiden keskusteluista tulisi päästä yli, sillä useim-
missa tapauksissa ne vain voimistavat kutistumisen 
negatiivisia seurauksia. (Wiechmann & Pallagst, 2012, 
276) 

2.3 Väestön ikääntyminen YK:n World Popu-
lation Ageing 2015 Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division -rapor-
tin perusteella
Vanhusten lukumäärä ja osuus väestöstä on kasvamas-
sa kaikkialla maailmassa. Ikääntyvien ihmisten määrä 
kasvaa nopeammin kuin missään toisessa ikäryhmäs-
sä. 60-vuotiaiden tai sitä vanhempien ihmisten määrän 
on ennustettu ylittävän 0-9 vuotiaiden lasten määrän 
jo vuonna 2030. Kasvava ikääntyvän väestön osuus on 
yksi merkittävämpiä 2000-luvun sosiaalisia muutoksia, 
jonka vaikutukset yltävät lähes kaikkiin yhteiskunnan 
sektoreihin. (UN, 2015, 24) 

Väestön ikääntymisen kehityksen ymmärtämisen mer-
kitys kytkeytyy tiukasti muihin tärkeisiin yhteiskun-
nallisiin tavoitteisiin kuten köyhyyden poistamiseen, 
terveellisen elämän ja hyvinvoinnin edistämiseen, 
sukupuolten välisen tasa-arvon sekä työllisyyden var-
mistamiseen. Tavoitteet käsittävät myös eriarvoisuu-
den vähentämisen niin maiden sisällä kuin eri maiden 
kesken sekä kaupunkien ja muiden asuinympäristöjen 
osallistavan, turvallisen, joustavan ja kestävän kehittä-
misen. (UN, 2015, 1) 

Maailmanlaajuisesti vuonna 2015 60-vuotiaiden ja sitä 
vanhempien ihmisten lukumäärä oli 901 miljoonaa. 
Määrä oli kasvanut 48 prosentilla vuoteen 2000 ver-
rattuna, jolloin heitä oli 607 miljoonaa. YK:n vuoden 
2015 ennusteen mukaan maailmassa on 1,4 miljardia 
60-vuotiasta tai vanhempaa ihmistä vuonna 2050, 
mikä tarkoittaa, että määrä tulee kaksinkertaistumaan 
vuoteen 2015 verrattuna. Tästä joukosta 80-vuotiai-
den tai sitä vanhempien ihmisten osuus ikääntyvien 
ihmisten ryhmässä kasvaa kaikkein nopeimmin. YK:n 
vuoden 2015 ennusteen mukaan heidän määränsä 
tulee kolminkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä. 
(UN, 2015, 2)

Vaikkakin väestön ikääntyminen on maailmanlaajui-
nen ilmiö, on sen kehitys hyvin eriaikaista ja mittakaa-
vaista eri puolilla maailmaa, mikä tarkoittaa, että myös 
sen vaikutukset ja hallittavuus tulee luomaan hyvin 
erilaisia haasteita. Euroopassa yli 60-vuotiaiden osuus 
on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosien aikana 
useimmissa maissa ja kasvun ennustetaan kiihtyvän 
EU:ssa tulevina vuosikymmeninä. Kehitystä kiihdyttää 
pitkäikäisyys ja alhainen syntyvyys. Tästä huolimatta 
ikääntyvien ihmisten määrällinen kasvu on nopeinta 
Aasiassa ja kehittyvissä maissa. Useissa kehitysmais-

sa ikääntymisen vauhti on huomattavasti nopeampaa 
kuin mitä se on ollut kehittyneissä maissa aiemmin. 
Se tarkoittaa, että kehittyvien maiden on sopeudut-
tava nopeammin ikääntyvän väestön kasvuun, usein 
huomattavasti alhaisemmalla kansallisella tulolla, kuin 
mitä samaa prosessia edellä käyvät kehittyneet maat. 
(UN, 2015, 30)

Ikääntyvät ihmiset tulisi ottaa huomioon ja osaksi ke-
hityssuunnittelua. Heidän tulisi hyötyä tasapuolisesti 
kehitykseen vaikuttavista muutoksista suunnittelussa. 
Ympäristön tulisi edistää heidän terveyttään ja hyvin-
vointiaan. Väestön ikääntyessä hallintojen olisi tärkeää 
ottaa suunnitteluun mukaan innovatiivista politiikkaa 
ja julkisten palveluiden kehittämistä, jonka lähtökohta-
na on erityisesti ikääntyvät ihmiset ja heille suunnatut 
ratkaisut asuntojen, terveydenhuollon, työllisyyden, 
infrastruktuurin sekä sosiaalisen hyvinvoinnin näkökul-
masta. (UN, 2015, 99) 
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2.4 Tämän hetkinen kehitys Suomessa
Suomi on osa edellä kuvattua maailmanlaajuista väes-
tönkehityksen muutosta, jossa väestön kasvunopeus 
on laskemassa, väestö on ikääntymässä ja nämä ilmiöt 
jakaantuvat maantieteellisesti epätasaisesti maan si-
sällä. 

Suomessa väkiluku oli 410 400 vuonna 1749, jolloin 
väestötilastoja alettiin laatia. Siitä lähtien väestö on 
kasvanut tasaisesti, lukuun ottamatta muutamia poik-
keuksellisia ajanjaksoja. Viimeisimpinä väestötappio-
vuosina olivat 1969 ja 1970, jolloin iso osa suomalaisis-
ta muutti Ruotsiin. (Tilastokeskus)

Väestönkasvu on ollut Suomessa noin puoli prosent-
tia viime vuosina ja vuoden 2018 lopussa väkiluku oli 
5 517 919 henkilöä. Vuodesta 2007 lähtien Suomen 
väkilukua on kasvattanut eniten nettomaahanmuutto 
syntyvyyden tuoman kasvun sijaan. Tulevaisuudessa 
Suomen väestönkasvu tulee väestöennusteen mukaan 
hidastumaan ja kasvua tulee ainoastaan nettomaahan-
muuton ansiosta. (Tilastokeskus)  

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomen 
väestö vanhenee, syntyvyys laskee ja alueet eriytyvät. 
Ennusteen mukaan Suomessa ei ole yhtään maakun-
taa, jossa syntyisi enemmän ihmisiä kuin kuolee 15 
vuoden kuluttua. Ennuste pohjautuu olettamukseen, 
että syntyvyys pysyy tämän hetkisellä tasolla. Nykyisen 
kehityksen jatkuessa Suomen väkiluku lähtee laskuun 
vuonna 2031 ja pienenee noin 100 000 ihmisellä vuon-
na 2050. (Tilastokeskus, 2019)

Väkiluvun laskua on tapahtunut jo monissa maakun-
nissa vuosien ajan ja kasvua tapahtuu Suomen 311 
kunnasta enää vain noin 60 kunnassa. Vuonna 2018 
Suomessa oli vain neljä maakuntaa ja Ahvenanmaa, 
joissa väkiluku kasvoi. Vuonna 2035 ennustetaan väki-
luvun kasvavan enää Ahvenanmaalla sekä Uudenmaan 
ja Pirkanmaan maakunnissa ja vuoteen 2040 mennes-
sä väkiluku kasvaa Manner-Suomessa ainoastaan Uu-
denmaan maakunnassa, jossa kasvu perustuu muutto-
voittoon. (Pantsu, YLE, 2019)

Kuva 2. Väestömuutos, koko maa, 2040. Kartassa Kurikka on rajattu punaisella. 
Kurikassa väestön ennustetaan laskevan 4 711 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. 
(Lähde: Väestöennuste, Tilastokeskus, 2019; kuntarajat © MML, 2020)

Taajamien kehittämisessä ei ole yhtä oikeaa tapaa 
vähenevän kaupunkiväestön ongelman ratkaisuun. 
Tutkimusten mukaan kasvun tavoittelemisen sijaan 
voisi olla viisaampaa pyrkiä taajaman eheyttämiseen 
ja sopeuttamiseen muutoksen edessä. Viisaan supis-
tumisen eräänä periaatteena on tutkia, mikä tekee 
taajamasta ainutlaatuisen ja millaisia asioita taajama 
tarjoaa asukkailleen. (Popper & Popper, 2002, 20-21) 
Eräänä supistuvien taajamien kehittämisen lähtökoh-
tana ja kaupunkien houkuttelevuuden lisääjänä pide-
tään pehmeiden arvojen kuten arkiviihtyvyyden sekä 
laadukkaan ja turvallisen asuinympäristön kehittämis-
tä (Karjalainen, 2004, 9).

Vuonna 2008 vain yhdessä kunnassa joka kolmas 
asukas oli vähintään 65-vuotias, mutta vuonna 2018 
vastaavia kuntia oli 65 (Rissanen, 2019). Ikääntyvän 
väestön kasvuun vaikuttaa elinajanodotteen pitenemi-
nen ja syntyvyyden lasku. Koko väestöstä 21,4 % on yli 
65 vuotiaita. Väestöennusteen mukaan vastaava luku 
on 25,6 % vuonna 2030. Iäkkäiden ihmisten osuuden 
lisäksi hyvin iäkkäiden ihmisten määrä on vielä no-
peammassa kasvussa. 1970-luvulla Suomessa oli vain 
noin 3 000 90-vuotiasta, mutta tällä hetkellä heitä on 
jo noin 50 000. Vuonna 2065 määrän ennustetaan ole-
van 190 000. (Terveyskylä, 2019) 
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Kuva 3. Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2018 ja vuoden 
2040 ennuste. Muutos osoittaa, että ikääntyvän väestön 
määrä tulee kasvamaan suhteessa muuhun väestöön. 
(Lähde: Väestöennuste, Tilastokeskus, 2019)
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Kuva 4. Huoltosuhde, koko maa, 2019. Kartassa Kurikka on rajattu punaisella. 
Kurikassa huoltosuhde on tällä hetkellä 81,2. (Lähde: Väestöennuste, Tilastokeskus, 
2019; kuntarajat © MML, 2020)

Ikärakenteen muutos ei tapahdu tasaisesti Suomes-
sa vaan monet yksittäiset kunnat kokevat muutoksen 
koko maan keskiarvoa nopeammin. Väestön ikään-
tyminen ei ole yksin este kunnan elinvoimaisuudelle, 
mutta kasvava iäkkään väestön osuus lisää kuntien 
haastetta etenkin, jos työikäinen väestö vähenee. Tä-
män seurauksena sosiaali- ja terveysmenot kasvavat ja 
kunnan talous kuormittuu, mikä haastaa kestävien ja 
elinvoimaisten palveluiden järjestämisen. (Rissanen, 
2019)

Ongelmaksi Suomessa on muodostumassa väestöra-
kenteen muutoksesta seuraava väestöllisen huolto-
suhteen (lasten ja vanhuseläkeikäisten määrän suhde 
työikäiseen väestöön) heikkeneminen. Eri maakuntien 
ja kuntien väliset erot huoltosuhteissa ovat suuria, eikä 
kehitys tulevina vuosikymmeninä näytä sitä kaventa-
van. (Ruotsalainen, 2013) 

Työikäisen väestön pienentyessä taloudellisten- ja hen-
kilöresurssien on odotettu vähenevän, mikä tarkoittaa, 
että tulevaisuudessa pyritään pienemmillä resursseilla 
tuottamaan palvelut suuremmalle joukolle kuin nykyi-
sin. Tulevien vuosikymmenten aikana on tarkoitus hoi-
taa kaksinkertainen määrä ihmisiä nykyisen taloudel-
lisen tilanteen ja henkilöstöresurssien avulla. (Verma, 
2019, 17)

Kuva 5. Huoltosuhde, koko maa, 2040. Kartassa Kurikka on rajattu punaisella. 
Kurikassa huoltosuhteen on ennustettu kasvavan 95,7. (Lähde: Väestöennuste, 
Tilastokeskus, 2019; kuntarajat © MML, 2020)
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Kuva 6. Ikäystävällisen kaupungin kahdeksan teemaa. Teemoista korostettuna aihealue ulkotilat ja rakennukset, johon maisema-
arkkitehtuuri kuuluu. Toki maisema-arkkitehtuurilla vaikutetaan myös muihin osa-alueisiin kuten esimerkikiksi sosiaaliseen 
osallistumiseen tai arvonantoon. (WHO, 2007, 9) (Suomennos M. Joensuu)

3. IKÄÄnTyVÄ VÄESTö JA KAu-
punKITILoJEn SuunnITTELu

3.1 Ikäystävällinen kaupunki ’Age-friendly City’
Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi vuonna 2007 
raportin ”Global Age-friendly Cities: A Guide”, jonka 
päämääränä on aktiivisen vanhentumisen mahdol-
listaminen kaupungeissa. Opas tarjoaa kahdeksaa eri 
teemaa, joiden avulla kaupunkeja on mahdollista ke-
hittää ikäystävällisemmiksi. Teemat ovat ulkotilat ja 
rakennukset; liikenne; asuminen; sosiaalinen osallis-
tuminen; arvonanto ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus; 
kansalaisosallistuminen ja työllisyys; kommunikointi 
ja informointi; yhteisön tuki ja terveyspalvelut. (WHO, 
2017, 9) Lista käsittää yhteiskunnan sosiaalisia, kult-
tuurisia ja fyysisiä infrastruktuureja, jotka kietoutu-
vat toisiinsa erottamattomasti. Lista on myöhemmin 
toiminut lukuisten toimenpiteiden, strategioiden ja 
aloitteiden perustana kansainvälisen ikäystävällisen 
kaupungin -verkostossa. Tästä listauksesta on myö-
hemmin muodostunut yksi käytetyimmistä työkaluista 
ikäystävällisen kaupungin ja yhteiskunnan arvioinnis-
sa. (Buffel et al, 2018, 17)

Oppaan lähtökohtana on tunnistaa vanhemman vä-
estön potentiaali ja edistää heidän osallisuuttaan 
yhteiskunnassa. Ikääntyvien ihmisten osallistumista 
yhteiskuntaan tutkitaan kaikilla elämän osa-alueilla, 
niin fyysisen, sosiaalisen kuin psykologisen ympäristön 
osalta. (Verma, 2019, 54) Ikäystävällinen kaupunki pyr-
kii mukautumaan rakenteiltaan ja palveluiltaan saavu-
tettavaksi ja osallistavaksi niin, että ikäihmisten vaih-
televat tarpeet ja kyvyt tulevat huomioiduiksi (WHO, 
2007, 1).

Kaupungin fyysisen rakenteen muodostavat asumi-
nen, liikenne sekä ulkotilat ja rakennukset. Raportin 
mukaan nämä ovat pääominaisuudet, jotka lisäävät 
ikäihmisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä. Niillä on 
voimakas vaikutus liikkumiseen, arjen turvallisuuteen 
ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sosiaalinen osallis-
tuminen, arvontunto ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus 
sekä kansalaisosallistuminen ja työllisyys kuvastavat 
sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin eri näkökulmia, 
jotka vaikuttavat ihmisten henkiseen hyvinvointiin. 
Niiden kautta voidaan tarkastella asenteita ja ihmisten 
tai yhteisöjen välistä viestintää, sitoutumista ja osallis-
tumista yhteiskunnan toimintaan. Kommunikointi ja 
informointi, yhteisön tuki ja terveyspalvelut liittyvät 
sosiaaliseen ympäristöön ja sosiaali- ja terveyspalve-
luihin. (WHO, 2007, 3)

Kuten WHO:n listaus osoittaa ikäystävällisen kaupun-
gin määrittely käsittää valtavan monialaisen, laajan ja 
monia eri toimijoita käsittävän kokonaisuuden. Tässä 
työssä pureudutaan tarkemmin ulkotilojen merkityk-
seen ja sen tematiikkaan. Raportin mukaan juuri vi-
heralueet ovat kaupunkirakenteessa yksi yleisimmin 
mainituista ikäystävällisen kaupungin ominaisuuksista 
(WHO, 2007, 13). Aihetta täydennetään kirjallisuuden 
ja tieteellisten artikkeleiden kautta.
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Kuvat 7-9. Maunulan palvelutalon Helander-kodin lähettyvillä on esteetön virkistysreitti. Kalusteissa ja reitin suunnittelussa on 
huomioitu esteettömyyden periaatteita kuten käsijohde, selkä- ja käsinojalliset puistonpenkit ja opastetaulut. Puistokäytävän 
reunassa mukulakiveys ohjaa kulkua. Materiaalierolla osoitetaan, mistä kasvillisuusvyöhyke alkaa.

Kuva 10. Lähiliikuntapaikat mahdollistavat monipuolisen kuntoilun ilmaiseksi kaikille puiston käyttäjille.

3.2 Ulkotilojen ja -ympäristön merkitys   
ikäihmisille
Jan Gehl (2011, 33) huomauttaa, että ulkotilojen laatu 
vaikuttaa ihmisten haluun harrastaa ja viettää aikaa ul-
kona. Kunnostetut ja kehitetyt ulkotilat ovat lisänneet 
käyttäjien määrää, pidentäneet keskimääräistä ulkona 
käytettyä aikaa, laajentaneet ulkoharrastusten kirjoa 
ja edistäneet sosiaalista aktiivisuutta.

Asuinalueiden ympäristön vaikutusten uskotaan ole-
van suurempia ikäihmisten käyttäytymiseen kuin nuo-
remmilla ihmisillä. Vanhemmat ihmiset viettävät usein 
aikaansa kotona ja he ovat alttiimpia ympäristön ai-
heuttamille rajoitteille, mikä saattaa lisätä tai vähen-
tää heidän mahdollisuuksiaan lähteä kotoa ja käyttää 
ympäristöään. Laadukkaasti ja viihtyisästi suunnitellun 
lähiympäristön ja naapuruston sekä kävelymatkan 
päässä olevien viheralueiden on havaittu lisäävän mo-
tivaatiota lähteä ulos. Ulos lähteminen voi johtaa mo-
ninaisiin ulkoaktiviteetteihin. Viihtyisät lähiympäristöt 
tai reittien mielekkäät ja monipuoliset määränpäät li-
säävät kiinnostusta ympäristöä kohtaan ja ovat tärkei-
tä lähtökohtia ulkoilun aloittamiselle ja edistämiselle. 
(Zhe & Chanam, 2010, 1268, 1273-1274; Rosso et al. 
2011, 1)

Viheralueiden supistumisella on erityisesti ikääntyviin 
asukkaisiin haitallisia vaikutuksia, sillä ne ovat keskei-
nen osa muisti- ja ikäystävällistä toimintaympäristöä. 
Ikäihmisten on havaittu käyvän viheralueilla enem-
män, mikäli alueet sijaitseva lähellä heidän asuinym-
päristöään. Viheralueiden vähentyessä niiden saavu-
tettavuus heikkenee. (Rappe et al. 2018, 50) 

Gerontologiaa eli ikääntymistä ja vanhenemisprosessia 
käsittelevän tutkimuksen perusteella, on havaittavissa, 
että ulkoilua tukevat ympäristöt edistävät vanhempien 
ihmisten elämänlaatua. Samoihin havaintoihin on pää-
dytty myös julkista terveyttä, ympäristöpsykologiaa, 
maisema-arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua kä-
sittelevän viimeaikaisen kirjallisuuden tutkimuksissa. 
(Sugiyama & Thompson, 2007, 1943)

On havaittu, että fyysisellä aktiivisuudella on ehkäise-
viä vaikutuksia moniin kroonisiin tauteihin, jotka ovat 
tyypillisiä ikääntyvillä ihmisillä kuten diabetes, sydän- 
ja verisuonitaudit, lihavuus ja masennus. Aktiivisuu-
den on havaittu myös edistävän aikuisten psykologista 
hyvinvointia, lisäämällä mahdollisuuksia sosiaaliseen 
kanssakäymiseen. Kävelyn on esimerkiksi huomattu 
edistävän terveyttä, mikä vähentää terveydenhoidol-
listen palveluiden ja resurssien tarvetta. (Zhe & Cha-
nam, 2010, 1268)

Tutkimusten mukaan liikunnasta on hyötyä myös 
ikääntyvien ihmisten toimintakyvylle. Sen on havaittu 
vähentävän ikäihmisten kaatumisia. Sillä on tutkitusti 
vaikutusta myös ikäihmisten muistiin ja ajattelun hal-
lintaan. (Hiilamo, 2020)

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ikääntymisen 
yhteydessä tulee tulevaisuudessa kasvattamaan mer-
kitystään. Samoin kyky huolehtia itsestään pidem-
pään. Rakennetulla ympäristöllä ja kaupunkialueilla on 
tärkeä rooli henkilökeskeisessä hoidossa ja kuntoutuk-
sessa. (Verma, 2019, 19) 

Ympäristö vaikuttaa ihmisen mahdollisuuteen asua 
tutussa asuinympäristössään mahdollisimman pit-
kään, nk. asuinympäristön pysyvyys -periaatteen (eng. 
aging-in-place) mukaisesti. Ikääntymisen kannalta 
hyväksi koetun ympäristön tärkeitä teemoja ovat elä-
mänlaadun säilyminen, esteettömyys ja saavutetta-
vuus sekä turvallisuus. (WHO, 2017, 12)

3.3 Tasa-arvoinen kaupunkisuunnittelu ja  
ympäristösuunnittelu
Arkkitehtuurilla ja aluesuunnittelulla on suuri vaikutus 
siihen, kuinka ihmiset pääsevät kulkemaan kaupun-
gissa eri paikkoihin, rakennuksiin, puistoihin ja osal-
listumaan kaupungin toimintaan. Saavutettavuus ja 
esteettömyys ovat osallistumisen edellytyksiä, jotka 
ovat kaikkien ihmisten oikeuksia. Niiden puute pahim-
massa tapauksessa haittaa ihmisten oikeuksia osallis-
tua koulutukseen, politiikkaan, kulttuuritoimintaan, 
mahdollisuuteen vierailla perheen tai ystävien luona 
tai itsenäiseen elämään. (Lid, 2010, 20)

Arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön yhtenä ta-
voitteena on tehdä ihmisten elämästä helpompaa. 
Kuitenkaan kaupunkeja ei ole aina suunniteltu tasa-ar-
voisesta näkökulmasta niin, että ratkaisuissa otettaisiin 
huomioon kaikki käyttäjät. Ihmisten kyvyt ja ominai-
suudet vaihtelevat läpi elämän ja ihmiset ovat riippu-
vaisia niin yksilöllisistä ominaisuuksistaan, ympäristös-
tään kuin asemastaan osana yhteiskuntaa. Ensisijaista 
on ymmärtää kaikkein heikoimmassa asemassa ole-
vien kaupunkilaisten tarpeet toimia ympäristössä, jot-
ta kaupunki olisi toimiva sen jokaiselle käyttäjälle. (Lid, 
2010, 20-24)

Vammaisten ihmisten lisäksi tasa-arvon periaatteen 
haastavat tulevaisuudessa juuri ikääntyvät ihmiset ja 
heidän erityistarpeensa. YK:n mukaan vuonna 2000 56 
prosenttia 80-vuotiasta tai sitä vanhemmasta väestös-
tä asui kaupunkialueilla ja määrä kasvoi vuonna 2015 
63 prosenttiin (UN, 2015, 2). Tällä demografisella kehi-
tyksellä tulee olemaan huomattava merkitys kaupun-
kisuunnittelussa, maankäytössä sekä liikkumisen ja 
julkisen liikenteen suunnittelussa. Toimivilla palveluilla 
ja kaupunkiympäristöllä voidaan parantaa ikääntyvien 
ihmisten hyvinvointia. (Verma, 2019, 19)

Suunnittelun tueksi tulisi muodostaa yhtenäinen ym-
märrys syrjimättömän elinympäristön periaatteista, 
joilla taataan yhtäläiset mahdollisuudet kaikkien kau-
punkilaisten jokapäiväisessä elämässä. Kyseessä on 
laajempaan ymmärrykseen ja monitahoisten ongel-
mien ratkomiseen pyrkivä suunnittelu, jonka oppimi-
sessa tarvitaan käytännön hyviä esimerkkejä ja aiheen 
laajempaa teoreettista ymmärrystä monialaisesti. 
Ikäihmisten asumissuunnittelusta puuttuu kokonais-
valtainen ymmärrys lähiympäristön merkityksestä 
osana suunnittelua. Tutkimusta pitäisi tehdä koko 
naapuruston kattavalla otannalla myös asuntosuun-
nittelussa, jossa huomioidaan asuntojen sijainti, pal-
veluiden saatavuus, viheralueet ja julkinen liikenne. 
(Verma, 2019, 24) 

Monet tutkijat pitävät tällä hetkellä tärkeänä kasvat-
taa ymmärrystä vanhemman väestön tarpeista, jotta 
heille olisi mahdollista luoda tukea antavia ympäristö-
jä. Tukea antavat ympäristöt luovat mahdollisuuden 
iäkkäämmille ihmisille jäädä kotiin ja asuinseuduilleen 
vanhetessaan. Arkkitehteja ja muita kaupunkisuunnit-
telijoita on kritisoitu siitä, että he eivät ymmärrä, mitä 
vaikutuksia ikääntyvällä väestöllä on yhteiskuntaan. 
Aiheesta on vain muutamia tutkimuksia arkkitehtuurin 
tai suunnittelijoiden keskuudessa. (Verma, 2019, 23) 

Tasa-arvoisen suunnittelun lähtökohdista on luotu 
suunnitteluperiaatteita kuten Universal Design, Inclu-
sive Design ja Design for all, joiden päämääränä on 
luoda muun muassa ympäristöjä, jotka mahdollistavat 
kaikkien ihmisten täyden osallistumisen osaksi yhteis-
kuntaa riippumatta heidän iästä, fyysisistä tai mentaa-
lisista kyvyistään. Tässä työssä suunnitteluperiaattei-
den tarkastelu rajataan kuitenkin työn ulkopuolelle. 
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Kuvat 11-14. Asunto Oy Tampereen Vaskikodin sisäpihalle on rakennettu aktiivipiha. Siellä on erilaisia ikäihmisille suunnattuja tasapainoa, reaktiokykyä ja lihasvoimaa kehittäviä laitteita. 
Piha on kuitenkin hyvin vähällä käytöllä. Senioritalon teettämän asukaskyselyn perusteella saatiin selville, että nykyiset keski-iältään noin 80-vuotiaat asukkaat eivät halua käyttää pihan 
toiminnallisia puitteita, koska heitä pelottaa, että he sattuisivat kaatumaan ja muut näkisivät sen. Sisäpiha ei siis ole tässä kohteessa osoittautunut onnistuneeksi valinnaksi laitteiden ja 
välineiden sijoittelulle. Pikemminkin alueelle toivottiin erillistä kuntoilupaikkaa, jossa harjoittelu ei tapahtuisi muiden katseiden alla.
Ainoastaan sisäpihalla oleva puutarhakeinu on suosittu ja käytetty asukkaiden parissa. (Salonen, 2020)

3.4 Tasa-arvoinen kaupunkiympäristö       
Suomen lainsäädännössä
Yksi tärkeimmistä tasa-arvoisen kaupunkiympäristön 
suunnittelun periaatteista ja arvoista on esteettömyys. 
Olettamus perustuu tutkimustuloksiin, joiden perus-
teella esteettömyyden edellytykset ovat osa kansain-
välisiä poliittisia vaatimuksia, sekä kansallisia lakeja, 
määräyksiä ja ohjeita. 

Suomen perustuslaissa (731/1999, PL) on säädetty, 
että kaikkia ihmisiä tulee kohdella samalla tavoin. Ih-
misiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan vamman tai 
terveydentilan vuoksi ilman asianmukaista perustetta. 
(PL 6 §) Naisten ja miesten välinen tasa-arvolaki tuli 
voimaan 1.1.1987, mutta siihen on tehty tämän jäl-
keen useita muutoksia. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 
2015, 8) Perustuslakiin tehtiin muutos, joka kieltää syr-
jinnän sairauden tai vammaisuuden johdosta vuonna 
1995. Lainsäädännön muutos heijastui myöhemmin 
myös muuhun lainsäädäntöön. (Könkkölä, 2010) Vii-
meksi lakia uudistettiin yhdenvertaisuuslain säätämi-
sen yhteydessä. Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 
2015 alussa. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015, 8)

Tätä varhaisempi julistus kaikkien ihmisten tasa-arvoi-
sesta mahdollisuudesta osallistua yhteiskuntaan oli 
Yhdistyneiden kansakuntien kolmannen yleiskokouk-
sen hyväksymä ja julkistama ihmisoikeuksien yleis-
maailmallinen julistus 10.12.1948. Vaikka julistuksen 
ovat hyväksyneet kaikki YK jäsenvaltiot, käytännöt 
periaatteiden toteutuksesta ovat vaihtelevia. (Verma, 
2019, 49)

Laeista ja määräyksistä huolimatta esteettömyyden 
periaatteet ovat siirtyneet hitaasti osaksi kaavoituk-
sen ja rakentamisen toimintatapoja. 1960-luvulla 
kaupunkeja suunniteltiin autoilun näkökulmasta. Vas-
ta 1960-luvun lopulla pehmeämmät arvot nousivat 
suunnittelun periaatteisiin ja keskustelua käytiin ja-
lankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarpeista sekä lasten 
oikeuksista. 1970-luvulle saakka rakennussuunnittelun 
lähtökohtana oli aikuisen miehen mitat ja toimintaky-
ky. Samaan aikaan ensimmäistä kertaa keskusteluihin 
nousi vammaisten ihmisten tarpeet, naisnäkökulma ja 
ekologia. (Könkkölä, 2010)

Esteettömyys nostettiin Suomen lainsäädäntöön en-
simmäisen kerran vuonna 1973 (Könkkölä, 2010). Suo-
men rakennuslainsäädäntöön lisättiin tuolloin pykälä, 
jonka mukaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja ra-
kentaessa on kiinnitettävä huomiota myös liikunta- tai 
suunnistautumiskyvyltä heikentyneiden henkilöiden 
tarpeisiin. (791/1973 Rak. as. 85 a §) Vuonna 1985 
ympäristöministeriö tiukensi rakentamisen määräyk-
siä ja ohjeita Suomen rakentamismääräyskokoelmaan 
F1, vaikka rakennusasetus säilyi ennallaan. (Könkkölä, 
2010)

Vuonna 1990 rakennusasetuksia uudistettiin siten, 
että ”riittävän huomion” sijaan puhuttiin ”tiloista, jon-
ne kaikilla tasa-arvon näkökulmasta tuli olla mahdolli-
suus päästä”. Samalla asetukseen lisättiin pykälä, joka 
varmistaa, että kaikkien rakennusten tulee soveltua, 
rakennuksen käytön edellyttämällä tavalla, lapsille, 
vanhuksille ja vammaisille. (Könkkölä, 2010)

Suomessa maankäyttö ja rakennuslaissa (132/1999, 
MRL) määrätään alueiden käytön suunnittelun tavoit-
teet. Tavoitteiden ensimmäinen päämäärä on edistää, 
vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaiku-
tusten arviointiin perustuen, ”turvallisen, terveellisen, 
viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, 
kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyy-
dyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista”. (MRL 
5.1§)

Suomi on ratifioinut 10.6.2016 YK:n vammaisten oi-
keuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 27/2016), 
joka kieltää kaikenlaisen vammaisiin henkilöihin koh-
distuvan syrjinnän. Sopimus korostaa vammaisten 
ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeutta määrätä itse 
omasta elämästään. Sopimuksessa määritellään es-
teettömyys ja saavutettavuus ihmisoikeuksiksi, jotka 
koskevat niin fyysistä, sosiaalista, taloudellista kuin 
kulttuurista ympäristöä. (SopS 27/2016, johdanto-osa 
e&v) Sopimuksen artikla yhdeksässä ”Esteettömyys ja 
saavutettavuus” edellytetään yhdenvertaista pääsyä 
fyysiseen ympäristöön, johon sisältyy muun muassa 
rakennukset, tiet, sekä muut sisä- ja ulkotilat. (SopS 
27/2016 9:1a)

Tasa-arvoisen arkkitehtuurin ja rakennetun ympäris-
tön konsepti on melko nuori, kuten lainsäädännöstä ja 
kansainvälisistä sopimuksista voi päätellä. Kaupungit 
ovat pitkään muokanneet ympäristöä ihmisten tar-
peista käsin, mutta kaupunkisuunnittelun periaattei-
siin ei aina ole kuulunut heikoimmassa asemassa ole-
vien kaupunkilaisten huomioiminen. Esteettömyyden 
ja kaikille ihmisille luodun kaupunkitilan ymmärtämi-
nen ja käytännöstä saatu kokemus ovat vielä melko 
suppeita ja painottuvat pitkälti teknisiin ratkaisuihin, 
kuten mitoituksen ymmärtämiseen ja huomioon otta-
miseen. Nykyisen ymmärryksen valossa ja lainsäädän-
nön toteutuksessa on tärkeää, että asumisen ja kau-
punkiympäristön suunnittelussa otettaisiin paremmin 
ihmisen kokonaisuus ja esteettömyyden laajempi käsi-
te huomioon. 
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Kuva 15. Ikäystävällisen puistosuunnittelun kymmenen lähtökohtaa (Loukaitou-Sideris et al, 2014, 105).
(Suomennos M. Joensuu)

3.5 Ikäystävällinen puistosuunnittelu
Ulkoympäristö ei automaattisesti lisää ikäihmisten 
liikkumista, vaikka lähipuisto parhaassa tapauksessa 
tarjoaakin mahdollisuuksia olla aktiivinen, rentoutua, 
kohdata ja tavata ihmisiä. Moneen aktiiviseen toimin-
taan kuten liikkumiseen ulkoympäristössä assosioituu 
tietyt vaatimukset voimasta, ketteryydestä ja kestävyy-
destä, jotka heikentyvät usein ihmisten ikääntyessä. 
Ulkoympäristö ei siis tarjoa ainoastaan mahdollisuuk-
sia liikkumiselle vaan myös esteitä sille. (Sugiyama & 
Thompson, 2005, 1943)

Puistot suunnitellaan usein lapsia tai työkykyisiä ai-
kuisia ajatellen (Green, 2015). Monet toimintakyvyil-
tään heikentyneet ikäihmiset eivät välttämättä halua 
lähteä kotoaan tai osallistua fyysiseen toimintaan. 
Kuitenkin vanhukset saadaan viihtymään pidempään 
ulkona kehittämällä kävelyn ja sosiaalisen seurustelun 
ympäristöjä. Jos puistossa on esimerkiksi kahvila tai 
piknik-alueita ikäihmiset saattavat olla halukkaampia 
viettämään aikaa puistoissa. Tämä lisäksi puiston hou-
kuttavuutta lisää myös luonnon vihreys, puut, kukat ja 
vesistöt. (Loukaitou-Sideris et al, 2014, 100)

Taajamissa eniten käytettyjä arki- ja terveysliikunnan 
reittejä ovat kävelytiet ja puistoreitit. Niiden suunnit-
telussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota liikennetur-
vallisuuteen, virikkeelliseen ympäristöön ja ympäris-
tön meluttomuuteen. Ikäihmisten liikkumista voidaan 
motivoida luomalla heille kävelyreittejä, jotka ovat eri 
mittaisia, puistomaisia ja suojassa liikenteen melulta 
ja saasteilta. Reitin varrella tulisi olla levähdyspaikkoja 
sopivin välimatkoin. Suomessa vuodenaikojen vaihte-
lut vaikuttavat paljon ihmisten liikkumisolosuhteisiin 
ja etenkin ulkona liikkumiseen. Kulkureittien kunnos-
sapitoon tulisi panostaa kaikkina vuodenaikoina, jotta 
ulkoliikunta olisi ympärivuotista. Kunnossapidon lisäk-
si myös valaistuksen tulisi olla riittävää. (Leinonen & 
Havas, 2008, 32-34)

Suunnittelijoiden tulee näiden lisäksi tutkia huolelli-
sesti paikan fyysiset sekä ympäristölliset ominaisuu-
det kuten topografia, koko, mikroilmasto, ympäröivä 
maankäyttö ja katuverkko. Näiden lisäksi huomioon 
tulee ottaa myös paikan sosiaaliset ominaisuudet ja 
käyttäjien kuten lähialueiden asukkaiden tarpeet ja 
preferenssit. Ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä 
iän, fyysisten ja kognitiivisten ominaisuuksien sekä 
sosiokulttuuristen ominaisuuksien osalta. Tästä syystä 
ennen vanhusystävällisen puiston rakentamista olisi 
tärkeää tunnistaa ja ottaa käyttäjät mukaan suunnit-
teluun, jotta heidän tarpeensa tulisi huomioitua. (Lou-
kaitou-Sideris et al, 2014, 104)

Kalifornian yliopiston julkaisemassa raportissa ”Place-
making for an Aging Population: Guidelines for Seni-
or-Friendly Parks” (2014) määriteltiin ohjeita ikäys-
tävällisten avoimien tilojen suunnittelulle. Raportti 
tehtiin yhteistyössä vanhusten ja heidän parissaan 
työskentelevien ihmisten sekä heidän lähiomaistensa 
kanssa. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että ikäystäväl-
lisiä puistoja tarvitaan, joissa yhdistyvät luonnollisten 
ja esteettisten tekijöiden lisäksi turvallisuus, mahdol-
lisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja mahdollisuus 
matalakynnyksiseen fyysiseen aktiviteettiin. Raportis-
sa listataan kymmenen seikkaa, joiden avulla voitaisiin 
pyrkiä edistämään avoimien tilojen kehittämistä ikä-
ystävällisemmiksi. Ne ovat hallinnan tunne, valinnan 
mahdollisuus, turvallisuuden tunne, saavutettavuus, 
sosiaalinen tuki, fyysinen aktiivisuus, yksityisyys, yh-
teys luontoon, viihtyisyys, esteettinen ja aistillinen ilo. 
(Loukaitou-Sideris et al, 2014, 105-106) Samoja tee-
moja käsitellään myös muissa ikäihmisten liikkumista 
käsittelevissä julkaisuissa. Seuraavassa osiossa ava-
taan raportissa käsiteltyjä teemoja.
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Kokemus hallittavasta ympäristöstä

Hallinnan tunteella viitataan ihmisen todelliseen tai 
koettuun kykyyn päättää, mitä he tekevät. Se on kykyä 
vaikuttaa omaan asemaan, ympäristöön ja henkilöi-
hin, joiden kanssa on tekemisissä. Hallinnantunne on 
erityisen tärkeä ikääntyneille ihmisille, jotka havaitse-
vat omien fyysisten ja kognitiivisten kykyjen heikenty-
vän. (Loukaitou-Sideris et al, 2014, 106)

Ympäröivään tilaan liittyvä hallinnantunne käsittää 
paikassa orientoitumisen. Hallinnantunne saavute-
taan, kun puiston käyttäjällä on selkeä ymmärrys olin-
paikastaan ja asemoitumisestaan puistossa sekä käsi-
tys puiston reiteistä ja puiston tarjoamista palveluista. 
Hallinnantunne linkittyy vahvasti myös turvallisuuden 
tunteeseen, valinnanvapauteen ja saavutettavuuteen. 
Ihmiset kokevat, että heillä on hyvä hallinta tilantees-
ta ja paikasta, jos he pääsevät puistoon helposti yksin, 
ymmärtävät kuinka he voivat käyttää sen palveluita ja 
eri tiloja, voivat kulkea esteettömästi paikasta toiseen 
ja tuntea olonsa turvalliseksi. Puiston käyttäjälle on 
siis tärkeää ymmärtää, miten puisto sijoittuu ympäris-
töön, missä sijaitsevat puiston sisään- ja uloskäynnit ja 
kuinka ne erottavat kauempaa. Lisäksi puiston kävijän 
täytyy ymmärtää, kuinka hän pystyy liikkumaan eri 
puiston osien välillä eksymättä. (Loukaitou-Sideris et 
al, 2014, 106)

Valinnan mahdollisuus

Kaikki puiston käyttäjät arvostavat valinnan mahdolli-
suuksia. Valinnan kohteina voivat olla vaihtoehtoiset 
reitit, oleskelupaikat, näkymät ja aktiviteetit (Lou-
kaitou-Sideris et al, 2014, 110). Suunnittelussa on 
mahdollista kiinnittää erityistä huomiota ikääntyviin 
käyttäjiin. Selkeät, esteettömät ja eri pituiset jalankul-
kureitit antavat ikääntyneille käyttäjille mahdollisuu-
den valita reittinsä kuntonsa mukaan. Puistoreittien 
yhteyteen voidaan suunnitella vanhemmille käyttäjille 
suunnattuja kuntoilupisteitä, jotka tarjoavat mahdol-
lisuuden matalakynnyksiseen liikuntaan. (Leinonen & 
Havas, 2008, 33) 

Turvallisuus

Turvallisuuden tunne on tärkeä tekijä etenkin van-
hempien ihmisten päätöksessä lähteä puistoon tai 
julkisiin paikkoihin. Rikollisuus, putoamisen tai kaatu-
misen pelko ovat suurimpia stressin aiheuttajia. Myös 
vilkkaan kadun ylittäminen herättää usein enemmän 
pelkoa vanhemmissa ihmisissä kuin nuorissa. (Loukai-
tou-Sideris et al, 2014, 111) 

Saavutettavuus

Saavutettavuus on mahdollisuutta päästä puistoon 
nopeasti, turvallisesti, helposti ja ilman, että mikään 
este rajoittaa päätöstä lähteä puistoon. Puistoalueen 
läheinen sijainti asuinpaikan läheisyydessä vaikuttaa 
mahdollisuuksiin päästä käymään siellä. Etenkin van-
hemmille ihmisille, joiden fyysinen kestävyys on hei-
kentynyt, on erityisen tärkeää, että matka puistoon 
ja sieltä pois on helppo ja lyhyt. (Loukaitou-Sideris 
et al, 2014, 115) Korttelipihasta voisi lähteä esteettö-
miä kävelyreittejä ympäröivään luontoon, puistoon, 
kulttuuripalveluihin tai kaupallisiin palveluihin. Hyvin 
suunnitellut yhteydet voisivat motivoida asukkaita 
liikkumaan myös lähialuetta kauemmas kuntonsa mu-
kaan. (Leinonen & Havas, 2008, 34)

Saavutettavuuteen liittyy niin fyysisiä kuin henkisiä 
mittareita. Hyvä sijainti ja puiston suunnittelu lisäävät 
usein puiston houkuttelevuutta, jos puistossa on tä-
män lisäksi tukiohjelmia ja -toimintoja, sen psykologi-
nen saavutettavuus lisääntyy. Puiston sijainnin kannal-
ta edullisia paikkoja ovat paikat, jotka ovat eläkeläisten 
käyttämien palveluiden lähettyvillä. Näitä voivat olla 
esimerkiksi vanhusten palvelukeskukset ja palvelu-
kodit, kirkot, kulttuurikeskukset tai monitoimitalot. 
Puiston ollessa yhteisöllisten tilojen lähellä ne voidaan 
kiinnittää niin fyysisesti kuin toiminnallisesti osaksi 
ympäristöä, jossa asukkaat käyvät. Siellä voidaan jär-
jestää esimerkiksi yhteisötapahtumia kuten markki-
noita, ulkoilmaterveysklinikoita. Puiston lähistöllä tu-
lisi olla julkisen liikenteen pysäkki. (Loukaitou-Sideris 
et al, 2014, 38)

Kävely on helpoin ja yleisin liikunnan muoto ikäihmi-
sillä. Suunnittelijat voivat rohkaista kävelemiseen luo-
malla houkuttelevia ja helppokulkuisia kävelyreittejä, 
joiden kohteena on mielenkiintoisia määränpäitä ku-
ten suihkulähde, näkymä tai kahvila. Erilaiset kannus-
timet kuten eri pituiset tai vaikeustasoiset reitit tar-
joavat mahdollisuuksia eri tasoisille käyttäjäryhmille. 
(Loukaitou-Sideris et al, 2014, 119) 

Yksityisyys

Ihmiset etsivät usein julkisissakin paikoissa yksityisiä, 
hiljaisia ja rauhallisia tiloja. Puistot voivat toimia kei-
taina nykyajan nopeatempoisen ja kiireisen kaupun-
kielämän keskellä. Ne voivat tarjota hetken ja tilan 
pysähtymiseen. Puistosuunnittelulla voidaan tarjota 
puistonkävijöille yksityisiä paikkoja, jossa ei tarvitse 
osallistua sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (Loukai-
tou-Sideris et al, 2014, 122)

Luontosuhde

Puistot ovat osa kaupunkiluontoa. Luonnon on todettu 
lisäävän psyykkistä hyvinvointia, rentoutumista ja rau-
hoittumista sekä vähentävän huolestuttavia tunteita. 
(Loukaitou-Sideris et al, 2014, 123) Puiden ja pensai-
den muuttuvat lehvästöt ja kukinta indikoivat aikaa, 
vuodenaikojenvaihtelua ja säätä. Kasvillisuus antaa 
tuulensuojan ja suojan auringolta, melulta ja pienhiuk-
kasilta, mutta myös tuulelle äänet. Kasvien vaihtelevat 
värit ja tuoksut aktivoivat näköaistin lisäksi myös ha-
juaistia. Kasvillisuuden avulla on mahdollista tarjota 
puistossa kävijälle myös toiminnallisia virikkeitä, esi-
merkiksi hyötykasvien kasvatusta. (Leinonen & Havas, 
2008, 35)

Sosiaalinen tuki

Sosiaalisella tuella viitataan ihmisen haluun ja tarpee-
seen olla yhteydessä muihin ihmisiin. Empiirisen tutki-
muksen avulla on havaittu, että laajan sosiaalisen tuen 
ja hyvän terveyden välillä on voimakas yhteys. Puistot 
ja puistoaktiviteetit saattavat lisätä ihmisten välistä 
vuorovaikutusta ja yhdistää ihmisiä. Hyvin suunniteltu 
puisto voi parhaimmillaan luoda paikan yhteiselle vir-
kistymiselle, tai vähintään toisten ihmisten näkemisel-
le. Tämä lisää myös mahdollisuutta kohdata eri ikäisiä 
ja eri elämän tilanteessa olevia ihmisiä. (Loukaitou-Si-
deris et al, 2014, 117; Rappe et al. 2018, 51)

Tutkimuksien avulla voidaan osoittaa, että ikäihmiset 
voivat paremmin, kun he ovat osallisina eri ikäryhmille 
suunnatuissa ympäristöissä. Kuitenkin näissä ympäris-
töissä tulee huomioida ikäihmisten erityistarpeet, jot-
ta he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja viihtyisäksi. 
Puistot ja muut avoimet tilat, joissa ikäihmisiä ei ole 
huomioitu vähentävät heidän halukkuuttaan vierailla 
niissä. (Green, 2015) Toisaalta toisissa tutkimuksissa 
ja haastatteluissa ainoastaan vanhuksille tarkoitetut 
puistot saavat kannatusta, sillä juoksevat, pelaavat tai 
rullalautailevat lapset ja nuoret saatetaan kokea häirit-
sevinä tekijöinä, jos eri puiston käyttäjien välille tulee 
äkillisiä ennakoimattomia kohtaamisia. Tämä herättää 
turvattomuutta ikäihmisissä muun muassa heikenty-
neen tasapainon ja hitaamman reagoimiskyvyn takia. 
(Loukaitou-Sideris et al, 2014, 99) 

Fyysinen aktiivisuus

Puistot ja avoimet tilat voivat kannustaa ihmisiä liikun-
taan ja kävelyyn. Monet vanhukset saattavat kuiten-
kin kokea liikkumisen pelottavana heidän kykyjen sekä 
voimien heikentyessä. Sen lisäksi liikkumiseen sopivan 
turvallisen ympäristön ja sosiaalisen tuen puute voi 
vähentää mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. 
Jotkut vanhukset voivat kokea puistossa yksin tehtä-
vän liikunnan nolostuttavana. (Loukaitou-Sideris et al, 
2014, 119)

Viihtyisyys

Parhaimmillaan viihtyisä puisto tarjoaa fyysistä ja 
psyykkistä mukavuutta sekä hyvää oloa. Psyykkinen 
viihtyisyys nousee osin turvalliseksi ja omaksi koetun 
tilan tunteesta. Fyysisiä tekijöitä ovat muun muassa 
puiston sijainti rauhallisella alueella, hyvät ja siistit 
kalusteet ja varusteet sekä suojaisat oleskelupaikat. 
(Loukaitou-Sideris et al, 2014, 124) 

Kasvillisuudella ja liikuntavälineiden sijoittelulla on 
mahdollista luoda viihtyisiä tiloja, jotka tukevat toi-
minnan harjoittamista. Avoimessa tilassa olevat liikun-
tapaikat saattavat vähentää kuntolaitteiden käyttöä, 
jos iäkäs ihminen kokee olevansa epävarma osaami-
sestaan ja kunnostaan. (Rappe et al, 2018, 53)

Esteettisyys ja moniaistillisuus

Puistot voivat tarjota esteettistä iloa käyttäjilleen ja 
mahdollisuuden moniaistilliseen nautintoon. Aistik-
kaan ja esteettisen ympäristön suunnittelussa on vi-
suaalisesti kiinnostavan ympäristön lisäksi mahdollis-
ta huomioida puiston äänimaailmaa sekä ympäristön 
tuoksuja (Loukaitou-Sideris et al, 2014, 128).

Vanhemmat ihmiset voi ottaa huomioon esteettisen ja 
moniaistisen puisto suunnittelussa niin, että sijoittaa 
vaihtelevaa kasvillisuutta ja muita suunnitteluratkai-
suja myös lyhyempien reittien varrelle ja lyhyemmän 
etäisyyden päähän toisistaan. Ikäihmiset eivät välttä-
mättä jaksa muiden puistossa kävijöiden tavoin kier-
tää pitkiä reittejä vaan he saattavat kulkea hitaammin 
ja lyhyempiä matkoja. (Loukaitou-Sideris et al, 2014, 
128)
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Hallinnan 
tunne

Valinnan 
mahdollisuus

Turvallisuuden
tunne

Sosiaalinen
tuki

Saavutettavuus

Fyysinen 
hyvinvointi

Yksityisyys Yhteys
luontoon

Viihtyisyys Esteettisyys
ja 

aistillinen ilo

• Opasteet tärkeisiin saapumis-
kohtiin ympäristöstä, etenkin 
jos puistoa ei  havaitse lähiym-
päristöstä
• Viitta sisäänkäynnin yhtey-
teen
• Pääsisäänkäynnin yhteyteen 
selkeä kartta puiston kokonai-
suudesta
• Maamerkkejä suunnistami-
sen helpottamiseksi
• Informaatiopisteitä alueen 
historiasta, ympäröivästä 
kasvillisuudesta, ohjeet tilojen 
ja kuntolaitteiden käytöstä, 
opasteet eri reiteistä, huom! 
pistekirjoitus ja grafiikka
• Aistinvaraiset vihjeet tärkeis-
tä paikoista (esim. kasvillisuu-
della)

• Osa-alueet, jotka ovat 
ominaisuuksiltaan eri laisia 
ja tarjoavat erilaisia käyttö-
mahdollisuuksia: kävelyreitti, 
kuntoilupiste, paikka hiljen-
tymiselle, eri henkisiä kasvilli-
suusympäristöjä
• Erilaisia pysähtymisen paik-
koja. Varjossa, auringossa, 
sujeltummat yksityiset tilat, 
avoimemmat yhteiset tilat
• Aktiivinen ja passiivinen vir-
kistäytyminen
• Erilaisia visuaalisia ja aistillisia  
kokemuksia tarjoavia reittejä. 
• Eri vaikeustason reitit
• Eri pituiset reitit
• Muutettavia tiloja, esim. siir-
rettävä penkki

• Selkeälinjaiset puistoraitit
• Näkyvyyttä estävän kasvilli-
suuden välttäminen
• Turvalliset reitit ympäristöstä 
puistoon (tienylitys)
• Reittien pintamateriaalin 
valinta niin, ettei se ole liukas 
• Tasaiset ja ehjät kävelyreitit, 
erityisesti päällystettyjen ja 
päällystämättömien reittien 
rajapinnan huomioiminen
• Tarjoa reittejä, jotka ovat ta-
saisia tai joilla on todella pieni 
kaltevuus (alle 2%)
• Lisää reunat, jos reitiltä ei ole 
turvallista poiketa (huomioi 
rollaattorin käyttäjät ja pyörä-
tuolilla liikkuvat)
• Käsijohteet ja kaiteet

• Puiston tulisi sijaita tärkei-
den yhteisöllisten toimintojen 
yhteydessä 
• Puiston tulisi sijaita lähellä 
julkisen liiketeen pysäkkejä
• Puistoon saapumisessa tulisi 
kiinnittää huomiota turvalli-
siin yhteyksiin (esteettömät 
kävelytiet)
• Tasaisten ja tarpeeksi levei-
den kulkuväylien tarjoaminen
• Liikuntarajoitteisten pysä-
köintimahdollisuus puiston 
läheisyyteen
• Opasteet

• Sosiaalisen kanssakäymisen 
mahdollistava istumisjärjeste-
ly (penkit suunnattu toisiaan 
kohti)
• Penkkien sijoittelu puiston 
reittien varrelle niin, että niillä 
istuessa voi seurata muita 
ihmisiä
• Yhteiseen tekemiseen mah-
dollistavia toimintapisteitä 
(sakkipöytä, grillauspaikka)
• Vapaata tasaista tilaa ko-
koontumiselle, isomman väki-
joukon tapahtumaan (puisto-
jooga, tai chi)
• Arkkitehtoninen tai luonnol-
linen maisemaelementti, joka 
houkuttelee ihmisiä ympäril-
leen
• Yhteisölliset tapahtumat

• Helppojen ja esteettömien 
reittien huomioiminen puis-
toissa
• Huokuttelevien määrän-
päiden sijoittaminen reittien 
päätteeksi
• Pitkillä reiteille matkan pit-
tuutta kuvaavia mittareita
• Matalan kynnyksen liikunta-
paikkojen tarjoaminen kuten 
ulkokuntopyörät tai cross-trai-
ner
• Ryhmäliikuntapaikan muo-
dostaminen
• Kaupunkiviljelyn mahdollis-
taminen

• Rakenna puistoon paikkoja, 
jotka mahdollistavat fyysisen 
ja visuaalisen tason yksityi-
syyttä
• Luo kasvillisuuden avulla 
yksityisen ja suojaisan paikan 
tunnelmaa
• Sijoita oleskelu ja istuskelu-
paikat kauas kadun äänistä
• Pyri vaimentamaan ulkopuo-
lelta tulevia ääniä luonnon 
äänillä (veden liike, lehtien 
humina tuulessa)
• Asettele puiston penkit niin, 
että ne mahdollistavat yksinis-
tumisen

• Suosi kasvillisuutta kovien ja 
rakennettujen pintojen sijaan 
(kasvillisuuden suhde koviin 
rakennettuihin pintoihin tulisi 
olla 70/30)
• Istuta mahdollisimman iäk-
käitä puita, jotka luovat riittä-
vän varjostuksen
• Suosi eläimiä kuten lintuja, 
perhosia, sorsia, oravia hou-
kuttelevaa kasvillisuutta ja 
olosuhteiden luomista
• Voimista luonnonääniä (vesi, 
tuuli)
• Luo puitteet puutarhanhoi-
dolle, kukkien istuttamiselle

• Puiston tulisi sijaita suojaissa 
paikassa, esimerkiksi kauem-
pana liikennemelusta
• Tauota reittejä penkeillä ja 
pysähdypaikoilla
• Vältä häikäseviä materiaaleja 
puiston kalusteissa ja varus-
teissa (ikäihmiset ovat erityi-
sen herkkiä häikäisylle)
• Huomio puiston suunnitte-
lussa paikan mikroilmasto
• Sijoita puistoon tilavia WC-ti-
loja, joissa myös liikuntara-
joitteiset ihmiset on otettu 
huomioon

• Suuntaa kulkureitit tai penkit 
mielenkiintoiseen näkymään
• Suojaa kasvillisuudella tai 
muokkaa esimerkiksi taiteen 
avulla (muraali) ikäviä näkymiä 
(pysäköintialue, tyhjä seinä)
• Suosi kevyesti kaartuilevia 
reitteja suorien reittilinjausten 
sijaan
• Kiinnitä kasvivalinnoissa 
huomiota kokoon, väreihin, 
tuoksuihin, tekstuuriin, vuo-
denaikojen vaihteluihin moni-
puolisen ympäristön muodos-
tamiseksi
• Sijoita taidetta puistoon

Hallinnan 
tunne

Valinnan 
mahdollisuus

Turvallisuuden
tunne

Sosiaalinen
tuki

Saavutettavuus

Fyysinen 
hyvinvointi

Yksityisyys Yhteys
luontoon

Viihtyisyys Esteettisyys
ja 

aistillinen ilo

• Opasteet tärkeisiin saapumis-
kohtiin ympäristöstä, etenkin 
jos puistoa ei  havaitse lähiym-
päristöstä
• Viitta sisäänkäynnin yhtey-
teen
• Pääsisäänkäynnin yhteyteen 
selkeä kartta puiston kokonai-
suudesta
• Maamerkkejä suunnistami-
sen helpottamiseksi
• Informaatiopisteitä alueen 
historiasta, ympäröivästä 
kasvillisuudesta, ohjeet tilojen 
ja kuntolaitteiden käytöstä, 
opasteet eri reiteistä, huom! 
pistekirjoitus ja grafiikka
• Aistinvaraiset vihjeet tärkeis-
tä paikoista (esim. kasvillisuu-
della)

• Osa-alueet, jotka ovat 
ominaisuuksiltaan eri laisia 
ja tarjoavat erilaisia käyttö-
mahdollisuuksia: kävelyreitti, 
kuntoilupiste, paikka hiljen-
tymiselle, eri henkisiä kasvilli-
suusympäristöjä
• Erilaisia pysähtymisen paik-
koja. Varjossa, auringossa, 
sujeltummat yksityiset tilat, 
avoimemmat yhteiset tilat
• Aktiivinen ja passiivinen vir-
kistäytyminen
• Erilaisia visuaalisia ja aistillisia  
kokemuksia tarjoavia reittejä. 
• Eri vaikeustason reitit
• Eri pituiset reitit
• Muutettavia tiloja, esim. siir-
rettävä penkki

• Selkeälinjaiset puistoraitit
• Näkyvyyttä estävän kasvilli-
suuden välttäminen
• Turvalliset reitit ympäristöstä 
puistoon (tienylitys)
• Reittien pintamateriaalin 
valinta niin, ettei se ole liukas 
• Tasaiset ja ehjät kävelyreitit, 
erityisesti päällystettyjen ja 
päällystämättömien reittien 
rajapinnan huomioiminen
• Tarjoa reittejä, jotka ovat ta-
saisia tai joilla on todella pieni 
kaltevuus (alle 2%)
• Lisää reunat, jos reitiltä ei ole 
turvallista poiketa (huomioi 
rollaattorin käyttäjät ja pyörä-
tuolilla liikkuvat)
• Käsijohteet ja kaiteet

• Puiston tulisi sijaita tärkei-
den yhteisöllisten toimintojen 
yhteydessä 
• Puiston tulisi sijaita lähellä 
julkisen liiketeen pysäkkejä
• Puistoon saapumisessa tulisi 
kiinnittää huomiota turvalli-
siin yhteyksiin (esteettömät 
kävelytiet)
• Tasaisten ja tarpeeksi levei-
den kulkuväylien tarjoaminen
• Liikuntarajoitteisten pysä-
köintimahdollisuus puiston 
läheisyyteen
• Opasteet

• Sosiaalisen kanssakäymisen 
mahdollistava istumisjärjeste-
ly (penkit suunnattu toisiaan 
kohti)
• Penkkien sijoittelu puiston 
reittien varrelle niin, että niillä 
istuessa voi seurata muita 
ihmisiä
• Yhteiseen tekemiseen mah-
dollistavia toimintapisteitä 
(sakkipöytä, grillauspaikka)
• Vapaata tasaista tilaa ko-
koontumiselle, isomman väki-
joukon tapahtumaan (puisto-
jooga, tai chi)
• Arkkitehtoninen tai luonnol-
linen maisemaelementti, joka 
houkuttelee ihmisiä ympäril-
leen
• Yhteisölliset tapahtumat

• Helppojen ja esteettömien 
reittien huomioiminen puis-
toissa
• Huokuttelevien määrän-
päiden sijoittaminen reittien 
päätteeksi
• Pitkillä reiteille matkan pit-
tuutta kuvaavia mittareita
• Matalan kynnyksen liikunta-
paikkojen tarjoaminen kuten 
ulkokuntopyörät tai cross-trai-
ner
• Ryhmäliikuntapaikan muo-
dostaminen
• Kaupunkiviljelyn mahdollis-
taminen

• Rakenna puistoon paikkoja, 
jotka mahdollistavat fyysisen 
ja visuaalisen tason yksityi-
syyttä
• Luo kasvillisuuden avulla 
yksityisen ja suojaisan paikan 
tunnelmaa
• Sijoita oleskelu ja istuskelu-
paikat kauas kadun äänistä
• Pyri vaimentamaan ulkopuo-
lelta tulevia ääniä luonnon 
äänillä (veden liike, lehtien 
humina tuulessa)
• Asettele puiston penkit niin, 
että ne mahdollistavat yksinis-
tumisen

• Suosi kasvillisuutta kovien ja 
rakennettujen pintojen sijaan 
(kasvillisuuden suhde koviin 
rakennettuihin pintoihin tulisi 
olla 70/30)
• Istuta mahdollisimman iäk-
käitä puita, jotka luovat riittä-
vän varjostuksen
• Suosi eläimiä kuten lintuja, 
perhosia, sorsia, oravia hou-
kuttelevaa kasvillisuutta ja 
olosuhteiden luomista
• Voimista luonnonääniä (vesi, 
tuuli)
• Luo puitteet puutarhanhoi-
dolle, kukkien istuttamiselle

• Puiston tulisi sijaita suojaissa 
paikassa, esimerkiksi kauem-
pana liikennemelusta
• Tauota reittejä penkeillä ja 
pysähdypaikoilla
• Vältä häikäseviä materiaaleja 
puiston kalusteissa ja varus-
teissa (ikäihmiset ovat erityi-
sen herkkiä häikäisylle)
• Huomio puiston suunnitte-
lussa paikan mikroilmasto
• Sijoita puistoon tilavia WC-ti-
loja, joissa myös liikuntara-
joitteiset ihmiset on otettu 
huomioon

• Suuntaa kulkureitit tai penkit 
mielenkiintoiseen näkymään
• Suojaa kasvillisuudella tai 
muokkaa esimerkiksi taiteen 
avulla (muraali) ikäviä näkymiä 
(pysäköintialue, tyhjä seinä)
• Suosi kevyesti kaartuilevia 
reitteja suorien reittilinjausten 
sijaan
• Kiinnitä kasvivalinnoissa 
huomiota kokoon, väreihin, 
tuoksuihin, tekstuuriin, vuo-
denaikojen vaihteluihin moni-
puolisen ympäristön muodos-
tamiseksi
• Sijoita taidetta puistoon

Kuva 16. Taulukossa avataan ikäystävällisen puistosuunnittelun lähtökohtien sisältöä (Loukaitou-Sideris et al, 2014, 106-129).
(Suomennos M. Joensuu) 



OSA 2
Työn toisessa osassa tarkastellaan Kurikan kaupunkia ja sen ympäristöä sekä analysoidaan kaupungin 
rakennetta ja suunnittelun lähtökohtia. Analyysin kautta esitetään, kuinka ikäystävällisen kaupungin ja 
puiston suunnitteluperiaatteita voidaan soveltaa Kurikan jokirantapuistossa. 
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KURIKKA

Kurikka avainluvut    
Perustamisvuosi (kaupunki)    1977
Kauppala      1966
Itsenäinen kunta     1868  
Kappeli       1672

Pinta-ala (maapinta-ala) (vesistöt)   1743,9 / 1724,62 / 19,28
Naapurikunnat      Ilmajoki, Karvia, Kauhajoki, Kihniö, Laihia,
       Maalahti, Närpiö, Parkano, Seinäjoki, Teuva
Asukasluku(2019)     20 678
Muutos edellisestä vuodesta (2019)   -1,3%
Ikäjakauma
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä (2019)  15,1%
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä (2019)  55,1%
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä (2019)   29,8%
Väestöllinen huoltosuhde (2019)   81,2
Väestöllinen huoltosuhde (ennuste 2040)  95,7

Koko maa avainluvut
Väkiluku (2019)      5 525 292
Muutos edellisestä vuodesta (2019)   0,1%
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä (2019)  15,8%
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä (2019)  62,0%
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä (2019)   22,3% 
Väestöllinen huoltosuhde (2019)   64,1
Väestöllinen huoltosuhde (ennuste 2040)  66,4

Etäisyydet keskustasta

Seinäjoki      32 km
Vaasa       76 km
Tampere      170 km
Helsinki       346 km

4. KuRIKAn KoKonAISTARKASTELu
Kurikka 

Kurikan kaupunki sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Se on pinta-alaltaan Etelä-Pohjanmaan suurin kaupunki Jurvan (2009) ja Jalasjärven (2016) kuntaliitosten 
johdosta. 

4.1 Väestö
Kurikka on väkiluvultaan Eteläpohjanmaan toiseksi 
suurin kaupunki. Vuonna 2019 Kurikan väkiluku oli 
20 680. Kurikan kuntaa uhkaa väestön väheneminen 
ja vanheneminen. Vuoden 2019 väestöennusteen mu-
kaan vuonna 2040 Kurikan väkiluku tulee laskemaan 
23 prosenttia 15 958 henkilöön. Samanaikaisesti yli 
74-vuotiaiden asukkaiden määrän on ennustettu kas-
vavan nykyisestä 49 prosentilla vuoteen 2040 mennes-
sä. (Tilastokeskus, 2020)

Väestön kutistumisen ohella myös väestöllisen huolto-
suhteen on ennustettu nousevan. Kurikan väestöllinen 
huoltosuhde oli vuonna 2019 81,2 ja sen on ennustet-
tu nousevan vuoteen 2040 mennessä 95,7. Huoltosuh-
de ei ole ennusteen mukaan tulevaisuudessa tasapai-
nossa ja sillä on vaikutusta kunnan verotuloihin, jolla 
kustannetaan muun muassa vanhustenhoito, katujen 
ylläpito ja koulut. (Yle verkkosivut, 2019) 

Suurimmat väestökeskittymät Kurikassa ovat Kurikan, 
Jurvan ja Jalasjärven keskustaajamissa, minkä lisäksi 
väestöä on keskittynyt hajanaisesti niitä ympäröiviin 
kyliin ja pienkyliin (Aarnio, Herranen, 2016, 8).

4.2 Liikenne
Liikenteellisesti Kurikka on helposti saavutettavis-
sa tieyhteyksien osalta. Valtatie 3 (Helsinki-Vaasa) ja 
Kantatie 67 (Kaskinen-Seinäjoki) kulkevat kaupungin 
keskustan tuntumassa, muodostaen Kurikkaan merkit-
tävän liikenteellisen solmukohdan. Kurikasta on mat-
kaa Seinäjoelle 35 kilometriä, Vaasaan 80 kilometriä ja 
Tampereelle 160 kilometriä.

Kurikan kautta kulkeva rautatie Seinäjoelta Kaskisiin 
aloitti liikennöinnin vuonna 1913. Suupohjan junara-
dan henkilöliikenne lopetettiin vuonna 1968. Nykyisin 
radalla kulkee ainoastaan tavaraliikenne. Seinäjoen 
rautatieasema on Kurikan lähin henkilöliikenteen ase-
ma. (Jaakkola, 2015, 10) 

Kurikka kuuluu autovaltaiseen Etelä-Pohjanmaan 
alueeseen, ja pitkien etäisyyksien vuoksi henkilöauton 
käyttäminen on usein ainoa tapa liikkua paikasta toi-
seen, sillä paikallista joukkoliikennettä ei ole. Kurikasta 
on kohtalaiset liikenneyhteydet linja-autolla ympäröi-
viin kaupunkeihin kuten Seinäjoki.

Lähde:Tilastokeskus, kuntien avainluvut.

Kuva 17. Kurikan sijainti (Kartta-aineisto © MML, 2020)
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4.3 Kulttuurimaiseman historia
Kurikan asutuksen historia ulottuu pitkälle. Varhai-
simman asutuksen merkkejä on löydetty esikeraami-
sen ja varhaisen kampakeraamisen ajanjaksolta ajalta 
(n.4650-3700 eaa.) sekä uudelleen vasarakirveskult-
tuurin (n. 2100-2000 eaa.) aikaan. Ensimmäisten 
asukkaiden elinkeinoina olivat metsästys ja kalastus 
ja asutus oli sijoittunut hajanaisesti niiden mukaisesti. 
Asutus seurasi siirtyvää merenlinjaa, ilmeisesti Kauha-
joen suunnalta ja ihmiset siirtyivät maan kohoamisen 
myötä todennäköisesti Ilmajoelle. Tämän jälkeen Kuri-
kan alue toimi lähinnä eränkäyntialueena ja vakituinen 
asutus palasi Kurikkaan vasta myöhemmin. Suurin osa 
Kurikan paikkojen ja vesistöjen nimityksistä juontuvat 
tuolta ajanjaksolta. (Märijärvi & Seppälä, 2009, 9)

Kurikkaan tuli pysyvä asutus 1400-luvulla Ilmajoen 
emäpitäjän suunnalta ja se levisi Kyrönjoen yläjuok-
sun suuntaan 1500-luvun aikana (Märijärvi & Seppälä, 
2009, 9). Joki toimi pitkään merkittävänä kulkuväylänä 
ja asutus sijoittui sen rintamaille nauhamaisesti. Joki-
vartta raivattiin vähitellen viljelykäyttöön, mistä vilje-
lylakeuksien maisema alkoi hiljalleen muodostua. Vielä 
1600-luvulla astutus ja viljelyyn raivattu maa muodos-
tivat vain muutaman sadan metrin levyisen nauhan 
molemmin puolin jokea ja viljelymaan pinta-ala kasvoi 
hitaasti. 1700-luvulla peltoala laajeni. (Märijärvi-Van-
hanen & Rantee, 2008, 5)

Asutus alkoi leviämään myös joen länsirannalla kul-
kevan Kyrönkankaantien varteen ja viljelysmaiden lai-
doille. 1500-luvun puolivälissä Kyrönkankaantie oli osa 
Ruotsin vallan yleistä tiestöä. Tie johti Hämeenkyröstä 
Kurikan kautta Ilmajoelle ja sitä käytettiin pitkään joen 
rantaa myötäilevänä ratsutienä ja myöhemmin vielä 
1670-luvulla Pohjanmaan postireittinä. Vuonna 1673 
Kurikkaan rakennettiin ensimmäinen kappeliseurakun-
nan kirkko. Nykyinen Kurikan kirkko rakennettiin van-
han kirkon paikalle vuonna 1847. (Märijärvi-Vanhanen 
& Rantee, 2008, 5)

Kuva 19. Kurikan kivinen Kirkonsilta 1920-luvulla. Kuten kuvasta voi havaita, joella on ollut merkittävä rooli Kurikan keskustassa. Nykyisin joen havaitseminen kaupun-
gin keskustasta on vaikeaa.

Kuva 18. Kurikka 1916. Kuvassa vasemmalla Kurikan osuusmeijeri, joka perustettiin 1904, sekä meijerin asuinrakennus.
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Kuva 20. Jacob Hoofi, kartta Kurikan keskustasta vuodelta 1756. Kartassa erottuu Kurikanlahti 
sekä Kurikan vanha kirkko. (Lähde: Kurikan kaupunki)

Kuva 24. Kurikan jokirantamaisema Kurikan kirkon suuntaan vuonna 1930.
Kirkkoahteen silta kulkee nykyisellä paikallaan, mutta kaupungin keskusta on tämän jälkeen tiivistynyt ja jokiranta kaventunut.

Kuva 21. Kartta Kurikan keskustasta vuodelta 1968. Kurikan keskusta on tiiviimpi ja jokiranta 
rakentamattomampi. (Lähde: MML)

Kuva 22. Kartta Kurikan keskustasta vuodelta 1984. Kurikan keskusta on laajentunut joen län-
sipuolella ja jokirannan urheilukenttien alue on rakentunut. (Lähde: MML)

Kuva 23. Kartta Kurikan keskustasta vuodelta 2020. Kurikan keskusta on laajentunut myös 
joen itäpuolelle ja jokirannan pienvenesatama on rakentunut ja rantareitti muodostunut 
urheilukenttien yhteyteen. (Lähde: MML)

Hallinto- ja liikekeskustan rakentaminen alkoi 1900-lu-
vun alussa taloudellisen nousukauden myötä. 1913 
rakennettu rautatie vauhditti keskustan rakentumista 
nykyiselle paikalleen. Radan tuomat edellytykset teol-
lisen toiminnan kehittymiselle lisäsivät myös teollisuu-
den sijoittumista aseman tuntumaan radan länsipuo-
lelle. Ensimmäinen rakennuskaava valmistui vuonna 
1924 ja se sisälsi teiden sijainnit sekä tonttijaon, puis-
toalueita ja puukujanteita. Sen seurauksena Kurikkaan 
syntyi kaupunkimainen puutaloalue, jota arvostettiin 
ympäri Suomen. Rakentaminen oli rakennussuunni-
telma-aluetta lukuun ottamatta suhteellisen vapaata 
1940-luvulle asti. Vuonna 1959 vahvistettiin ensim-
mäinen rakennuskaava, jonka jälkeen kirkon ja asema-
seudun rakennettu ympäristö muuttui nopeasti. Ra-
kennuskanta muuttui kaava-alueella ajalle tyypilliseen 
tapaan valtakunnallisten organisaatioiden kehittämien 
mallien mukaisesti. Rakennusteollisuuden kehityksen 
myötä kaupunkimalliset tyyppitalot ja standardiratkai-

1700-luvulla asutus laajeni ja vahvistui suomenkielisel-
lä Etelä-Pohjanmaan alueella, isovihan vuosista huoli-
matta. Asutus tihentyi Kyrönjoen sekä Jalasjoen var-
ressa Suomen sotaan mennessä. Tämän lisäksi myös 
syrjäisille larvamaille perustettiin torppia. 1800-luvun 
alkupuolella Kurikan tilamäärä lähes kaksinkertaistui. 
Vuosisadan loppupuolelle tultaessa kasvu oli maltil-
lisempaa. (Jaakkola, 2015, 18) Asukkaita oli vuonna 
1865 yli 4 400. Samaan aikaan peltoala monikertaistui 
(Märijärvi & Seppälä, 2009, 9). Kirkonkylä tiheni ja laa-
jeni entisestään 1920-luvulla. (Jaakkola, 2015, 18)

Teollistuminen käynnistyi Kurikassa 1800-luvun lopul-
la ja 1960-luvulle tultaessa Kurikka oli yksi Etelä-Poh-
janmaan teollistuneimmista maalaiskunnista, jossa oli 
lähes 100 teollista yritystä. 1920-luvulla Kurikkaan pe-
rustettiin myös runsaasti kauppoja. 1940-luvulla kaup-
poja oli noin 40, mutta 1960-luvulle tultaessa kauppo-
jen määrä oli 107. (Jaakkola, 2015, 29, 31)

sut alkoivat yleistyä myös maaseutumaisemissa, mikä 
vähensi paikallisen rakentamisen omaleimaisuutta. 
Useat paikallisten rakennusmestareiden luomuksista 
joutuivat väistymään kehityksen tieltä. Keskustan jäl-
leenrakennuskaudella uudistettiin etenkin Paulahar-
juntien vartta. Asutus muodostui tiiviisti keskustan 
ympärille 1970-luvulta eteenpäin. Keskustan aluetta 
on täydennysrakennettu aivan viime aikoihin asti hal-
linnon, julkisten palveluiden ja liikerakentamisen kes-
kuksena. (Märijärvi & Seppälä, 2009, 15-16)

Nykyinen Kurikan keskusta katkaisee Kyrönjokilaakson 
perinnemaiseman. Uudisrakentamisessa ei ole otettu 
perinteistä maisemakuvaa huomioon. Kyrönjokilaak-
son perinteinen viljelymaisema jatkuu keskustan poh-
joispuolelta aina Panttilan kyläasutukseen asti. Vilje-
lymaisema ja perinteinen rakennuskanta jatkuu myös 
keskustan eteläpuolella. (Märijärvi & Seppälä, 2009, 
6-9)
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4.4 Maisemarakenne
Pohjanmaan maisemaan kuuluvat mannerjäätikön 
muovaamat moreeniselänteet ja sekä loivapiirteisem-
mät jäätikköjokien sedimentaation kautta syntyneet 
laaksoalueet. Maisemaa hallitsevat jokilaakson ym-
päristön tasaiset savilaaksot, joiden välistä nousevat 
karuhkot, pitkälti asumattomat soiset selänteet. (Mä-
rijärvi-Vanhanen & Rantee, 2008, 3)

Kurikka sijoittuu Etelä-Pohjanmaan tasaisten viljelyla-
keuksien alueelle. Maisemalle ovat tyypillisiä jokilaak-
sojen viljavat savikot. Selänteet nousevat korkeim-
millaan 60 metriin. Kyrönjoen uoman läheisyydessä 
maasto on topografialtaan kumpuilevaa. Uoman ym-
päröivä maasto muuttuu paikoin jopa jyrkän kanjoni-
maiseksi Kauhajoen ja Jalasjoen jokihaaran suuntaan 
mentäessä. (Märijärvi-Vanhanen & Rantee, 2008, 3)

Kurikan keskustan pohjoispuolella alkaa laaja viljelyla-
keuksien alue, joka jatkuu jokea seuraillen kauas Ilma-
joen ja Koskenkorvan suuntaan. Peltovainioita reunus-
tavat metsäiset selänteet. Näkymät ovat pitkiä. Avoin 
viljelymaisema rajautuu Huovintien sillalle. Jokivarren 
suuntainen avoin viljelysmaisema umpeutuu Kurikan 
rakennetun keskustan kohdalla. Keskustan eteläpuo-
lella maisema jatkuu Jalasjoen ja Kauhajoen uomia 
myötäilevinä laaksoina. (Märijärvi-Vanhanen & Ran-
tee, 2008, 5)

4.5 Luonto
Kurikka sijoittuu boreaaliseen havumetsävyöhykkee-
seen. Metsien hallitsevia lajeja ovat kuusi ja mänty. 
(Jaakkola, 2015, 15). Ympäristö on Kurikan keskustan 
ja jokivarsien osalta pitkälti ihmistoiminnan vaikut-
tamaa. Keskusta on pääosin rakennettua asuin- ja 
teollisuusaluetta. Ydinkeskustan ympärille sijoittunut 
kaupunkialue on puustoinen, sillä asutuksen keskelle 
on jäänyt suhteellisen paljon metsäisiä alueita jopa ai-
van keskustan tuntumaan. Joen varsi on suurelta osin 
maanviljelyn käytössä. Alueella on myös melko laajoja 
yhtenäisiä metsäisiä alueita, jotka ovat pääosin ihmis-
toiminnan muokkaamia ja hoitamia talousmetsiä. Ai-
noastaan joen- ja puronvarsilla sekä notkoissa esiintyy 
pienialaisia luonnontilaisen kaltaisia metsäisiä alueita. 
(Lievonen & Turkulainen, 2008, 2)
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Moreeniselänne

Kuva 25. Kyrönjoen jokilaakson tasaiset savilaaksot ja viljelylakeudet.
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Joen kanjonimainen 
uoma
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Kurikan kirkko
ympäristöineen

n0 500 m

Kuva 26. Maisemarakenne (pohjakartta © MML)
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Kuva 27. Kyrönjoen valuma-alue (kartta-aineisto © SYKE ja MML) (Lähde: padot (arvioitu sijainti): Järvinen et al. 2013, 312)
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4.6 Kyrönjoki
Kyrönjoki sijoittuu Etelä-Pohjanmaalle ja se ulottuu 
monen eri kunnan alueelle. Kyseessä on eteläisen 
Pohjanmaan valtavirta, jonka valuma-alue on 4 923 
km2. Joelle on valmistettu vesistöalueen vesienhoidon 
toimenpideohjelma 2016-2021, jonka tavoitteena on 
estää joen tilan heikkeneminen ja huomioida muun 
muassa tulvariskien hallinnan ja luonnonsuojelun ta-
voitteet. (Koivisto et al, 2016, 1, 10)

Kyrönjoki on noin 200 km pitkä ja sillä on kolme suur-
ta latvahaaraa; Seinäjoki, Jalasjoki ja Kauhajoki. Joen 
pääuoma alkaa Jalas- ja Kauhajoen yhdistyessä toisiin-
sa Kurikassa. Joki laskee Perämeren Vassorinlahteen 
Vaasan pohjoispuolelle. (Jaakkola, 2015, 15) 

Kyrönjoen pääuoma on pituudeltaan noin 127 kilo-
metriä ja sen valuma-alueen ympäristö on pääosin 
metsää ja suota. Paikoitellen myös peltojen osuus on 
suuri. Alueen maankäyttö on ollut tehokasta ja metsä-
ojituksia ja peltojen salaojituksia on paljon. Asutus on 
levinnyt joen varrelle paikoin jo varhain ja erityisesti 
pääuoman varrella on useita kulttuuriperintökohteita, 
valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurimaisema-aluei-
ta ja muinaismuistomerkkejä. Kyrönjoen ympäristö 
on merkittävä asuinympäristö- ja virkistyskäyttöalue. 
Sillä on suuri merkitys alueen asukkaille. Joesta ja sen 
historiasta on kirjoitettu lukuisia kirjoja. (Koivisto et al, 
2016, 1, 16)

Jokea hyödynnetään kalastukseen ja matkailuun. Jo-
kea pitkin menee melontareitti, joka ei kuitenkaan 
ole yhtenäinen koko joen pituudelta. Joen varrella on 
lukuisia uimarantoja. Joella on myös järjestäytynyttä 
harrastustoimintaa vesihiihdosta matkaluisteluun.

Keskeisiä Kyrönjoen alueen vesihoidon haasteita ovat 
hajakuormituksen aiheuttama joen rehevöityminen, 
happamien sulfaattimaiden kuivatuksesta seuraava 
joen happamoituminen ja metallikuormitus sekä tur-
vetuotannon aiheuttama kuormitus. (Koivisto et al, 
2016, 19)

Tulvasuojelu

Kyrönjoessa tulvanuhka ajoittuu lähinnä kevät- ja syys-
tulvan aikoihin. Kevättulvat syntyvät lumen sulamisen 
myötä. Syystulvia saa aikaan voimakkaat, useita päiviä 
jatkuvat sateet. (Koivisto et al, 2016, 6, 22)

Ennakoimattomia ja nopeaa vedennousua aiheuttavia 
tulvia syntyy myös, kun jäät pakkautuvat padoiksi joen 
eri kohdissa (Koivisto et al, 2016, 8). Etenkin paksu 
jäänpeite aiheuttaa jäiden pakkautumista, mistä seu-
raa suuria tulvia (Järvinen et al, 2013, 308).

Kyrönjoen tulvimista on pyritty rajoittamaan 1950-lu-
vun jälkeisillä hankesuunnitelmilla sekä vuoden 1965 
vesistötaloussuunnitelmalla, joiden mukaisesti Kyrön-
jokeen on rakennettu neljä voimalaitosta ja neljä te-
kojärveä (Liikapuro, Pitkämö, Kalajärvi ja Kyrkösjärvi). 
Tämän lisäksi jokea on perattu ja pengerretty Seinäjo-
en ja Munakan tulva-alueen kohdalla. Seinäjoen yhte-
yteen on rakennettu myös oikaisu-uoma. (Koivisto et 
al, 2016, 9)

Jokilaaksossa on yhä perinteisen tulvauhan alaisia 
alueita, minkä lisäksi äkilliset jääpadot saattavat ai-
heuttaa vahinkoja ennakoimattomilla alueilla. Maas-
ton tasaisuus ja järvien vähäisyys nostavat tulvimisen 
riskiä. Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-Vähäkyrö väliset 
alueet on tunnistettu merkittäviksi tulvariskialueiksi 
tulvariskien alustavassa arviossa. (Koivisto et al, 2016, 
6, 9)

Tulvia lisää yleisesti myös maanmuokkaus. Maape-
rän tiivistyessä veden imeytyminen valuma-alueilla 
heikentyy. Tämän lisäksi myös ojitus ja ojien perkaus 
nopeuttavat veden juoksua Kyrönjokeen ympäröiviltä 
alueilta. (Ranto, 1999, 11)

Tulvasuojelun avulla on pystytty hallitsemaan veden 
nousua suhteellisen hyvin, mutta vedenpinnan kor-
keuden vaihtelu haittaa erityisesti virkistyskäyttöä. 
Tulviminen lisää myös huuhtoutumia pelloilta. Veden 
vuorokausivaihtelu syövyttää osin joen rantoja sekä 
veden rajassa olevia jokitöyräitä. Etenkin Kurikan puo-
leisella osalla Jalasjoen haaran jyrkillä rantamilla on 
sortumien yhteydessä myös puita kaatunut jokeen, 
tukkien joen virtaamista.  (Ranto, 1999, 11) 

Suurimmat ilmastonmuutoksen ennustetut vaiku-
tukset Kyrönjoen virtaamaan ja tulvimiseen johtuvat 
lämpötilojen noususta ja sademäärien kasvusta. Tuo-
reimmat ilmastoskenaariot ennustavat Suomen keski-
lämpötilan nousevan kuluvan vuosisadan lopulla 2,5-6 
°C. Sadannan ennustetaan kasvavan 9-24 %. Etenkin 
rankkasateen osuus kasvaa enemmän kuin keskisa-
danta. (Koivisto et al, 2016, 22)

”Ja suuri joki hoitaa virkaansa, vyöryilee hiljalleen 
pitkin lakeutta ja toisinaan taas kohisee koskena 
korkeitten nyrkkien törmien välissä. Maassa maan 
tavalla. Vanhojen väättyrien vainioilla tasamaitten 
hiljainen vaeltaja joutuu helposti samaan henkeen. 
Se paiskelehtii kivikossa pauhaten ja ärjähdellen. 
Rannan raataja kuulee sen möyryävän, että samoja 
väkipäitä ollaan. Kaivetaan hartiavoimin ja huuta-
matta suurta ja väkevää maankamaraa, mutta kun 
kova kohta sattuu eteen, pusketaan sen kimppuun, 
että paikat ryskyvät.

Näin tekee joki, näin tekee jokirannan raataja.

Siitäpä onkin joen rantatöyrillä kahta puolta leveät 
rukihiset vainiot, vainioitten keskellä suuret kylät ja 
talot. Koko lakeuden mitalta.”

S. Paulaharju, Rintakyliä ja larvamaita, s.18
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5. SuunnITELMA KuRIKAn 
JoKIRAnTApuISToon

5.1 Nykytila ja analyysi

Tarkastelualue

Tarkastelualue sijaitsee Kurikan keskustassa aivan 
liikekeskustan ja sitä ympäröivien asuinalueiden yh-
teydessä Kyrönjoen rannalla. Keskusta on rakentunut 
voimakkaasti joen länsipuolelle, jossa sijaitsee suurin 
osa palveluista ja asuinrakennuksista. Viime aikoina 
kaupunki on ryhtynyt kehittämään myös joen itäpuol-
ta. Rannan tuntumaan on rakennettu vuonna 2010 
uusi kampusalue, jossa toimii lukio ja ammattikoulu 
(yht. 1000 oppilasta). Tämän lisäksi Kurikan kaupunki 
osoittaa osayleiskaavassaan keskustatoimintojen laa-
jentamista keskeisten tieyhteyksien tuntumaan joen 
itäpuolelle sekä uusia asuinalueita tämän yhteyteen. 
Kaupungin laajentuessa ja toimintojen jakautuessa 
voimakkaammin joen molemmille puolille voimistuu 
joen viheralueen merkitys virkistysalueena ja yhteyk-
sien vahvistajana. 

Jokirantapuiston kehittäminen osaksi nykyistä ja uutta 
kaupunkirakennetta on kesken. Tämän hetkiset yhte-
ydet joen rannalta toiselle, eivät kulje jokirantapuis-
ton kautta. Kyrönjoen ylitse kulkee kaksi siltaa, joista 
kummaltakaan ei ole turvallista tai selkeää yhteyttä 
puistoon. Jokirannan reittien kehittämisen avulla kes-
kustaa olisi mahdollista kehittää kävelyä ja pyöräilyä 
painottavaksi kokonaisuudeksi, joka olisi lähiseudun 
asukkaille helposti saavutettavissa ja käytettävissä. Täl-
lä hetkellä puisto jää pikemminkin erottavaksi tekijäksi 
keskustan eri osien välillä ja sinne pääsy on haastavaa. 

NN

Kuva 28. Tarkastelualue ja lähtökohdat (pohjakartta © Kurikan kaupunki)

Kuva 29. Kaupunkirakenne (pohjakartta © Kurikan kaupunki)

OpetusPääyhteyksien analysointi ja vahvistaminen välillä liikekeskusta, 
jokirantapuisto ja Kurikan uusi kampusalue
Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien analysointi ja vahvistaminen

Tarkastelualue

Nykyisen asutuksen ja jokirantapuiston 
yhteyksien analysointi ja vahvistaminen

Tulevaisuuden asutuksen ja jokirantapuiston yhteyden 
analysointi ja vahvistaminen (ote JKMM arkkitehtien suunnitelmasta
”Kurikan uuden sisääntuloalueen ideasuunnitelma” 11.02.2010)

Julkinen palvelu

Liikerakennus

Asuinrakennus

Teollisuusrakennus

Liikerakennus tai asuin- ja julkis-
ten palveluiden rakennus

Varasto
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Kuva 31. Ote Kurikan keskustan ja Panttilan 
osayleiskaavasta 2025

Kuva 32. Ote Kurikan kaupungin ajantasa-asemakaavasta

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Kyrönjoen länsipuolella sijaitsee nykyinen keskusta-
toimintojen alue. Asuminen on muodostunut keskus-
tatoimintojen läheisyyteen sen ympärille pohjoisen-, 
lännen- ja etelän puoleisille alueille. Asumista on jon-
kin verran keskustan tuntumassa myös joen itäpuolel-
la, mutta pienempinä ja rikkonaisempina alueina. 

Kurikan kaupungin uusi Keskustan ja Panttilan osayleis-
kaava valmistui vuonna 2012. Kaava tuli lainvoimaisek-
si lokakuussa 2014. Uudessa osayleiskaavassa asumi-
sen on tarkoitus laajentua Huovintien ympäristöön 
Valtatie 3:n suuntaan.  Myös kaupallisten palveluiden 
on suunniteltu laajentuvan nykyisten keskustapalve-
luiden alueen lisäksi joen itäpuolelle uuden Kampus-
alueen ja Valtatie 3 väliselle alueelle.

Kurikan jokiranta on määritelty osayleiskaavassa pää-
osin lähivirkistysalueeksi (VL). Siltojen välisellä alueel-
la sijaitsee Kurikan vanha kirkko ja hautausmaa, joka 
levittyy kirkon itäpuolelle melkein joen rantaan asti. 
Hautausmaan vuoksi virkistysalue jää joen länsipuolel-
la siltojen välisellä alueella kapeaksi. 

Virkistysaluetta on kehitetty toiminnoiltaan ja ranta-
reiteiltään pääasiassa Kyrönjoen itäpuolella Kirkkoah-
teen sillan eteläpuolella. Siellä sijaitsee palveluiltaan 

monipuolinen urheilutoimintojen alue ja yhtenäisim-
mät virkistysreitit. 

Kyrönjoen itäpuolella sijaitsee pienvenesatama ja 
uimaranta. Toimintojen yhteydessä on kuitenkin 
osayleiskaavasta poiketen myös asutusta, mikä katkai-
see yhtenäisen virkistysalueen kokonaisuutta. Joen itä-
puolinen virkistysalue ei myöskään jatku yhtenäisenä 
joen rannassa, sillä aivan vanhan kirkkosillan lähiym-
päristöön, joen itäpuolelle on joen rantaan kaavoitettu 
julkisten palvelujen ja hallinon alue (PY/pv), jossa toi-
mii nykyisin Helluntaiseurakunta. Myös Kirkkoahteen 
sillan eteläpuolella on asuinalue, joka ulottuu Kyrön-
joen rantaan. 

Virkistysalue ei jatku osayleiskaavan osoittamalla ta-
valla myöskään Huovinsillan pohjoispuolella. Puiston 
reitistö loppuu Huovintien sillan kohdalle.

Kulttuuri- ja luontoarvot

Kurikan keskustan kirkko on rakennettu kulttuuriympä-
ristökohde. Se on kirkkolailla suojeltu rakennus. Suoje-
lu käsittää Kurikan kirkon ja kellotapulin. Kirkon rakensi 
Erik Kuorikoski C. L. Engelin hyväksymien piirustusten 
pohjalta vuonna 1847. (Jaakkola, 2015, 44-45)

Kerrostalovaltainen asuntoalue

Pientalovaltainen asuntoalue

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten alue

Keskustatoimintojen alue

Palvelujen ja hallinnon alue

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue

Lähivirkistysalue. Maisemallisesti arvokas 
jokivarsialue, joka tulee säilyttää avoimena.

Lähivirkistysalue. 

Lähivirkistysalue. Alueelle voidaan sijoittaa 
yleiseen virkistykseen tarkoitettuja rakennuk-
sia ja rakennelmia.

Lähivirkistysalue. Maisema- ja luontoarvoil-
taan arvokas jokivarsi- tai puronvarsialue. 
Alueen luonne ja arvokkaat kohteet tulee 
säilytttää. Alueen läpi johtava liito-oravan 
elinpiirien välinen kulkuyhteys tulee säilyttää 
liito-oravan kulkemisen kannalta riittävän 
puustoisena.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
Hautausmaa-alue

Suojaviheralue

Pohjavesialueella tai pohjavedenottamon
läheisyydessä sijaitseva alue
Vesialue

Vanhan Kirkkoahteensillan idänpuoleisella rannalla, 
Kurikanahteen tien varrella sijaitsee taajamakuval-
lisesti arvokas alue, jossa on kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita rakennuksia. Alue on osayleiskaavassa mer-
kitty taajamakuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, jossa 
uusi rakentaminen tulee sovittaa kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaisiin ominaispiirteisiin.

Tarkastelualueella tai sen välittömässä lähistössä ei ole 
muinaisjäännöksiä tai luonnonsuojelualueita. Kyrön-
joen itäpuolella, urheilukenttiä vastapäätä, sijaitsee 
Saveenlahden tulvaniitty, joka on yksi alueen harvois-
ta tulvaniityistä. Niitty on avoin ja sillä kasvaa kosteaa 
heinä- ja suurruohokasvillisuutta. Paikoin alueella kas-
vaa pajuja. Se on merkitty avoimeksi niityksi jo vuo-
den 1963 pitäjänkartassa. (Kullas, 2008, 54) Alue on 
osayleiskaavassa merkitty maisemallisesti arvokkaaksi 
jokivarsialueeksi (VL-2), joka tulee säilyttää avoimena. 

Tarkastelualueen pohjoisosassa kulkee alueen johtava 
liito-oravan elinpiirien välinen kulkuyhteys, joka tulee 
säilyttää liito-oravan kulkemisen kannalta riittävän 
puustoisena. 

n

Kuva 30. Ilmakuva Kurikan keskustasta. Kuvassa on rajattuna työn tarkastelualue ja kuvaan on lisätty nykyiset rakennukset ja ote 
vuonna 2010 valmistuneesta JKMM-arkkitehtien ideasuunnitelmasta (pohjakartta © Kurikan kaupunki, ilmakuva MML).

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Seura-
kunnan tarpeisiin varattu alue, jolla sijaitsee 
kirkkolain 14 luvun 5§:n nojalla suojeltuja 
kirkollisia rakennuksia tai rakenteita
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Olemassa olevat suunnitelmat

Kyrönjoen jokirantaan on tehty yleissuunnitelma vuon-
na 2002, joka on toteutunut vain osittain. Suunnitte-
lijana J. Rajala Oy. Yleissuunnitelmasta on toteutettu 
pienvenesataman ja uimarannan alueet sekä Kurikan-
lahden ympäristö. Myös suunnitelmassa esitetty Kirk-
koahteen sillan alittava kulku on toteutunut. Suunni-
telmassa esitetyt rantarakennukset ja jokilaiturit eivät 
ole toteutuneet. Suunnitelman esittämät virkistysreitit 
ovat toteutuneet vain osin.

Kurikan keskustan ympäristö on muuttunut vuoden 
2002 jokirannan yleissuunnitelman ajasta. Suurin 
muutos jokirannan lähiympäristössä on joen itärannal-
le vuonna 2018 rakentunut Kurikan uusi kampusalue. 
Tämän lisäksi Kurikkaan on tehty vuonna 2010 Kurikan 
kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma. Suunni-
telman ovat tehneet yhteistyössä Arkkitehtitoimisto 
Mikko Hekkilä, Sito Oy sekä Santasalon Ky. Kehitys-
suunnitelmassa kaupunkikeskustaa on kehitetty muun 
muassa kävelyä painottavaksi kokonaisuudeksi. Tämän 
lisäksi kehittämissuunnitelmassa on tutkittu ja uudis-
tettu palveluiden ja kaupallisen toimintojen nykytilan-
netta sekä jokirannan kehittämistavoitteita osaksi kes-
kustan kaupunkikuvaa. Kehittämissuunnitelmasta on 
toteutunut Asematien ja Keskuspuistikon risteysalue, 
jota on muutettu osin suunnitelman mukaan kävely-
painotteiseksi asiointialueeksi. 

Kurikan kaupunki on esittänyt uudessa osayleiskaa-
vassa keskustatoimintojen ja asumisen laajentumista 
Kyrönjoen itäpuolelle. Osayleiskaavan tavoitetta on 
esitetty vuonna 2010 valmistuneessa Kurikan uuden 
sisääntuloalueen ideasuunnitelmassa ”Kurikan kol-
mostien magneetti”, jonka ovat suunnitelleet JKMM 
Arkkitehdit. Ideasuunnitelman tavoitteena oli kehittää 
Kurikan Valtatie 3:n ja Kantatie 67:n aluetta laaduk-
kaaksi ja kutsuvaksi portiksi Kurikkaan. Sen avulla on 
haluttu luoda raameja maankäytön ja maisemoinnin 
ideoille, jolla voidaan ohjata tulevaa rakentamista ja 
alueen kaupallisten toimintojen ja asumisen kehittä-
mistä. Ideasuunnitelman rakennukset on otettu lähtö-
kohdiksi diplomityön jokirannan kävelyn ja pyöräilyn 
reitistön kehittämisessä etenkin tarkastelualueen poh-
joisosassa.

Kuva 33. JKMM arkkitehtien ideasuunnitelma ”Kurikan kolmostien magneetti”

Kuva 34. Kurikan kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä, Sito Oy ja Santasalo Ky

Kuva 35. Kurikan jokirannan yleissuunnitelma 2002, J. Rajala Oy

Sijantikaavio Sijantikaavio

Sijantikaavio
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Maanomistus

Tarkastelualueen Kyrönjoen ranta-alueet ovat pääosin 
kaupungin tai seurakunnan omistuksessa. Vanhan 
Kirkkoahteensillan idänpuoleisella rannalla tontit Kuri-
kanahteen tien varrella ovat yksityisessä omistuksessa. 
Myös viheralueen keskellä Kurikanlahden pohjoispuo-
lella oleva asuinrakennus on yksityisellä maalla. Huo-
vintien sillan pohjoispuolella on yksityisomistuksessa 
olevia maa-alueita, jotka ulottuvat rantaan asti, mutta 
ne ovat rakentamattomia. Saveenlahden tulvaniitty on 
pääosin yksityisomistuksessa. Yleis- ja asemakaavan 
mukaan joenrannan maankäyttö on suunniteltu lähes 
kokonaisuudessaan virkistyskäyttöön. 
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Maa- ja kallioperä

Tarkastelualue sijaitsee jokilaaksoalueella pääosin sa-
vi-siltti maalla, mutta osin myös täyttömaalla. Poik-
keuksellisen maaperästä tekee savi-silttikerroksen 
paksuus. Kallion päällä on paikoin jopa 30 metriä sa-
vea tai silttiä. Maaperä on haastava rakentamiselle ja 
maastonmuotoilulle, mikä tulee ottaa jatkosuunnitte-
lussa tarkemmin huomioon. Maaperä tulee huomioi-
da myös kasvillisuuden ja kasvualustan tarkemmassa 
suunnittelussa.

Kallioperä on biotiittiparagneissiä, joka on metamorfi-
nen kivilaji.
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Korkeussuhteet ja pienilmasto

Tarkastelualue sijoittuu kokonaisuudessa jokilaaksoon, 
mutta se on topografialtaan Kyrönjoen tuntumassa 
noin 10 metriä muun kaupunkirakenteen alapuolella. 
Laakson reunat ovat jokirantaan tultaessa paikoin jyrk-
käpiirteisiä, mikä haastaa jokirannan esteettömän ku-
lun suunnittelua. Korkeus vaihtelee suunnittelualueel-
la 41-53 metriä merenpinnasta. 

Jokirantapuisto on pienilmastoltaan pääsääntöisesti 
suojaisa, eikä sen alueella ole voimakkaita varjostavia 
tekijöitä. Rinteet ovat suuntautuneina pääsääntöisesti 
länteen, itään ja etelään. Puuttomat, nurmirinteet voi-
vat kuivina ja aurinkoisina aikoina olla jopa paahtavia. 
Alavimmat maastonkohdat jokirannan tuntumassa 
saattavat ajoittain olla viileämpiä paikkoja kylmän il-
man kertyessä alavammille paikoille joen tuntumaan. 

Päätuulensuunta on lounaasta eikä alueelle synny pit-
kiä tuulensolia.  

n
n n n

Kuva 36. Maanomistuskartta, Kurikan kaupungilta saatu 
aineisto

Kuva 37. Maa- ja kallioperäkartta (kartta-aineisto © GTK)

Kuva 38. Korkeussuhteet (kartta © MML) Kuva 39. Kaltevuudet (%) (lähtöaineisto © MML)
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Kuva 40. Pienilmasto (pohjakartta © Kurikan kaupunki)
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Kuva 41. Tuuliruusu. (Suomen tuuliatlas, 2019)
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Uusi jalankulun ja pyöräilyn silta

Tulevan asutuksen jokirannan yhteyden analysointi ja vahvistaminen (ote JKMM 
suunnitelmasta “Kurikan uuden sisääntuloalueen ideasuunnitelma, 11.02.2010”)

Maiseman voimakas tilaraja (metsä, maastonmuodot ja rakennukset)

Tärkeä näymälinja

Maamerkki
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Suunnittelualue

Uusi jalankulun ja pyöräilyn silta

Tulevan asutuksen jokirannan yhteyden analysointi ja vahvistaminen (ote JKMM 
suunnitelmasta “Kurikan uuden sisääntuloalueen ideasuunnitelma, 11.02.2010”)

Maiseman voimakas tilaraja (metsä, maastonmuodot ja rakennukset)

Tärkeä näymälinja

Maamerkki

Maisematila

Tarkastelualue sijoittuu jokilaaksoon, joka rajautuu 
selkeästi sitä ympäröivästä kaupunkirakenteesta joko 
kasvillisuuden, maastonmuotojen tai arkkitehtuurin 
kautta. Jokirantapuisto on tästä syystä vaikeasti havait-
tavissa jopa aivan sen lähiympäristöstä. Jokirantapuis-
ton sisällä aukeaa kuitenkin pitkiä näkymiä, etenkin 
sen korkeimmilta kohdilta sekä jokea ylittäviltä silloilta. 
Avoimuutta puiston osalta lisäävät laajat nurmikentät 
ja vähäinen puusto. Kurikan kirkko ja sitä ympäröivä 
hautausmaa muodostavat tunnistettavan maamerkin 
puiston keskeisimmälle osalle. 

¹ 1:5 000

Kurikan keskusta,
erittäin harvinainen tulva, 1/250 a
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Tulviminen

Kyrönjoessa vedenpinnankorkeus vaihtelee Kurikan 
alueella. Suurimmat vaihtelut tapahtuvat lähinnä ke-
vät- ja syystulvan aikoihin. Kevättulvat syntyvät lumen 
sulamisen myötä. Ennakoimattomia ja nopeaa veden-
nousua aiheuttavia tulvia syntyy myös, kun jäät pakka-
utuvat padoiksi joen eri kohdissa. Syystulvia saa aikaan 
voimakkaat, useita päiviä jatkuvat sateet. (Koivisto et 
al, 2016, 9, 22)

Tulvakartoituksen perusteella vesistötulva nousee kor-
keimmillaan, kerran kahdessasadassa vuodessa tapah-
tuvassa ilmiössä, noin +42.5 metrin korkeuteen. Ker-
ran kymmenessä vuodessa tulviminen nousee +41.0 
metrin korkeuteen. Joen uoma on noin +40.0 metrin 
korkeudessa. Alimmillaan veden pinta laskee noin 
+39.7 metrin korkeuteen. 

Kyrönjoen ranta on pääsääntöisesti rakentamatonta 
aluetta. Yleiskaavamääräysten mukaan nykyiset alim-
mat rakentamiskorkeudet on määritelty kerran 100 
vuodessa esiintyvän tulvaennusteen perusteella. Kuri-
kan keskustan osalta rakentamiskorkeuden raja vaihte-
lee +43,50 - +44,10 metrin välillä. 

Kuva 43. Kurikan keskusta, yleinen tulva kerran 10 vuodessa (kartta-aineisto © MML & SYKE)

Kuva 44. Kurikan keskusta, erittäin harvinainen tulva kerran 250 vuodessa (kartta-aineisto © MML & SYKE)

Kuva 42. Maisematila (pohjakartta © Kurikan kaupunki)
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Pohjavesi 

Kurikassa sijaitsee tärkeä ja harvinainen pohjavesialue 
Aronlähde, joka sijaitsee tarkastelualueella keskus-
tan ja Kyrönjoen itäpuolelle. Sen kokonaispinta-ala 
on noin 4,6 m2. Pohjavesialue on osa laajempaa ete-
lä-pohjoissuuntaista harjujaksoa. Geologisten tutki-
musten avulla on selvitetty, että jokilaakson alueella 
kallioperää peittää paikoin jopa 50 metrin paksuinen 
irtomaakerros. Hienoainekerrostumat ovat muodostu-
neet alueen ollessa muinaisen Itämeren peittämänä. 
Tämän jälkeen hiekan päälle on kerrostunut moreenia 
mannerjäätikön reunan liikkuessa edestakaisin alueen 
päällä jääkauden aikana. (Jaakkola, 2015, 16) 

Kuva 45. Aronlähteen pohjavesi (kartta-aineisto © MML 
& SYKE)
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Kuva 46. Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet Kurikan keskustassa (pohjakartta © 
Kurikan kaupunki)

Kuva 47. Ajoneuvoliikenteen yhteydet Kurikan keskustassa (pohjakartta © Kurikan kaupunki)

Yhteydet

Kurikan keskustan liikenneyhteydet painottuvat yksi-
tyisautoiluun. Paikallisliikenteen puute sekä laajalle 
levittäytynyt kaupunkirakenne lisäävät autonkäytön 
tarvetta. Autoa käytetään keskustaan tultaessa, mikä 
näkyy keskusta-alueen paikoituksen määrässä. 

Kurikan keskustassa on suhteellisen hyvät pyöräilyn 
ja jalankulun yhteydet. Lähiympäristön asukkaiden 
on mahdollista saavuttaa keskustan palvelut kävellen 
tai pyöräillen. Pyörätietä ja kävelytietä ei ole eroteltu 
toisistaan. Autoiluun painottuva liikkuminen vähentää 
pyöräilyn ja kävelyn viihtyvyyttä etenkin Kyrönjoen 
ylittävien siltojen osalta. Kirkkoahteen sillalla käve-
ly- ja pyöräilytie on ryhmitelty kapeana kaistana vain 

toiselle puolelle ajorataa. Huovintien sillalla kävely- ja 
pyörätie on kapeana kaistana molemmin puolin auto-
tietä, mutta silta on pitkä, kovin liikennöity, osa seutu-
tie 689:ä ja sillan kautta kulkee paljon myös raskaiden 
ajoneuvojen liikennettä. Tierekisterin tietojen mukaan 
arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne on 5 
438 ajoneuvoa, raskaiden ajoneuvojen arkipäivän kes-
kimääräinen vuorokausiliikenne on 374 ajoneuvoa ja 
yhdistelmäajoneuvojen arkipäivän keskimääräinen 
vuorokausiliikenne on 95 ajoneuvoa. Kurikan kautta 
kulkevalla valtatiellä arkipäivän keskimääräinen vuo-
rokausiliikenne on kohdasta riippuen 3 648/7 974 
ajoneuvoa, raskaiden ajoneuvojen arkipäivän keski-
määräinen vuorokausiliikenne on 422/816 ajoneuvoa 
ja yhdistelmäajoneuvojen arkipäivän keskimääräinen 

vuorokausiliikenne on 252/551 ajoneuvoa. Liikenne-
määrät Huovintiellä ovat siis paikoin Valtatie 3:n luok-
kaa. (Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, 2008) 

Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet puistoon ovat epä-
selviä tai turvattomia. Keskustan ja jokirantapuiston 
välisten yhteyksien suunnittelu ja toteutus ovat kes-
keneräisiä. 

n

Aronlähteen pohjavesi on niin kutsuttua salpavettä eli 
se rajoittuu tiiviiseen savi-silttikerrokseen, joka estää 
sitä nousemasta ylemmäs. Paineistettu pohjavesi ko-
hoaa maanpinnalle omalla paineellaan, mikäli tiivis 
silttikerros puhkaistaan muodostaen ns. arteesisen 
kaivon. (Kulmala, 2018) Paineistettu pohjavesi tuo lisä-
haastetta rakentamiselle savi-silttikerroksen lisäksi.

Aronlähteen pohjavesi muodostuu pääosin pohjave-
sialueen rajan ulkopuolella. Vettä kerääntyy toden-
näköisesti pohjavesialueelta etelään jatkuvan savi- ja 
moreenipeisen harjun alueelta. (Valpola et al, 2011, 
15)

Kävelyn ja pyöräilyn pääyhteydet

Kävelyn ja pyöräilyn muut yhteydet

Seututie 689
Yhdystie
Keskustan pääkatu
Kokoojakatu
Tonttikatu

Linja-autopysäkki (ei paikallisliikennettä)
Junarata (ei henkilöliikennettä)Kapea reitti

Puistokäytävä

Sillan alitus (pyöräily ei sallittua)

Polku

n n



Esteettömyyden ehdot 
täyttävä reitti kaltevuudelta
Ei esteetön reitti,
kaltevuus >5%

Leikattu nurmi

Kalastuslaituri

Pienvenesatama

Veneenlaskupaikka

Uimaranta

Urheilukenttä

Kanootit

Frisbeegolf

Vene- ja melontareitti

Ei esteetön toiminto

Pelto tai niitty

Tulvaniitty

Metsä
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Keskeisimmät oivallukset:
-esteetön yhteys rantaan puuttuu
-olemassa olevat toiminnot hyviä ja niitä voisi vahvistaa ja kehittää 
esteettömiksi
-sisääntulot espäselviä ja harvassa

VAhVUUDET ( + )
• Joki keskellä keskustaa

• Joen rannan nykyiset ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet: 
urheilu, rantareitti, pienvenesatama, uimaranta, 
melontareitti

• Kaunis jokirantamaisema, avattuja näkymiä

• Jokirantaan rakennettu hyvin hoidettu ja paljon vierailtu 
hautausmaa

• Suojeltu tulvaniitty luonnon monimuotoisuutta lisäävänä 
teklijänä sekä tulvasuojana

• Kaupunkirakenteen kehittäminen molemmin puolin 
jokea

SWoT

MAhDOLLISUUDET ( + )
• Joen merkityksen kehittäminen kaupunkirakenteessa 

yhdistävänä tekijänä

• Keskeisen viheralueen merkityksen vahvistaminen, 
muiden luontopolkujen sijaitessa kauempana 
keskustasta

• Toimintojen ja palveluiden kehittäminen jokirannassa, 
houkuttelevat määränpäät

• Saavutettavuuden parantaminen

• Sisäisten yhteyksien parantaminen

• Esteettömyyden huomioiminen jokirannassa

• Jokirannan ympärivuotisen toiminnan kehittäminen

• Ulkoilureittien kehittäminen jokirannassa

• Kasvillisuuden kehittäminen monimuotoisemmaksi ja 
vuodenaikojen mukaan vaihtelevaksi

• Luontoyhteyden voimistaminen

• Kulttuurihistoriallisen yhteyden voimistaminen 
(taideaihe)

hEIKKOUDET ( - )
• Joen erottava vaikutus keskustassa

• Liikekeskustasta yhteyden puuttuminen jokirantaan

• Esteettömän yhteyden puuttuminen jokirantaan

• Esteettömät toiminnot jokirannassa, veden ääreen 
pääsy esteettömästi

• Epäselvät ja harvat sisääntulot jokirantaan

• Opasteiden puute

• Paikoin yksipuolinen kasvillisuus, paljon leikattua 
nurmea

• Jokirannan keskeneräinen reitistö

• Jokirannan vähäiset pysähtymisen paikat ja niiden 
tunnelma

• Umpeutuneet näkymät historialliselta Kankaantieltä

• Jokirannan vähäinen käyttö (asukaskyselyn perusteella)

• Nykyiset sillat joen yli eivät kulje jokirannan kautta ja 
ovat turvattomia

UhAT ( - )
• Kaupungin kutistuminen ja ikääntyminen ja siitä 

seuraavat taloudelliset ja kaupunkikuvalliset haasteet

• Ilmastollisten ääri-ilmiöiden yleistyminen, joen 
ennakoimatoman tulvimisen lisääntyminen (lisääntyvät 
sademäärät, ilmastonmuutos), jokiympäristön 
tulviminen

• Pohjavesi haasteena rakentamiselle ja rannan 
kehittämiselle

• Ikääntyvän väestön mahdollisuudet  
kaupunkiympäristön monipuoliseen käyttöön ja 
joenrantapuiston hyödyntäminen

• Joen rantojen maisematilojen voimakkaat muutokset 
joenrannan rakentamisen yhteydessä sekä nykyisen 
puuston karsimisessa

• Joen erottavan vaikutuksen lisääntyminen asutuksen 
kehittyessä joen itäpuolle ja yhteyksien pysyessä 
nykyisellään

• Hajaantuva kaupunkirakenne

Kuva 49. Nykytila-analyysi, kasvillisuus (pohjakartta © Kurikan kaupunki)

Kuva 48. Nykytila-analyysi, reitit (pohjakartta © Kurikan kaupunki)

n

Kuva 50. Nykytila-analyysi, toiminnot (pohjakartta © Kurikan kaupunki)

n

n

Vene- ja melontareitti
jatkuu 8km

Vene- ja melontareitti
jatkuu 8km

n. 2 km 
luontopolulle
Kettureitti

n. 3 km 
luontopolulle
Jyllinkoski
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1. Yhteys seurakuntakeskukselta rantaan 2. Yhteys hautausmaan kautta rantaan

Kuvat 51-59. Jokirantapuiston havaitseminen sitä ympäröivästä 
kaupungista 

Kuvanottopaikka

4. Uuden palvelukodin yhteys rantaan

3. Liikekeskustan suora yhteys rantaan

5. Uuden kampuksen yhteys rantaan

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Osallistaminen

Kurikkaan tehtiin syksyllä 2019 asukaskysely Elinvoi-
mainen taajama -hankkeen kautta, josta tiedotettiin 
paikallislehdissä, kunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa. Tarkoituksena oli saada asukkailta palau-
tetta ja ideoita taajaman kehittämistä koskevissa kysy-
myksissä. Kysymykset sisälsivät monivalintakysymyk-
siä ja avoimia kysymyksiä. Vastauksia saatiin yhteensä 
366. (Taegen, 2020)

Tässä diplomityössä hyödynnetään kyselyn osioita (21. 
-24.), jotka koskevat keskustan jokirantaa. Kysymysten 
perusteella havaittiin, että suurin osa vastaajista (40 
%) vierailee jokirannassa ainoastaan muutamia kertoja 
vuodessa. Päivittäin rantaa käyttää ainoastaan muuta-
ma prosentti vastaajista. Jokirannassa käynnit ajoittu-
vat pääsääntöisesti kesään. 

Jokirannan palveluista suosituimmat ovat hautaus-
maa, ulkoilureitit ja urheilukenttä. Nykyinen pienve-
nesatama ja uimaranta ovat vähemmällä käytöllä. Yli 
puolet vastanneista kannattivat jokirannan kehittämi-
sessä rantakahvilan rakentamista. Seuraavaksi eniten 
toivottiin pysähtymispaikkojen (53 %) ja ulkoilureit-
tien (50 %) lisäämistä.  Kannatusta sai myös näkymien 
avaaminen, siltojen ja reittien valaiseminen, vuokrat-
tavien palveluiden kehittäminen (kanootit, sup-laudat) 
ja eläinten sijoittaminen jokirantaan keväisin. 

Asukaskyselyn tuloksia on hyödynnetty Kurikan joki-
rantapuistosuunnitelman tavoitteiden määrittelyssä. 

Jokirantapuiston nykytila

Keskeisestä sijainnistaan huolimatta, Kurikan jokiranta 
ei nykyisin näyttäydy kovin voimakkaana osana Kuri-
kan keskustaa. Jokirantaa on vaikea havaita ympäröi-
viltä alueilta ja jokirantapuiston sisäänkäynnit ovat 
epäselviä tai turvattomia ja niitä on vähän. Joen voi 
ylittää Kurikan keskustassa kahdesta kohtaa, mutta 
kumpikaan nykyisistä silloista ei ole selkeästi osa ny-
kyistä jokirantapuiston reitistöä. Puiston läpi ei mene 
jokirantoja yhdistäviä rantareittejä eikä niistä muodos-
tu laajaa reitistökokonaisuutta. Jokirantapuiston nykyi-
set reitit eivät myöskään ole esteettömiä. Kaltevuudet 
eivät täytä esteettömyyden vaatimuksia puiston mis-
sään sisääntulon kohdassa. 

Jokirannan puistoaluetta ympäröivä alue on kehit-
tynyt aivan viime vuosiin asti. Vuonna 2010 joen itä-
puolelle on valmistunut Kurikan uusi kampus. Kurikan 
kaupungin suunnitelmissa on kehittää joen itäpuolen 
alueita palveluiden, asumisen ja toimintojen osalta tu-
levaisuudessa.  Joen länsipuolelle on rakentunut uusi 
ikäihmisten palvelukoti vuonna 2019. Vaikka kaupun-
kia pyritään kehittämään molemmin puolin jokea, joki 
näyttäytyy erottavana tekijänä Kurikan keskustassa. 
Kaupungin kehittämisessä ole kovinkaan voimakkaasti 
huomioitu joen potentiaalia alueita yhdistävänä teki-
jänä. 

Jokirantapuiston nykyiset toiminnat painottuvat voi-
makkaasti joen länsipuolelle urheilukenttien puolei-
seen osaan. Urheilutoiminnan lisäksi pääosa puis-
tokäytävistä sijaitsee kenttien ympäristössä. Joen 
länsipuolella sijaitsee myös muutamia laiturirakentei-
ta. 

Kurikan hautausmaa levittäytyy laajasti joen länsipuo-
lelle siltojen väliselle alueelle. Joen itäpuolella sijaitsee 
uimaranta ja pienvenesata, mutta niiden välissä me-
nee tonttikatu. 

Jokirantapuiston kasvillisuus on pääosin hoidettua 
nurmea joen länsipuolella hautausmaan sekä urhei-
lukenttien ja puistokäytävien ympäristössä. Joen itä-
puolella siltojen välisellä alueella kasvillisuus on niit-
tyä. Sataman ja uimarannan yhteydessä on istutettuja 
pensas- ja perenna-alueita. Ranta on siltojen väliseltä 
osuudelta puustoinen. Kirkkoahteen sillan eteläpuo-
lella puiden määrä on vähäinen. 

Jokirantapuisto ei jatku Huovintien pohjoispuolelle. 
Rantareitti loppuu Huovintien kohdalla, eikä se yhdisty 
lainkaan Huovintien sillalle puiston länsipuolella. Huo-
vintien pohjoispuolella kasvillisuus vaihtelee metsäisi-
tä alueista, peltoon ja niittyalueisiin. 

Kirkkoahteen sillan pohjoispuolella joen itäpuolella si-
jaitsee Saveenlahden tulvaniitty. Maa on pääosin yksi-
tyisomistuksessa.

Kyrönjokea pitkin menee vene- ja melontareitti.

Jokirantapuisto
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Kurikan jokirannan ongelmakohtia ja kehittämisen paikkoja

1. 

2. 3. 4. 

5. 6. 7. 

8. 9. 10. 

Kuvat 70-73: Arvokkaita lähtökotia nykyisessä jokirantapuistossa: nykyiset reitit ja toiminnot

Kuva 60. Korkea silta, kapea jalankulun ja pyöräilyn kaista

Kuva 63. Kapea jalankulun ja pyöräilyn kaista

Kuva 64. Tienylitys turvaton, ei suojatietä Kuva 65. Pysähtymisen paikka suunnattu poispäin joelta Kuva 66. Nurmikaista toimintojen ja kulkureitin välillä

Kuva 67. Epämääräinen risteys, reiteissä ei ole hierarkiaa Kuva 68. Yksipuolinen kasvillisuus, nurmikenttä Kuva 69. Puiston korkeimmalla kohdalla epäviihtyisä py-
sähtymisen paikka ja yksipuolinen kasvillisuus

Kuva 61. Epämääräinen saapuminen puistoon Kuva 62. Epämääräinen saapuminen puistoon

1. 

2. 

3. 4. 5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

Sijantikaavio
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Referenssiprojekteja

Kuvat 74-77. Tanskalais-suomalainen maise-
ma-arkkitehtitoimisto Masu Planning on suun-
nitellut vanhalle asuinalueelle uuden toimin-
nallisen puiston. Suunnittelun lähtökohtana oli 
muuttaa aiemmin jättömaana ollut alue käytet-
täväksi, aktivoivaksi ja tunnelmalliseksi puistoksi. 
Alueen läpi kiemurtelevan reitin varrelle on luotu 
monenlaisia erilaisia tiloja ja toiminnallisia pis-
teitä, joiden sijoittelussa on huomioitu maaston 
muodot sekä kasvillisuus. Puiston pääteemoja 
ovat lepo, leikki ja kävelyretket. Masu Planning 
(2015)

Suomalaisia ja kansainvälisiä referenssikohteita, joissa ajatuksia ja ideoita 
Kurikan jokirantapuiston kehittämiseksi. Pääosassa yhteyksien, joen rantaan 
pääsyn ja tunnelman kuvaileminen.

Kuvat 78-80 . Suomalainen maisema-ark-
kitehtitoimisto Nomaji on suunnitellut 
Helsingin Lammassaareen pitkospuu-
reitin (2018), jossa on erityisesti huomi-
oitu esteettömyys. Reitti kulkee upean 
luontomaiseman keskellä vaihtelevassa 
ympäristössä. Katselutasanteilta aukeaa 
pitkät näkymät. Katselutasanteilla on 
huomioitu erityisesti myös pyörätuolilla 
liikkuvat kävijät lisäämällä lasi säleikköai-
dan keskelle. Ympäröivän kasvillisuuden 
äänimaailma peittää tuulisena päivänä 
aluetta ympäröivän liikenteen melun. Pit-
kospuut on reunustettu reitillä pysymisen 
tukemiseksi.
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Kuvat 81-82. Sackler Crossing (2006), pyöräilyn ja jalanku-
lun kaareileva silta Lontoossa. Se on sijoitettu hyvin lähelle 
veden pintaa, mikä tarjoaa sillan kävijöille uuden katse-
lukulman ympäröivään maisemaan. Silta on hyvin niukka 
materiaalivalintojen osalta, mikä tekee siitä veistoksellisen 
ja yksinkertaisen. Sillan arkkitehtuurin on suunnitellut 
John Pawson.

Kuvat 83-84.  Faaborg Havnebad on Kööpen-
haminassa sijaitseva satamakylpylä, jossa on 
laiturirakenteella luotu rantaan veden päälle 
jatkuva toiminnallinen paikka. Laiturirakenteissa 
on huomioitu erilaiset käyttäjät, sillä pääsy toi-
mintojen ääreen on mahdollistettu niin portailla 
kuin luiskilla. Satamakylpylä toimii kiinnostava-
na määränpäänä ja houkuttelee ihmisiä veden 
ääreen. Satamakylpylän on suunnitellut JDS 
arkkitehtitoimisto.



OSA 3
Työn kolmannessa osassa sovelletaan aikaisempien osien tuloksia Kurikan jokirantapuiston 
kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on lisätä Kurikan jokirannan nykyisen puiston 
saavutettavuutta kaikille kaupunkilaisille ja puistossa kävijöille sekä kehittää puistoa esteettömän 
ympäristön periaatteilla. 



Suunnittelukonsepti:  yhTEyKSIÄ

liikekeskustan yhteys jokirantaan (tavoitteena esteettömyys)

muut yhteydet jokirantaan

yhteydet jokirannan sisällä (reittihiearkia)

yhteys joen rantojen välillä (pysähtymisen paikat/näkymät)

yhteys jokea pitkin

ihmisten yhteys toisiin ihmisiin (kohtaaminen)

ihmisen yhteys itseensä

ihmisten yhteys luontoon

olemassaolon yhteys laajemmin (hautausmaa)



Uusi palvelukoti

Ikäihmisille suunnattu 
kuntoreitti 400m ja 
kuntopiste

Esteettömät reitit ja toiminnot

Haastava puistoreitti, kaltevuus jopa yli 20 %

Suunnittelualueen raja
Merkinnät

Pysähtymispaikka n. 100 m välein ulkoilureittien varrella

Laituri tai pieni silta

Opastus

Kirkko

Saveenlahden tulvaniitty
(laiduntava ylämaankarja)

Paikoitus

Paikoitus

Uimaranta,
esteetön reitti laiturille

Esteetön 
pitkospuureitti

Kuva 85. Tarkastelualueen yhteydet asutuksen, jokirantapuiston, liikekeskustan ja uuden kampuksen välillä, suunnitelma (1:5000) 

Liikekeskusta

Tori

Uusi sisääntulo

Uusi sisääntulo
Uusi sisääntulo

Puistoreitti, kaltevuus max. 8%

Puistoreitti, uusi yhteys
Esteetön, tunnelmallinen reitti

Uusi kampus, jonka yhteydessä on
laaja paikoitusalue

Paikoitus, 
veneiden laskupaikka

Satama,
esteetön reitti veden 
ääreen

Uusi sisääntulo

Reitti varattu seurakun-
nan käyttöön. 
Ei osa virkistysreittejä.

Uusi sisääntulo

Uusi sisääntuloUusi sisääntulo

Uusi sisääntulo

Uusi sisääntulo

0 250 m

A

70 71 

n

A



Kuva 86. Alueleikkaus A-A, 1:3000, Kyrönjoen jokirannan kaltevuudet ja vedenpinnan vaihtelu. Esteettön luiskan kaltevuudella maanpinta jää jopa 4,5 metriä joen rannan 
yläpuolelle. Vedenpinta vaihtelee +39.7 - +40.0 metriä merenpinnan yläpuolella. Kerran 250 vuodessa tapahtuva ilmiö vesistötulva esitettynä sinisellä katkoviivalla.

Kuva 87. Uuden jalankulun ja pyöräilyn sillan sijoittamisen tarkastelu jokirantaan

Tarkastelualue

Uusi jalankulun ja pyöräilyn silta

72 73 

+53.5

+53.5 +53.5+53.5+53.5

Esteettömän luiskan kaltevuus 5%
Joenpinnan mahdollinen tulvakorkeus

Nykyinen kulkureitti
(seurakunnan käytössä, 
ei osa ulkoilureitistöä)

Nykyinen kulkureitti
(johtaa Kurikan hotellin 
pihaan)

Uusi ulkoilureitti Uusi ulkoilureitti,
jota ei mahdolli-
sesti voi käyttää 
joen tulviessa

Nykyinen kulkureitti, 
joka liitetään osaksi 
ulkoilureittiä

Uusi ulkoilureitti,
jota ei mahdolli-
sesti voi käyttää 
joen tulviessa

Nykyinen silta

Suunnitelman lähtökohdat

Kurikan jokirantapuiston ideasuunnitelma palauttaa 
jokirannan merkitystä osana Kurikan nykyistä kaupun-
kirakennetta. Kyrönjoella on ollut suuri merkitys kurik-
kalaisille kautta aikojen, mutta yhteys joen äärelle ei 
ole enää vastaava kuin aiemmin kaupungin historiassa.

Jokirantapuisto sijaitsee keskeisten palveluiden ja 
asutuksen läheisyydessä. Tästä huolimatta puisto on 
esimerkiksi asukaskyseleiden perusteella melko vä-
häisessä käytössä. Tämä siitäkin huolimatta, että muut 
luontokohteet kuten luontopolut ja virkistysreitit si-
jaitsevat kauempana ja puistossa sijaitsee monipuolis-
ta toimintaa etenkin urheilukenttien alueella. 

Puisto voisi toimia kiinnostavana vetovoimatekijänä 
Kurikan kaupungille, ja sen toimintoja olisi mahdollista 
lisätä ja kehittää eteenpäin. Nykyistä kaupunkiraken-
netta on mahdollista liittää voimakkaammin osaksi 
joenrannan virkistysreittejä laajentamalla reitistöä ja 
lisäämällä puiston sisääntuloja. Reitistön kehittämisel-
lä olisi mahdollista tukea myös nykyisiä uusia toiminto-
ja ja palveluita joen rannan molemmin puolin yhtenäi-
semmäksi kokonaisuudeksi.

Tässä diplomityössä painotetaan ikäystävällisen ym-
päristön näkökulmaa, joten suunnitteluratkaisuissa 
kehitetään puistoa ensisijaisesti näistä lähtökohdista 
ikäystävällisen kaupungin ja ikäystävällisen puistosuun-
nittelun periaatteisiin nojaten. Ikääntyvän väestön 
vahvempaa huomioimista suunnittelussa perustellaan 
ennusteilla Kurikan väestörakenteen muutoksessa ja 
ikääntyvän väestön määrän kasvussa. Ikäystävällinen 
puisto lisää kuitenkin puiston saavutettavuutta kaikille.

Jalankulun ja pyöräilyn silta

Jokirantapuiston turvallisemman ja tunnelmallisem-
man reitistön kehittämisen ja laajentamisen tueksi jo-
kirantapuistoon sijoitetaan uusi jalankulun ja pyöräi-
lyn silta. Sillalla vahvistetaan puiston sisäisiä yhteyksiä 
joen rantojen välillä. Sillan sijainnin määrittelyssä tut-
kitaan sen merkitystä reitistön kehittämisen lisäksi 
keskustan toimintojen tukemiseksi. Siltayhteyden 
sijoittamisessa päädyttiin kolmeen eri vaihtoehtoon. 
Vaihtoehdoissa on perehdytty Kurikan keskustan ny-
kytilanteeseen sekä otettu huomioon Kurikan kau-
pungin visiot kaupungin kehittämisestä. 

I siltayhteys

Ensimmäisen uusi vaihtoehtoinen siltayhteys sijoittuu 
Huovintiensillan pohjoispuolelle. Silta sijoittuisi nykyi-
sen asutuksen läheisyyteen Kurikantien tuntumaan. 
Sillan avulla olisi mahdollista kehittää jokirantapuiston 
pohjoisosan rantareitistöä puiston sisällä ja yhdistää 
rannan eri puolet nykyisiä yhteyksiä laajempaan ver-
kostoon. Silta palvelisi tulevaisuudessa myös Kurikan 
kaupungin suunnittelemaa uutta asutuksen ja palve-
luiden aluetta. 

Haasteina sillan rakentamiselle on maaston korkeus-
erojen voimakas vaihtelevuus ja joen molemmin puo-
lin jatkuva alava kosteikko, jonka takia sillan pituutta 
tulisi kasvattaa. Maasto on haastavaa myös esteettö-
mien yhteyksien saavuttamisen näkökulmasta. 

Ensimmäisen siltavaihtoehdon ympäristö on vielä 
kehitysvaiheessa. Sillan tarkempaa suunnittelua olisi 
hyvä jatkaa alueen muiden suunnitelmien tarkentues-
sa ja uuden reitistön kehittämisen yhteydessä. 

III siltayhteys

Kolmas uusi vaihtoehtoinen siltayhteys sijaitsee Kirk-
koahteen sillan eteläpuolella. Silta sijoittuisi jokiranta-
puiston nykyisten urheilukenttien yhteyteen. Sen avul-
la olisi mahdollista kehittää kulkua nykyiseltä puiston 
reitistöltä myös joen toiselle puolelle. Reitti ei kuiten-
kaan muodostaisi jokirantapuistoon sisäistä yhteyttä, 
sillä puisto ei jatku joen itäpuolella. Silta yhdistyisi joen 
itäpuolella nykyiseen Saukkotiehen.

Silta ei sijoitu keskeisesti asutukseen nähden eikä pal-
velisi Kurikan kaupungin suunnittelemaa uutta asutuk-
sen ja palveluiden aluetta. 

Kolmas siltavaihtoehto ei myöskään lisäisi puiston 
käyttöä varsinaisesti ikäihmisten näkökulmasta. Puis-
toon muodostunut lenkki ei yhdistä nykyisiä palveluita 
toisiinsa, eikä reitti johda varsinaisesti puiston muiden 
toimintojen luo. Tämän lisäksi puiston reitin kulku joh-
dettaisiin autotien yhteyteen, mikä heikentää reitin 
viihtyvyyttä pyöräilijän sekä kävelijän näkökulmasta. 

Mikäli puistoa kehitettäisiin Kurikanahteen sillan ete-
läpuolella myös joen itäpuolella uusi silta tukisi sen 
toimintoja. Joen itärannan maa on kuitenkin pääsään-
töisesti yksityisomistuksessa, mikä vaikuttaa virkistys-
reitin kehittämiseen sekä toimintojen lisäämiseen. 

N

Tulevaisuuden asutuksen ja jokirantapuiston yhteyden 
analysointi ja vahvistaminen (ote JKMM arkkitehtien suunnitelmasta
”Kurikan uuden sisääntuloalueen ideasuunnitelma” 11.02.2010)

II siltayhteys

Toinen uusi vaihtoehtoinen siltayhteys sijaitsee aivan 
Kurikan keskustapalveluiden yhteydessä nykyisten 
siltojen välissä. Sillan avulla olisi mahdollista luoda 
turvallinen ja esteetön kulkuyhteys Kurikan keskus-
tasta Kyrönjoen molemmille rannoille. Yhteys palvelisi 
etenkin ikäihmisiä ja sijoittuisi heidän käyttämiensä 
palveluiden läheisyyteen. Sillan avulla jokirantapuisto 
olisi helposti saavutettavissa niin liikekeskustan, Kuri-
kan kirkon kuin uuden kampusalueen käyttäjille. Sillan 
avulla luotaisiin myös turvallisempi kulku koululaisille 
joen länsipuolen asutukselta uudelle kampukselle. 

Toinen siltayhteys sijaitsee keskeisesti ympäröivään 
asutukseen nähden ja se palvelisi tulevaisuudessa Ku-
rikan kaupungin suunnittelemaa uutta asutuksen ja 
palveluiden aluetta. Silta yhdistää nykyisiä rannan toi-
mintoja toisiinsa.

Sillan sijoittaminen kahden olemassa olevan sillan vä-
liin ei varsinaisesti laajenna jokirantapuiston ylitysten 
mahdollisuutta. Kuitenkin sen avulla olisi mahdollista 
parantaa puiston sisäisiä reittejä turvallisemmiksi ja 
viihtyisämmiksi. Nykyiset siltayhteydet joen ylitse ei-
vät tue nykyistä kävely- ja pyöräily-ympäristöä, vaan 
painottavat pikemminkin autoilun mahdollisuuksia. 
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Kuva 89. Esteetön luiska. Luiskan kaltevuus 1:20 (5%)
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Invalidiliiton (2020b) verkkosivuilla määritellään  esteettömän luiskan periaatteita. Sen mukaan ulkotilassa luiskan kaltevuus saisi olla maksimissaa 5%. Yli 5% kaltevan luiskan tulisi 
olla kunnoltaan verrattavissa sisätilassa olevaan luiskaan katoksen tai lämmityksen avulla. Tässäkin tilanteessa luiskan enimmäiskaltevuus  saisi olla enintään  8%. Yhtäjaksoisen 
luiskan korkeuseron tulisi olla enintään 500 millimetriä. Nousun jälkeen luiskassa tulisi olla vähintään 2 metrin välitasanne. Luiskan tulisi myös olla suora, jolloin käännökset pitäisi 
sijoittaa välitasanteille. 
Suunnitelmassa luiskat on mitoitettu invalidiliiton antamien ohjeistusten mukaisesti ja ne sisältävät välitasanteet.

Käsijohde

5.2 Ideasuunnitelma
Kurikan jokirantapuiston suunnitelman tärkeimpänä 
tavoitteena on vähintään yhden esteettömän reitin 
linjaaminen puistoon aivan Kyrönjoen rantaan saakka. 
Tällä hetkellä Kurikan asukkaat eivät pääse käyttämään 
jokirantaa tasavertaisesti, sillä puistoon ei ole estee-
töntä yhteyttä ympäröiviltä kaupunkialueilta. Tavoit-
teena on myös muodostaa esteetön reitti joen ylitse 
keskeisten toimintojen yhteyteen ja veden äärelle. 

Esteettömän reitin linjaaminen oli haastavaa, sillä 
korkeusero joen rannan ja Kurikan keskustan välillä 
on paikoin jopa yli 10 metriä. Vaikka kaikkien sisään-
käyntien muokkaaminen esteettömäksi loisi mahdol-
lisimman esteetöntä ympäristöä, esteettömän reitin 
määräykset täyttävä yhteys vaatisi monessa paikassa 
maaston voimakasta muotoilua. Kurikka on kutistuva 
kunta, jolla ei välttämättä ole taloudellisia resursseja 
muokata ja rakentaa ympäristöä vain esteettömän rei-
tin näkökulmasta. Tässä työssä jo yhden esteettömän 
yhteyden määrittämisen nähtiin edistävän huomatta-
vasti jokirantapuiston nykyistä tilannetta. Ensisijaisek-
si esteettömäksi yhteydeksi valittiin puiston keskeisin 
reitti nykyisen liikekeskustan ja Kurikan Kirkon alueel-
ta, hautausmaan poikki rantaan, uuden jalankulun ja 
pyöräilyn sillan kautta nykyisen sataman ja uimaran-
nan alueelle. Uusi reittiyhteys olisi toteutettavissa 
pienin tasauksellisin muutoksin. Lisäksi Kurikan kirkko 
on erityisesti ikäihmisten tärkeä kohtaamispaikka ja 
suosittu käyntikohde, eli esteetön yhteys sijoitettaisiin 
myös toiminnallisesti keskeiseen paikkaan.

Esteetöntä yhteyttä jokirantaan tutkittiin suunnitel-
massa myös uuden palvelukodin sekä Kurikan kam-
puksen sisääntulojen kohdilta. Niiden osalta suunnitel-
massa esitetään vain viitteellinen esteetön kulkureitti. 
Suunnittelua ei viety niiden osalta pidemmälle. Esteet-
tömän reittilinjauksen yhteydessä puistoa olisi nimit-
täin hyvä kehittää näiltä osin kokonaisvaltaisemmin 
eteenpäin yhdistäen reittejä alueen muiden toiminto-
jen kehittämiseen. Kurikan uuden palvelutalon yhte-
yteen olisi tärkeä luoda myös esteetön reitti jokiran-
taan, mutta sen yhteydessä nurmialueita voisi kehittää 
toiminnoiltaan monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi 
esimerkiksi sijoittamalla lasten leikkipaikka rinteeseen. 
Kurikan kampuksen esteettömän reitin kehittäminen 
taas olisi järkevä ajoittaa tilanteeseen, jossa puistoksi 
määritelty rantaosuus olisi kokonaan viheraluetta, eikä 
sen keskellä sijaitsisi asutusta nykyisellä tavalla. Tässä 
suunnitelmassa on kuitenkin kehitetty kaikkia puiston 
sisääntuloja täyttämään vähintään 8 % kaltevuus.

Esteettömän ja loivempien reittien lisäksi nykyisen 
puiston toimintoja haluttiin kehittää ja lisätä, jot-
ta puistossa olisi kiinnostavia määränpäitä nykyistä 
enemmän ja se houkuttelisi käyttäjiä ulkoilemaan. Ny-
kyisiä ja uusia toimintoja kehitettiin esteettömyyden 
näkökulmaa painottaen. 

Suunnitelmassa Kurikan jokirantaan luodaan tilallisesti 
ja toiminnallisesti monipuolinen kokonaisuus. 
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Kuva 90. Suunnitelmatarkennus, 1:1000

”Pitkän pitkä, pian parikymmen-peninkulmainen 
Kyröönjoki, joka on lähtöisin Kauhajoen metsäperil-
tä, ajelee kautta aukean maan. Joki se vain on Kuri-
kassa, ja jokainen tietää ilmankin, että se on meirän 
joki, Kurikanjoki, johon muilla ei ole näillä vainioilla 
mitään sanomista. Tulkoon vain Kauhajoelta, men-
köön vain Ilmajoelle ja Kyrönmaille, omana jokena 
se kumminkin kulkee Kurikassa.” 

S. Paulaharju, Rintakyliä ja larvamaita, s.17-18
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5.3 Osa-alue tarkennuksia
Suunnitelman lähtökohtana on ottaa huomioon ole-
massa olevat reitit, rakenteet ja toiminnot ja pyrkiä ke-
hittämään niitä monipuolisemmiksi ja kaikkia asukkaita 
ja muita puiston käyttäjiä palvelevaksi kokonaisuudek-
si ikäystävällisyyttä painottaen. Kurikan jokirantapuis-
toon on aiemmin (v. 2002) tehty puistosuunnitelma, 
joka on toteutunut vain osittain. Toteutetut suunnitel-
mat kuten uimaranta ja satama otetaan osaksi uutta 
puistosuunnitelmaa.   

Nykyisen liikekeskustan ja Kurikan kirkon luota linja-
taan uusi esteetön reitti jokirantapuistoon. Reitin jat-
keena toimii uusi pyöräilyn ja kävelyn silta, joka mah-
dollistaa esteettömän kulun joen itärannalle. Uuden 
yhteyden avulla on mahdollista lisätä niin jokiranta-
puiston kuin nykyisen hautausmaan kävijöiden mää-
rää, sillä se tekee molemmista alueista helpommin 
saavutettavia. Virkistysreitti rauhoitetaan kuitenkin 
hautausmaan osalta ainoastaan kävelylle. Pyöräyhteys 

linjataan joen länsipuolella jokea mukailevaa rantareit-
tiä pitkin Kirkkoahteen sillalle. 

Uusi silta toimii maamerkkinä jokirantapuistossa. Pui-
nen silta on kevytrakenteinen ja se kulkee jokeen näh-
den nykyisiä siltoja matalammalla kuitenkin mahdol-
listaen veneilyn ja kanooteilla menemisen sillan alitse.

Joella, kuten vesistöillä yleensä, on erityinen ympä-
ristöllinen arvo ihmisille. Sillä on suuri merkitys vir-
kistäytymisessä, mutta myös rauhoittumisessa sekä 
aktiivisessa toiminnassa. Tämän lisäksi joella ja vedellä 
on ihmisille myös henkistä ja symbolista merkitystä. 
Suunnitelmassa halutaan nostaa esille myös luonto-
suhteen merkitystä tässä mielessä ja luoda joen äärel-
le erilaisia pysähtymisen paikkoja.

Suunnitelmassa kehitetään nykyisiä puistoon saapu-
misen paikkoja. Liikekeskustan sekä Helluntaiseura-

kunnan kohdilla puistoon saapumisen yhteyteen li-
sätään opastusta, jossa kerrotaan puiston reiteistä ja 
toiminnoista myös esteettömyyden näkökulmasta. 

Suunnitelmassa ehdotetaan Helluntaiseurakunnan 
nykyisen varastorakennuksen purkamista jokirannas-
ta, mikä lisäisi rantapuistoon saapumisen viihtyvyyttä 
ja avaisi näkymää Kirkkoahteelta Kyrönjoelle. Samalla 
vapautuvaa aluetta voisi hyödyntää paikoitusalueena 
niin seurakunnan kuin puistonkin kävijöille. Paikoituk-
sen yhteyteen voisi siirtää nykyisen veneidenlaskun-
paikan ja rauhoittaa tällä tavoin jokirantapuiston sata-
ma- ja uimaranta-aluetta autoilun osalta.

Satama

Suunnitelmassa kehitetään nykyisen sataman toimin-
toja. Satamaan luodaan oleskelua eri tasoille joen 
ääreen. Sataman kehittämisen yhteydessä lisätään 

hallinnan tunne

• Opasteita lisätty tärkeisiin paikkoihin ja 
pääsisäänkäynti nostettu esiin.

• Tarkemman suunnittelun yhteydessä on opasteisiin 
ja jopa siltasuunnitteluun mahdollista saada 
informaatiota alueen historiasta, kasvillisuudesta, 
alueen toiminnoista

• Puistoreitin varrella on lukuisia maamerkkejä, kuten 
Kirkko, vanhat sillat sekä uusi silta ja satama

• Kasvillisuudella korostetaan kokoontumisen 
paikkoja

Valinnan mahdollisuus

• Eri mittaisia ja vaikeustasoltaan vaihtelevia 
kävelyreittejä

• Vaihtelevia toiminnan ja pysähtymisen paikkoja

• Erilaisia visuaalisia ja aistillisia kokemuksia niin 
veden ääressä kuin sen päällä sekä monipuolisen 
kasvillisuuden ympäröimänä

• Paikka hiljentymiselle hautausmaalla tai sataman 
päädyssä

Turvallisuuden tunne

• Puistoraitit selkeälinjaisia ja turvallisia, autoliikenne 
ohjattu puiston ulkopuolelle ja esteettömyys 
huomioitu reittisuunnittelussa

• Käsijohteita ja kaiteita lisätty reiteille

Saavutettavuus

• Puisto sijaitsee keskeisten toimintojen luona

• Saapumisessa huomioitu esteettömyys

• Pysäköintipaikkoja lähellä puistoa

• Opasteita tärkeissä paikoissa puistoon saapumisen 
yhteydessä sekä toimintojen lähellä

Sosiaalinen tuki

• Sosiaalisen kanssakäymisen ja toiminnan paikkoja 
etenkin satamassa ja uimarannalla

• Pysähtymisen paikkoja sijaitsee myös niin että on 
mahdollisuus seurata muita ihmisiä

• Tilaa kokoontumiselle tai tapahtumalle

Fyysinen hyvinvointi

• Helppo reitti joen rantaan liikekeskustasta

• Houkuttelevana määränpäänä kehitetty satama, 
jossa kesäisin voisi toimia mm. kahvila

Yksityisyys

• Yksityisiä paikkoja etenkin hautausmaalla

• Kasvillisuudella suojaisia ja tunnelmallisia paikkoja 
satamassa

• Oleskelun paikat sijaitsevat puiston keskellä, 
kauempana pääkaduista

• Kasvillisuuden ja veden luoma äänimaailma 
vaimentaa ympäristön häiriöääniä

Yhteys luontoon

• Vähän kovia rakennettuja pintoja ja paljon 
kasvillisuutta

• Veden ja tuulen äänen voimistaminen 
kasvillisuuden ja rakenteiden avulla

• Kukkivat kasvit ja niityt houkuttelevat eläimiä kuten 
perhosia

• Monimuotoinen kasvillisuus, jossa huomioitu mm. 
vuodenaikojen vaihtelevuus, erilaiset tekstuurit ja 
värit

Viihtyisyys

• Puistoreiteillä pysähtymispaikka n. 100 m välein

• Puisto sijaitsee suojaisassa paikassa jokilaaksossa

• Mikroilmaston lähtökohdat huomioitu ja kehitetty 
kasvillisuuden avulla

Esteettisyys ja aistillinen ilo

• Oleskelun paikkojen valinnassa huomioitu tärkeitä 
ja kiinnostavia näkymiä

• Kasvillisuudella eroteltu pysäköintialue

• Reitit kaartelevia

Kuva 91. Periaateleikkaus B-B, 1:100 Kuva 92. Näkymä satamassa

puISToSuunnITTELun KEhITTÄMISEn pAInopISTEET (IKäYSTäVäLLINEN PUISTO)
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yhteyttä myös sataman ja nykyisen uimarannan välil-
le kaventamalla nykyistä Meijerin rantatietä kolmen 
metrin levyiseksi jalankulun ja pyöräilyn yhteydeksi. 

Sataman yhteyteen istutetaan monipuolista kasvil-
lisuutta. Monipuolisempi kasvillisuus tuo näkyväksi 
vuodenaikojen vaihtelua ja lisää puiston elämykselli-
syyttä. 

Puiston houkuttelevuutta on mahdollista lisätä toimin-
toja kehittämällä ja lisäämällä. Samalla ne voivat lisätä 
puiston saavutettavuuden kokemusta ja puistoon läh-
temisen herkkyyttä. Sataman ympäristön ja palvelui-
den kehittäminen tukisi alueen matkailun kehittämistä 
ja voisi houkutella kävijöitä jokirantapuistoon niin Ku-
rikan kunnan sisältä kuin muualtakin Suomesta. 

Kyrönjoen muuttuvat maisemat tarjoavat kiinnostavan 
ympäristön niin melojille kuin veneilijöillekin. Kyrön-
jokea pitkin pääsee Kurikan keskusta melomaan joen 
molempiin suuntiin noin. 80 km pituisen matkan. Jo-
kea pitkin etelään mentäessä kohti Jalasjoen ja Kau-
hajoen jokihaaraa maisema muuttuu jyrkän kanjoni-
maiseksi. Pohjoiseen mentäessä ympärillä avautuvat 
laajat peltoaukeat. 

Vaikka rantaan ei ole mahdollista sijoittaa pysyvää 
rakennusta uusi aukio tarjoaisi mahdollisuuden kau-
sittaisen toiminnan kehittämiselle. Joen rantaan sata-
man yhteyteen olisi mahdollista avata keväisin kahvila, 
veneiden-, kanoottien- tai sup-lautojen vuokrauspiste 
tai sauna palvelemaan rannan käyttäjiä. Syksyllä ja tal-
vella aukiota voisi hyödyntää esimerkiksi erilaisten ta-
pahtumien järjestämisessä kuten valotaidetapahtuma 
tai lumiveistoskilpailut.

Sataman suunnittelussa on otettu esteettömyys huo-
mioon. Satama-alueen eri tasojen luiskien kaltevuudet 
täyttävät esteettömyyden periaatteet. Satamaan on 
kehitetty maksimissaan 5 % kalteva luiska osaksi aivan 
veden ääreen laskevaa laiturirakennetta. Esteettömyys 
on huomioitu myös materiaaleissa.

Tulviminen

Nykyisten toimintojen kehittämisessä huomioidaan 
Kyrönjoen tulviminen. Jokirantapuistoon luotu reitis-
tö kulkee eri tasoilla. Uuden sillan avulla rantapuiston 
kautta voi kulkea kävellen ja pyöräillen myös joen tul-
viessa. 

Sataman laiturirakenne nousee ja laskee joenpinnan-
korkeuksien mukaisesti. Laiturille pääsee veden olles-
sa korkeammallakin veden nousun mukaan liukuvan 
luiskan kautta. Osa sataman rakenteista, kuten katso-
moportaat jäävät kuitenkin tulvivan veden alle, mikä 
lisää mahdollisuutta seurata veden korkeuden vaihte-
lua aina sen noustessa +41.5 korkeuteen. Veden nous-
tessa tätä korkeammalle kuten erittäin harvinaisessa 
tulvatilanteessa, kerran 250 vuodessa, sataman raken-
teet jäävät tulvan alle. 

Kuva 93. Näkymä satamassa
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Jk / pp

Uusi tasaus

Yhteys jokirantaan 

max. 8% kaltevuus

Niitty

Niitty

UUSI PALVELUKOTI

Ikäihmisille ja senioreille 
suunnattu ulkoliikunta-
paikka

Monipuolinen kasvillisuus

(pensas, perenna, heinä)

Niitty

Esteetön yhteys palvelukotiin 
(ja Kurikantielle) 
max. 5% kaltevuus ja käsijohde

NYKYINEN YLEISURHEILUKENTTä

Esteetön kävelyreitti
max. 5% kaltevuus ja käsijohde
levähdyspaikka 50m välein

Piknik-
alue

Piknik-
alue

Nurmi

Niitty

Pensasistutus urhei-

lukentän ja kulkuyhteyden 

välissä

Suunnittelualueen 
raja

C
C

Puisto-
opaste

Puiston pääopaste

Puiston 

pääopaste

Paikoitusalue

Paikoitusalue

Ikäihmisten kuntoilualue ja kuntoreitti

Kurikkaan vuonna 2019 avatun uuden palvelutalon yh-
teyteen kehitetään ikäihmisille ja senioreille suunnat-
tua toimintaa. Jokirantapuiston korkeimmalle kohdalle 
luodaan palvelutalolta noin 400 metriä pitkä esteetön 
lenkki, jonka varrelle on sijoitettu yksityisempiä ja 
yhteisiä pysähtymisenpaikkoja 50 metrin välein. Py-
sähdyspaikkojen sijoittelussa on kiinnitetty huomiota 
houkutteleviin näkymiin. Lenkin yhteydessä on ikäih-
misille ja senioreille suunnattu kuntoilupaikka, jossa 
on tasapainoa ja lihaskuntoa kehittäviä kuntolaitteita 
ja telineitä. 

Puiston kasvillisuutta kehitetään monipuolisempaan 
suuntaan tunnelmallisemman ja pienilmastoltaan 
miellyttävämmän ympäristön luomiseksi. Monipuoli-
sen kasvillisuuden avulla vahvistetaan puistossa kävi-
jän luontoyhteyttä ja mahdollisuutta seurata esimer-
kiksi vuodenaikojen vaihtelua.

Puiston sisäänkäyntien ja toimintojen yhteyteen sijoi-
tetaan opasteita.

+42.0
Esteetön puistokäytävä
sivuttaiskaltevuus max. 2% 

Piknik- tai puistojooga-alue

Istuinalue erotettu
puistokäytävästä
materiaalirajalla.
Penkki käsi- ja selkänojalla.  

hallinnan tunne

• Opasteita lisätty sisäänkäyntien yhteyteen ja 
toimintojen lähelle

• Tarkemman suunnittelun yhteydessä on opasteisiin 
mahdollista saada informaatiota kasvillisuudesta ja 
alueen toiminnoista

• Puistoreitiltä on havaittavissa maamerkkejä, kuten 
urheilutoimintojen alue, joki, sillat ja pitkospuureitti

• Kasvillisuudella korostetaan kokoontumisen 
paikkoja

Valinnan mahdollisuus

• Eri mittaisia ja vaikeustasoltaan vaihtelevia 
kävelyreittejä

• Vaihtelevia toiminnan ja pysähtymisen paikkoja

• Erilaisia visuaalisia ja aistillisia kokemuksia 
veden ääressä sekä monipuolisen kasvillisuuden 
ympäröimänä

Turvallisuuden tunne

• Puistoraitit selkeälinjaisia ja turvallisia, autoliikenne 
ohjattu puiston ulkopuolelle ja esteettömyys 
huomioitu reittisuunnittelussa

• Käsijohteita ja kaiteita lisätty reiteille

Saavutettavuus

• Puisto sijaitsee keskeisten palveluiden luona

• Saapumisessa huomioitu esteettömyys

• Pysäköintipaikkoja on lähellä puistoa

• Opasteita tärkeissä paikoissa

Sosiaalinen tuki

• Sosiaalisen kanssakäymisen ja toiminnan paikkoja 
etenkin kuntoreitillä ja liikuntapaikalla

• Pysähtymisen paikkoja sijaitsee myös niin että on 
mahdollisuus seurata muita ihmisiä

• Tilaa kokoontumiselle

Fyysinen hyvinvointi

• Helppo reitti uuden palvelukodin yhteydessä

• Matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikka, joka toimii 
myös houkuttelevana määränpäänä puistossa kuten 
myös näkymä joelle

Yksityisyys

• Yksityisiä, suojaisia ja tunnelmallisia paikkoja luotu 
kasvillisuuden avulla kuntoreitin varrelle

• Oleskelun paikat sijaitsevat puiston keskellä, 
kauempana pääkaduista

• Kasvillisuuden luoma äänimaailma vaimentaa 
ympäristön häiriöääniä

Yhteys luontoon

• Vähän kovia rakennettuja pintoja ja paljon 
kasvillisuutta

• Tuulen äänen voimistaminen kasvillisuuden avulla

• Kukkivat kasvit ja niityt houkuttelevat eläimiä kuten 
perhosia

• Monimuotoinen kasvillisuus, jossa huomioitu mm. 
vuodenaikojen vaihtelevuus, erilaiset tekstuurit ja 
värit

Viihtyisyys

• Puistoreiteillä pysähtymispaikka n. 100 m välein

• Kuntoreitillä pysähtymisenpaikka n. 50 m välein

• Puisto sijaitsee suojaisassa paikassa jokilaaksossa

• Mikroilmaston lähtökohdat huomioitu ja kehitetty 
kasvillisuuden avulla

Esteettisyys ja aistillinen ilo

• Oleskelun paikkojen valinnassa huomioitu tärkeitä 
ja kiinnostavia näkymiä

• Kasvillisuudella eroteltu pysäköintialue

• Reitit kaartelevia

puISToSuunnITTELun KEhITTÄMISEn pAInopISTEET (IKäYSTäVäLLINEN PUISTO)
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Nykyinen pelikenttä

Paikoitusalue

+42.5

+41.0

Iso katselutasanne

Katselutasanne

+42.5

+42.5

+42.0

+42.0

+43.5

+43.0

+44.0

Lähtöpiste
(opastaulu, 
penkit)

Laiduntava 
ylämaankarja

Istu
tettava pensasalue ja 

puuriv
i

Pysähtymispaikka
(n. 100m välein reitin 
varrella)

Pysähtymispaikka
(n. 50m välein reitin 
varrella)

Lähtöpiste
(opastaulu, 
penkit)

M
etsäinen rinne

+42.5

+42.5

+4
2.

0

Suunnittelualueen raja

D

D

+40.0

+42.0

Yleinen tulva
1/10 vuodessa

Harvinainen tulva
1/250 vuodessa

+41.0

+42.5

+39.7
Vedenpinnan vaihteleva 
korkeus

Katselutasanne
Esteetön luiska
max. 5% kaltevuus

+42.5

Pitkospuut

Nykyinen Saveenlahden tulvaniitty on erityinen joki-
rantaympäristö Kurikan keskustan alueella, joka tulisi 
säilyttää avoimena. Pitkospuureitin avulla luotaisiin 
mahdollisuus päästä tulvaniitylle kestävästi sen kasvil-
lisuutta suojaten. Pitkospuureitin avulla voitaisiin laa-
jentaa puiston toimintoja myös joen itärannalle. 

Pitkospuureitin lähtökohtana on kehittää ihmisten 
luontosuhdetta. Reitille saapumisen yhteydessä on 
opastauluja, jotka kertovat tulvaniityn historiasta Ky-
rönjoen maisemassa ja niiden merkityksestä nykypäi-
vänä. 

Reitti on suunniteltu esteettömäksi niin, että sen luis-
kien kaltevuudet eivät ylitä esteettömyyden rajoituk-
sia. Pitkospuiden reunoissa on puinen koroke estämäs-
sä esimerkiksi pyörätuolilla kulkevaa luiskahtamasta 
reitiltä. Reitin yhteyteen on sijoiteltu pysähtymisen 
paikkoja noin 50 metrin välein ja sen varrella on myös 
kaksi katselutasannetta joen ja rannalla laiduntavan 
ylämaan karjan suuntaan. 

Tulviminen

Pitkospuureitistön suunnittelussa huomioidaan Kyrön-
joen tulviminen. Suunnitellulle reitistölle pääsee ve-
den ollessa korkeammallakin. Reitistölle pääsee vaikka 
vesi nousisi +41.5 korkeuteen. Veden noustessa tätä 
korkeammalle kuten erittäin harvinaisessa tulvatilan-
teessa (+42.5), kerran 250 vuodessa, reitistön raken-
teet jäävät melkein kokonaisuudessaan tulvan alle, 
mikä tulee huomioida jatkosuunnittelussa. 

hallinnan tunne

• Opasteita lisätty sisäänkäyntien yhteyteen ja 
toimintojen lähelle

• Tarkemman suunnittelun yhteydessä on opasteisiin 
mahdollista saada informaatiota kasvillisuudesta, 
tulvaniityn erityispiirteistä ja alueen eläimistä sekä 
paikan toiminnoista

• Puistoreitiltä on havaittavissa maamerkkejä, kuten 
urheilutoimintojen alue, vanhusten kuntoreitti joki 
ja sillat

• Rakenteilla korostetaan kokoontumisen paikkoja

Valinnan mahdollisuus

• Mahdollisuus valita eri mittaisia kävelyreittejä

• Vaihtelevia pysähtymisen paikkoja

• Erilaisia visuaalisia ja aistillisia kokemuksia niin 
veden ääressä kuin sen päällä sekä nykyisen 
kasvillisuuden ympäröimänä

Turvallisuuden tunne

• Pitkospuureitti selkeälinjainen ja turvallinen, 
esteettömyys huomioitu reittisuunnittelussa

• Pitkospuureitin reunat korotetut, jotta 
rollaattorinkäyttäjät ja pyörätuolilla liikkuvat voivat 
turvallisesti kulkea niitä pitkin

• Käsijohteita ja kaiteita lisätty luiskien yhteyteen

Saavutettavuus

• Pitkospuureitille saapumisessa huomioitu 
esteettömyys

• Pysäköintipaikka reitistön alussa

• Opasteita tärkeissä paikoissa

Sosiaalinen tuki

• Sosiaalisen kanssakäymisen paikka isolla 
katselutasanteella

• Pysähtymisen paikkoja sijaitsee niin että on 
mahdollisuus seurata muita ihmisiä

• Tilaa kokoontumiselle

Fyysinen hyvinvointi

• Matalan kynnyksen ulkoilupaikka, joka toimii myös 
houkuttelevana määränpäänä puistossa

Yksityisyys

• Yksityisempi paikka pienemmällä katselutasanteella 
ja reitin varrella

• Oleskelun paikat sijaitsevat puiston keskellä, 
kauempana pääkaduista

• Kasvillisuuden ja veden luoma äänimaailma 
vaimentaa ympäristön häiriöääniä

Yhteys luontoon

• Vähän kovia rakennettuja pintoja ja paljon 
kasvillisuutta

• Pääsy nykyisen, herkän kosteikkoalueen äärelle 
mahdollistettu sitä suojaavalla rakenteella

• Kosteikon ääreen pääsemisellä voidaan voimistaa 
erilaisten ja suojeltujen luontoympäristöjen 
tarkkailua

• Pitkospuureitiltä voi seurata sen vieressä 
laiduntavaa ylämaankarjaa

Viihtyisyys

• Pitkospuureitillä pysähtymisenpaikka n. 50 m välein

• Mikroilmaston lähtökohdat huomioitu 
oleskelupaikkojen sijainnissa

Esteettisyys ja aistillinen ilo

• Oleskelupaikkojen valinnassa huomioitu tärkeitä ja 
kiinnostavia näkymiä

• Kasvillisuudella eroteltu pysäköintialue

• Polveilevat reitit

Kuva 97. Suunnitelmatarkennus, 1:1000 Kuva 98. Periaateleikkaus, D-D 1:100
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6. LopuKSI

6.1 Johtopäätökset
Suunnittelijat sekä kaupunkitutkijat ovat pitkään kes-
kittyneet kasvavien kaupunkien ongelmiin ja ratkai-
suihin. Kutistuvien kaupunkien ymmärtäminen on sen 
sijaan jäänyt niukaksi ja keskittynyt tutkimaan turhan 
kapea-alaisesti hyvinkin kompleksisia ongelmia, joiden 
syyt ja seuraukset eivät ole yhteneväisiä. Kutistuvien 
kaupunkien kompleksista ongelmaa on alettu ymmär-
tämään vasta lyhyen ajan sisällä. Sen tähden tutki-
mus ja kaupunkisuunnittelu pyrkivät nyt uudistamaan 
suunnittelun keinoja, joiden päätavoitteeksi ei esimer-
kiksi tulisi määritellä kasvun tavoitteita, vaan pienen 
kaupungin nykyisten ominaisuuksien kestävän kehityk-
sen suunnittelua. Ratkaisuissa painotetaan kestävien 
elinympäristöjen voimistamista väestön vähentyessä 
ja palveluiden sammuessa.

Kutistuvissa kunnissa voidaan ympäristöä kehittämällä 
lisätä asukkaiden viihtyvyyttä ja kaupungin houkutte-
levuutta. Viheralueilla on suuri merkitys kaupunkien 
toiminnallisena ja henkisenä ympäristönä. Niiden on 
tutkittu vaikuttavan etenkin vanhempien ihmisten ta-
paan ja mahdollisuuksiin käyttää ympäristöä ja hyö-
dyntää sen palveluita. Kurikan kaupungin keskustassa 
sijaitsevan jokirantapuiston kehittämisen avulla on 
mahdollista lisätä sen saavutettavuutta etenkin ikäih-
misten näkökulmasta. Kehittäminen voisi parhaassa 
tapauksessa nostaa koko kaupungin imagoa houkutte-
levana vierailu- ja asuinpaikkana. 

Kurikan jokirannan kehittämisessä tulisi erityisesti huo-
mioida nykyiset asukkaat ja heidän mahdollisuutensa 
käyttää jokirannan palveluita. Kurikan väestönkehi-
tyksen ennuste nostaa esille tulevaisuudessa etenkin 
ikääntyvien ihmisten tarpeiden huomioimisen myös 
kaupunki- ja ympäristösuunnittelussa. Ikääntyneiden 
ihmisten joukko on ominaisuuksiltaan ja kyvyiltään 
hyvin vaihteleva, mutta heidän fyysiset ja kognitiivi-
set kyvyt ovat usein heikentyneet. Ympäristön suun-
nittelu, jossa huomioidaan myös liikuntarajoitteisten 
sekä esimerkiksi vammaisten käyttäjien tarpeet luo ta-
sa-arvoista kaupunkiympäristöä. Tasa-arvoinen mah-
dollisuus käyttää ympäristöä ja osallistua kaupungin 
toimintaan on lähtökohta itsenäiseen ja terveempään 

elämään. Vaikka ikärakenne kaupungissa muuttuisi 
tulevaisuudessa nuoremmaksi, tasa-arvoisen kaupun-
kiympäristön tarve ei muutu.

Tasa-arvoisen arkkitehtuurin ja rakennetun ympäris-
tön konsepti on melko nuori, kuten sitä velvoittavan 
lainsäädännön voimaantulostakin voi päätellä. Esteet-
tömän ympäristön suunnitteleminen ja käytännöstä 
saatu kokemuskin on vielä melko suppeaa ja painottuu 
usein käytännön teknisiin ratkaisuihin, kuten mitoituk-
seen. Suunnittelun tueksi tulisi muodostaa yhtenäinen 
ymmärrys syrjimättömän elinympäristön periaatteis-
ta. Sen kehittämiseen tarvittaisiin lisää hyviä käytän-
nön esimerkkejä ja aiheen laajempaa teoreettista ym-
märrystä monialaisesti. 

Tasa-arvoinen kaupunkiympäristö pitää sisällään kä-
sitteet esteettömästä ja saavutettavasta ympäristöstä. 
Esteetön ympäristö ja sen suunnittelu ei kuitenkaan 
ole aivan yksiselitteinen asia. Tässä työssä on pyritty 
pohtimaan esteettömyyden käsitettä ja tapaa, jolla es-
teetöntä ympäristöä tulisi rakentaa maisema-arkkiteh-
tuurin näkökulmasta. 

Kurikan kaupungilla on pitkä historia. Kaupunki on ra-
kentunut joen molemmin puolin nykyiseen muotoon-
sa pitkän ajan kuluessa eikä kaupunkisuunnittelun läh-
tökohtana ole aina ollut esteettömän ja saavutettavan 
ympäristön periaatteet. Kurikan jokirantapuistossa 
esteettömän kaupunkiympäristön vaatimukset eivät 
täyty. Jokiranta sijaitsee noin 10 metriä muuta kau-
punkirakennetta alempana ja sen rinteet ovat jyrkät. 
Mikään puiston nykyisistä sisääntulon reiteistä ei kata 
esteettömyyden vaatimuksia. Jokiranta on kuitenkin 
ympäristönä erityinen ja sen tähden olisi tärkeää, että 
kaikilla ihmisillä olisi tasavertainen mahdollisuus pääs-
tä jokirantaan. Tämä nousi erääksi olennaiseksi läh-
tökohdaksi suunnitelmassa. Suunnittelutyössä täytyi 
kuitenkin pohtia, missä laajuudessa esteettömyyteen 
olisi pyrittävä jokirantapuistoa kehittäessä. Työssä 
päädyttiin siihen, että jo yhden esteettömän reitin lin-
jaaminen Kyrönjoelle, veden äärelle, olisi merkittävä 
muutos nykytilanteeseen. 

Esteettömyyden tavoitteiden määrittelemisen lisäksi 
suunnitelmassa pohdittiin, mikä on esteettömyyden 
suhde muihin suunnitteluarvoihin, ja kuinka niitä on 
mahdollista yhdistää. Esteettömyys saa suunnitteluar-
vona voimakkaan painoarvon, sillä se perustuu lakiin, 
ja sen avulla luodaan tasa-arvoista ympäristöä. Ikäys-
tävällisen kaupungin ja puiston periaatteiden mukaan 
suunnitelman tavoitteiksi nostettiin kuitenkin myös 
muita suunnitteluarvoja kuten toimintojen monipuo-
listaminen sekä vaihtelevan ja turvallisen ympäristön 
kehittäminen. Puistoon on luotu vaihtoehtoisia toi-
minnallisia ympäristöjä ja mahdollistettu myös mata-
lakynnyksisemmän toiminnan muotoja. Lisäksi puiston 
reitistöä ja kasvillisuutta on kehitetty monipuolisem-
maksi. 

Laadukkaasti ja viihtyisästi suunnitellun sekä käve-
lymatkan päässä olevien viheralueiden on havaittu 
lisäävän ihmisten motivaatiota lähteä ulos. Tämän li-
säksi reittien mielekkäät ja monipuoliset määränpäät 
lisäävät ihmisten kiinnostusta ympäristöään kohtaan. 
Aktivoiva ympäristö on tärkeä lähtökohta ulkoilun 
aloittamiselle ja edistämiselle. Ulkoilun edistämisellä 
on asukkaiden viihtyvyyden edistämisen lisäksi myös 
terveydellisiä vaikutuksia, joiden on havaittu vähen-
tävän terveydenhoidollisten palveluiden ja resurssien 
tarvetta.

6.2 Pohdinta
Diplomityön teemoja käsitellessäni pohdin paljon, 
kuinka esteettömyys tulisi ottaa osaksi kaupunkisuun-
nittelun tavoitteita, ja missä sitä tulisi kyseenalaistaa. 
Etenkin esteettömien reittien linjauksen yhteydessä 
täytyi pohtia, onko kiemurteleva reitti jokirantaan käy-
tännöllinen jokirantapuistossa liikkumisen sujuvuuden 
kannalta vai tulisiko reitin olla loiva mutta samaan ai-
kaan mahdollisimman sujuva, jotta sen käyttö myös 
esimerkiksi koulumatkan reittinä olisi käytännöllinen. 
Myöskään useiden erilaisten reittien linjaaminen sa-
maan kohtaan jokirannassa ei tuntunut perustellulta 
ja olisi vaatinut alueen kokonaisvaltaisempaa kehittä-
mistä.

Koen, että joskus esteettömyyttä painottavat suunnit-
teluratkaisut tekevät ympäristöstä melko tasalaatuista 
sekä nopeasti ja helposti kuljettavaa niin, että mat-
kasta ei jää minkäänlaisia muistikuvia. Joskus haas-
tavampi maasto pakottaa kulkijan hidastamaan as-
keleitaan ja kiinnittämään huomiotaan ympäristöön, 
jossa kävelee. Halusin suunnittelussani myös säilyttää 
Kurikan jokirannassa olevia haastavia reittejä ja paik-
koja. Toki esteettömyyden tulee täyttyä suurelta osin 
kaupunkiympäristöä suunniteltaessa esimerkiksi reit-
tejä palveluiden luo, mutta suunnitelmaa pohtiessani 
oivalsin, ettei kaikkien reittien puistossa välttämät-
tä tarvitse olla esteettömiä ja olisi jopa suotavaa, jos 
jokin reitti haastaisi, pysähdyttäisi ja ehkä herättäisi 
aistimaan ympäristöä enemmän. Haastava maasto 
voi saada ihmisen myös heräämään ajatukseen, että 
keho on muuttuva. Meidän on mahdollista vaikuttaa 
kehoomme ja kehittää esimerkiksi kestävyyttä, jonka 
seurauksena voimme tulevaisuudessa mahdollisesti 
paremmin. 

Lisäksi esteettömyyteen pyrkiessäni mieleeni nousi ky-
symys, onko arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin 
tehtävä ja tarkoitus vain helpottaa ihmisen elämää, vai 
voisiko ympäristön suunnittelun kautta lisätä ihmisten 
tapaa ymmärtää ympäristön merkitystä ja sen koko-
naisuutta? Jos ajatellaan esimerkiksi maanpintaa, niin 
sen ainoa tehtävä ei ole tarjota pintaa, jolla kävellä. Ih-
misille rakennetussa kaupunkiympäristössä tämä seik-
ka usein unohtuu. Maanpinta kätkee sisäänsä muun 
muassa kallioperän, maalajit ja kasvualustan kasvil-

lisuudelle. Kuinka suunnittelulla voisimme herättää 
aistejamme ymmärtämään myös näitä ulottuvuuksia? 
Miksi luonnossa ei lähtökohtaisesti muodostu help-
poa ja saavutettavaa ympäristöä? Voisiko suunnitte-
lun avulla osoittaa laajemmin, kuinka ihminen on osa 
ympäröivää maailmaa, jonka keskiössä ei ole ihminen. 
Ihminen pyrkii suunnittelulla usein hallitsemaan ym-
päristöä ja luontoa, mikä voi vääristää ihmisen ja ym-
päröivän luonnon välistä suhdetta.

Suunnitteluratkaisujen osalta pohdin myös sitä, että 
osaammeko ottaa ihmisen huomioon kokonaisvaltai-
sesti rakentaessamme kaupunkeja ihmisille vai pe-
rustuvatko ratkaisut pääsääntöisesti ihmisen fyysisiin 
ominaisuuksiin. Tarvitsevatko ikäihmisetkin ympä-
ristöltä fyysisesti aktivoivien ratkaisujen lisäksi myös 
vanhenemisen ymmärtämiseen johdattelevia ele-
menttejä, joita esimerkiksi luonto voisi parhaimmassa 
tapauksessa tarjota?

6.3 Suunnitteluprosessi
En aluksi ajatellut lähteväni osaksi Elinvoimaisen taa-
jaman tutkimushanketta, sillä tavoitteet, joita hank-
keessa tutkitaan ovat kompleksisia ja laajoja. Tuntui 
haastavalta arvioida, kuinka maisema-arkkitehtuuri-
silla ratkaisuilla voitaisiin vastata kutistuvan ja ikään-
tyvän kunnan kehitystarpeisiin. Ensisijaisesti ajattelin 
ratkaisujen liittyvän pikemminkin kutistuvan kunnan 
taloudellisiin haasteisiin ja kuntalaisille tuotettavien 
palveluiden säilymiseen. Otin kuitenkin haasteen vas-
taan, sillä ilmiö, jota hankkeessa tutkitaan, on globaali 
ja kasvava, ja sen muutokset näkyvät voimakkaasti jo 
nykypäivän Suomessa. 

Ryhtyessäni työhön halusin aluksi ymmärtää ilmiöiden 
taustaa ja kaupunkien kehitystä. Halusin ymmärtää, 
mistä kaupunkimuutoksessa on kyse niin kasvavissa 
kuin kutistuvissa kaupungeissa. Lisäksi halusin ymmär-
tää väestön kehityksen lähtökohtia ja ikääntyvän väes-
tön määrällisen kasvun taustoja, jotta käsittäisin, mil-
laisia teemoja muutoksen tuomissa ratkaisuissa tulee 
ottaa huomioon. Tätä kautta ymmärsin myös maise-
ma-arkkitehtuurin osana kokonaisuutta. Kaupunkien 
kehittämisessä tulee pyrkiä vastaamaan sen kohtaa-
miin muutoksiin, ja maisema-arkkitehtuurilla on suuri 
rooli kaupunkiympäristön kehittämisessä. Ympäristöl-
lä on suuri merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnille. 
Ikäystävällisen ympäristön näkökulmasta esimerkiksi 
esteettömyys on yksi ensisijaisista tavoista kehittää 
kaupunkia niin, että jokainen kaupunkilainen voi sitä 

tasavertaisesti käyttää. Kuitenkin maisema-arkkiteh-
tuurin koulutus mahdollistaa myös ympäristön moni-
naisemman tarkastelun ja muiden suunnitteluarvojen 
mukaan ottamisen, joiden avulla on mahdollista tukea 
ikääntyvän ihmisen kokemusta ympäristöstään. Tämän 
lisäksi koulutuksen avulla on mahdollista tunnistaa 
ympäristön lähtökohtia ja paikallisuutta ja hyödyntää 
sieltä löytyneitä arvoja suunnittelutyössä.

Suunnittelualueen rajaaminen oli selkeä ikäystäväl-
lisen kaupunkiympäristön lähtökohtien tarkastelun 
sekä Kurikan keskustan tarkastelun myötä. Suunnitel-
ma-alueeksi valikoitui Kurikan kaupungin keskustan 
keskeisin puistoalue, sillä tarkastellessani sitä ikäys-
tävällisen kaupunkiympäristön näkökulmasta, osoit-
tautui, että puisto ei ole esteetön eikä sen nykyisissä 
toiminnoissa ole huomioitu kovinkaan vahvasti ikään-
tyvälle väestölle suunnattuja palveluita.

Suunnitteluperiaatteiden painottaminen ikäystävälli-
sen kaupunki- ja puistosuunnittelun näkökulmasta ai-
heutti hiukan haasteita kurikkalaisten osallistamiselle. 
Työstä saamani palaute oli pääosin myönteistä, mutta 
työn suunnitteluratkaisuja myös kritisoitiin Kurikassa 
toimivan Kurikan vesikiitäjät ry:n toiminnan osalta. 
Työhön olisi toivottu enemmän vesikiitäjille eli vesi-
hiihdon harrastajille suunnattuja suunnitelmallisia rat-
kaisuja. Pidin kuitenkin työn rajauksesta kiinni, sillä se 
käsitti tarpeeksi laajat tutkimukselliset lähtökohdat ja 
oli perusteltu rajaus myös tutkimushankkeen tavoittei-
ta ajatellen. Vesikiitäjien harrastustoimintaa tutkiessa-
ni jouduin myös kyseenalaistamaan, onko sen nykyi-
nen toimintapaikka oikea, sillä joenrannan törmät ovat 
herkkiä ja joenrantapenkat ovat jo nyt syöpyneet toi-
minnan takia. Sen lisäksi toimintaa on ollut välillä vai-
kea yhteensovittaa rannan muiden toimintojen kuten 
kalastuksen kanssa. 

Työn rajauksen osalta olisi ollut mielenkiintoista tehdä 
osallistaminen selkeämmin ikäihmisille. Tiukemmalla 
rajauksella olisi voitu selvittää, miten juuri ikääntyvä 
väestö kokee jokirannan nykyisen tilanteen kuten es-
teettömien reittien puutteen, ja kuinka he käyttävät 
rannan nykyisiä palveluita. Kysely toteutettiin Elinvoi-
mainen taajama -hankkeen kanssa yhteistyössä, joten 
rajaaminen ei onnistunut.
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julkaisuissa sekä Kurikan kaupungin kehitystyössä. Aineistosta ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisen vastaajan vastauksia.

Vastaajien määrä: 362

2. Ikä
Vastaajien määrä: 362

100%Kyllä

Ei
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3. Sukupuoli
Vastaajien määrä: 362

4. Elämäntilanne, sosioekonominen asema

Voit valita useampia.

Vastaajien määrä: 362 , valittujen vastausten lukumäärä: 427

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? Maanviljelijä

muu, mikä? Vanhempainvapaalla

muu, mikä? Sairauslomall

muu, mikä? työtön

muu, mikä? Pitkäaikaisella sairauslomalla

muu, mikä? Vanhempainvapaalla työstä

muu, mikä? jatko-opiskelija, työn hakija

muu, mikä? työtön

muu, mikä? Äitiyslomalla

muu, mikä? työkyvyttömyyseläkkeellä

muu, mikä? Tilallinen

30%

70%

mies

nainen
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7%

65%

15%

2%

2%

19%

4%

3%

koululainen / opiskelija

työssäkäyvä

yrittäjä

päättäjä

ei työssäkäyvä

eläkeläinen

yhdistystoimija

muu, mikä?
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? työtön

5. Asuinpaikka
Vastaajien määrä: 362

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? Jokipii, noin 20 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 2

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 8

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 12

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 10

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? Noin 28km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 60

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 35

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 15

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 8

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 11

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 6

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 44

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 5

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 15

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 30

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 25

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 9

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 10 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 6

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 2 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 7

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 5km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 400

35%

19%

8%

38%

Kurikan keskusta

Jalasjärven taajama

Jurvan taajama

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä?
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
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Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? työtön

5. Asuinpaikka
Vastaajien määrä: 362

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? Jokipii, noin 20 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 2

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 8

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 12

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 10

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? Noin 28km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 60

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 35

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 15

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 8

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 11

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 6

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 44

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 5

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 15

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 30

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 25

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 9

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 10 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 6

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 2 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 7

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 5km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 400

35%

19%

8%

38%

Kurikan keskusta

Jalasjärven taajama

Jurvan taajama

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä?

0% 10% 20% 30%5% 15% 25% 35% 40%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 40

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 5 km, haja-asutus alue, Ikari

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 6

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 45

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 2km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 6

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 11

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 10

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? n.40km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 9 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 26

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 5 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 380

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 15

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 5km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 28

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3,5km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? n. 30 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 1,5

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 35 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 10

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? n. 160 (Tre)

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 45

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 6km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? maaseutu, 6 km

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 14 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 10

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3,2 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 5 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 4 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 8 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 2 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 3km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 11

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 6,5

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 6

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 300

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 10 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 2,5

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 1,5 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 10 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 30 km

muu, etäisyys Kurikan keskustaan kilometreinä? 8 km

6. Asumistyyppi
Vastaajien määrä: 362

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? Maalaistalo

muu, mikä? Maatila

muu, mikä? Paritalo

muu, mikä? Paritalo

83%

12%

4%

1%

omakotitalo

rivitalo

kerrostalo

palvelutalo

muu, mikä?
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
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7. Kuinka kauan asunut Kurikassa?
Vastaajien määrä: 362

8. Ruokakunnan koko
Vastaajien määrä: 362

9. Mitä palveluja sinä tai perheesi käytät Jalasjärven tai Jurvan taajamissa?

Voit valita useampia.

Vastaajien määrä: 234 , valittujen vastausten lukumäärä: 1017

2%

15%

75%

8%

alle 1 vuotta

1-5 vuotta

yli 5 vuotta

en asu Kurikassa
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13%

34%

53%

1 hlö

2 hlö

yli 2 hlö
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7. Kuinka kauan asunut Kurikassa?
Vastaajien määrä: 362

8. Ruokakunnan koko
Vastaajien määrä: 362

9. Mitä palveluja sinä tai perheesi käytät Jalasjärven tai Jurvan taajamissa?

Voit valita useampia.

Vastaajien määrä: 234 , valittujen vastausten lukumäärä: 1017

2%

15%

75%

8%

alle 1 vuotta

1-5 vuotta

yli 5 vuotta

en asu Kurikassa

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

13%

34%

53%

1 hlö

2 hlö

yli 2 hlö
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Vastaukset

ajan fillarilla kaikki lähimatkat

ei

Jurvan suunnassa kyllä.

kyllä

Jurvan keskustassa saisi olla pyörätie välillä: Peurantieltä Kauhajoentietä Vaasaan päin Koskimäentielle asti.

ehkä

ei

Melko huono, toivon enempi pyöräteitä, pyöräilemme vapaa-ajalla paljon. Maantien reunaa on joskus turvatonta ajaa.

Minulle riittävästi, koululaisille turvaisin koulumatkan pyörätiellä.

en pyöräile Kurikassa

pyöräreitit puuttuu, parempia pyöräilykatuja/teitä

on tarpeeksi. päällystystä osa kaipaa.

määrä melko hyvä, pinnoitetta voisi parantaa, lisäisi käyttöä

21. Kuinka usein käyt Kurikan keskustan jokirannassa?
Vastaajien määrä: 356

22. Painottuuko käyntisi jokirannassa tiettyyn vuodenaikaan?

Voit valita useampia.

Vastaajien määrä: 237 , valittujen vastausten lukumäärä: 461

2%

9%

17%

40%

32%

päivittäin

muutamia kertoja viikossa

muutamia kertoja kuukaudessa

muutamia kertoja vuodessa

en koskaan
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44%

93%

35%

23%

kevät

kesä

syksy

talvi
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23. Mitä palveluja käytät jokirannassa?

Voit valita useampia.

Vastaajien määrä: 248 , valittujen vastausten lukumäärä: 419

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? Hautausmaa

muu, mikä? en käytä palveluja, liikun jäätä pitkin

muu, mikä? kirkon alue

muu, mikä? Joella soutu

muu, mikä? Frisbeegolfrata

muu, mikä? Frisbeegolfrata

muu, mikä? Hautausmaa

muu, mikä? Hautausmaalla on esimerkiksi kynttilän viennin yhteydessä joskus mukava katsoa joelle ja tunnelmoida.

muu, mikä? Olen hautausmaslla töissä

muu, mikä? Kalastuslaituri

muu, mikä? Käymme jokirannassa Pokemon stoppien vuoksi

muu, mikä? Hautausmaa

muu, mikä? sillan yli ajan autolla

muu, mikä? jokiranta on aivan mahtava, rauhallinen kaunis ympäristö

muu, mikä? Vesihiihtostadion

muu, mikä? En mitään

muu, mikä? Vesihiihtoharjoitukset ja -kisat

muu, mikä? Luistelu baana,se pidempi lenkki. Latu

muu, mikä? Ruokailut ravintolassa tai Helluntaikirkolla

muu, mikä? En tiedä mikä on jokiranta

muu, mikä? Frisbeegolf

muu, mikä? hautausmaa

muu, mikä? Maisemien ihailu/istuskelu

muu, mikä? frisbiigolf

muu, mikä? hautausmaan vesipiste esim.

muu, mikä? Vesistö

muu, mikä? Maisemien katselu

muu, mikä? hautausmaa !!

71%

47%

9%

26%

17%

ulkoilureitit

urheilukenttä

pienvenesatama

uimaranta

muu, mikä?
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset



Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? Käyn vaan ihailemassa vesistöä

muu, mikä? Ulko kuntosali

muu, mikä? Hautausmaa

muu, mikä? Kalastus

muu, mikä? frisbeegolf

muu, mikä? joki

muu, mikä? Luonnossa kulkeminen ja työskentely

muu, mikä? Kalastus

muu, mikä? vesihiihto

muu, mikä? hautuumaan joenranta.

muu, mikä? kioski

muu, mikä? hautausmaan penkillä istun.

24. Miten jokirantaa voisi kehittää?

Voit valita useampia.

Vastaajien määrä: 267 , valittujen vastausten lukumäärä: 1285

23. Mitä palveluja käytät jokirannassa?

Voit valita useampia.

Vastaajien määrä: 248 , valittujen vastausten lukumäärä: 419

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? Hautausmaa

muu, mikä? en käytä palveluja, liikun jäätä pitkin

muu, mikä? kirkon alue

muu, mikä? Joella soutu

muu, mikä? Frisbeegolfrata

muu, mikä? Frisbeegolfrata

muu, mikä? Hautausmaa

muu, mikä? Hautausmaalla on esimerkiksi kynttilän viennin yhteydessä joskus mukava katsoa joelle ja tunnelmoida.

muu, mikä? Olen hautausmaslla töissä

muu, mikä? Kalastuslaituri

muu, mikä? Käymme jokirannassa Pokemon stoppien vuoksi

muu, mikä? Hautausmaa

muu, mikä? sillan yli ajan autolla

muu, mikä? jokiranta on aivan mahtava, rauhallinen kaunis ympäristö

muu, mikä? Vesihiihtostadion

muu, mikä? En mitään

muu, mikä? Vesihiihtoharjoitukset ja -kisat

muu, mikä? Luistelu baana,se pidempi lenkki. Latu

muu, mikä? Ruokailut ravintolassa tai Helluntaikirkolla

muu, mikä? En tiedä mikä on jokiranta

muu, mikä? Frisbeegolf

muu, mikä? hautausmaa

muu, mikä? Maisemien ihailu/istuskelu

muu, mikä? frisbiigolf

muu, mikä? hautausmaan vesipiste esim.

muu, mikä? Vesistö

muu, mikä? Maisemien katselu

muu, mikä? hautausmaa !!

71%

47%

9%

26%

17%

ulkoilureitit

urheilukenttä

pienvenesatama

uimaranta

muu, mikä?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? Käyn vaan ihailemassa vesistöä

muu, mikä? Ulko kuntosali

muu, mikä? Hautausmaa

muu, mikä? Kalastus

muu, mikä? frisbeegolf

muu, mikä? joki

muu, mikä? Luonnossa kulkeminen ja työskentely

muu, mikä? Kalastus

muu, mikä? vesihiihto

muu, mikä? hautuumaan joenranta.

muu, mikä? kioski

muu, mikä? hautausmaan penkillä istun.

24. Miten jokirantaa voisi kehittää?

Voit valita useampia.

Vastaajien määrä: 267 , valittujen vastausten lukumäärä: 1285

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? Ranta tulee säilyttää yleisessä/yhteisessä käytössä niiltä osin mitä se ei vielä ole yksityisessä omistuksessa

muu, mikä? Tapahtumia

muu, mikä? jokirantojen siistiminen muualtakin kun kekustasta.

muu, mikä? Pienvenesatama

muu, mikä? esteettömyys aina huomioiden!!!!!

muu, mikä? Jokilaiva

muu, mikä? Kunnon katsomo urheilukentälle ja joku vuosi sielä oli ihana valotapahtuma

muu, mikä? Se on jo ihan riittävä

muu, mikä? LOISTAVIA IDEOITA! Jokiristeilyt olisi aivan ihania kesällä! :)

muu, mikä? maisemanhoito

muu, mikä? Jokilaiva

muu, mikä? Kankaantien jokirantatörmästä jos kaadettaisiin puut saataisiin upea näkymä joelle. Kankaantie on muutenkin hieno perinnereitti, jossa on säilynyt vanhan keskustan
puutaloja.

muu, mikä? ....

50%

49%

37%

61%

23%

18%

6%

53%

25%

45%

45%

47%

15%

5%

ulkoilureittien lisääminen

näkymien avaaminen

reittien selkeyttäminen keskustan ja jokirannan välillä

rantakahvilan rakentaminen

laitureiden rakentaminen

hotellin laajentuminen (vierasmajat)

asuintalojen rakentaminen

penkkien, roskakorien ja pysähtymispaikkojen lisääminen

taideteoksen, ympäristötaiteen sijoittaminen jokirantaan

kesäisin eläinten (lampaat, vuohet) sijoittaminen
jokirantaan

vuokrattavien palveluiden kehittäminen (kanootit,
sup-laudat)

siltojen ja reittien valaiseminen

muu, mikä?

jokirannan säilyttäminen ennallaan

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset



Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? Paulaharjuntien ja Kirkkoahteen yhdistävät kävelyreitit

muu, mikä? hyvä näin

muu, mikä? Jurvan Säläsjärven rantaa ja seutua voisi kehittää enemmän.

muu, mikä? urheilukentälle katsomo + lisää parkkipaikkoja

muu, mikä? Katettu katsomo urheilukentälle - kiireesti

muu, mikä? kukkia kesällä

muu, mikä? Elämysportaat

muu, mikä? Opasteet ja kyltitys ny ensin kuntoon. Kauanko kävelet torilta urheilukentälle jokirannan kautta ja mihin päin edes lähteä?

muu, mikä? Selkeä yhteys keskustasta rantaan uupuu.

muu, mikä? jokiuoma pitäisi ehdottomasti myös pengertää

muu, mikä? Pienten lasten leikkipaikka

muu, mikä? Vesiurheilijoille kunnon pukeutumis- ja suihkutilat. Kuntoiluportaat

muu, mikä? Rantabaari

muu, mikä? Olisi rahalle parempaakin käyttöä muualla

muu, mikä? Vesiurheilupaikan (vesihiihtoa) kehittäminen

muu, mikä? Nykyisen Vesikiitäjien alueelle kunnon nurmikko kesätapahtumia varten. Esim PikNik konserttia varten.

muu, mikä? Rantojen siistiminen, esim kivetyksin

muu, mikä? Panostakaa keskustaan niin liikkeet saa lisää asiakkaita!!!!!!!!!

muu, mikä? vieraslajien poisto jokirannasta / jättipalsami

muu, mikä? portaat liikuntaan!

muu, mikä? rannan jatko pohjoiseen

muu, mikä? KESÄTEATTERI

muu, mikä? hienon näköinen nyt

muu, mikä? Tein kuntalaisaloitteen kesätyöntekijän palkkaamiseksi urheilukentälle viikonloppuina (la-su) jotta urheilupaikat ja välineet olisi saatu käyttöön. Rahakin myönnettiin, mutta
saamaton hallinto ei saanut aikaan kesätyöntekijää.

muu, mikä? Mökkitontteja saataville

muu, mikä? laavu jokirantareitin varrelle

muu, mikä? Golf harjoittelualue (Range) Sillan oik. puolelle Huovistieltä katsottuna joen suuntaisesti.

muu, mikä? uuden sillan pohjoispuolelle joen itäpuolelle Golf-harjoitusalue (Range) joen suuntaisesti.

25. Millaisia asioita Kurikassa pitäisi tapahtua, että viihtyvyytesi paranisi?
Vastaajien määrä: 240

Vastaukset

Tiistaitorit kesän piristys, ehkä talveksi myös aktiviteettia torille esim. iso pulkkamäki

Jalasjärven keskusta näyttää ankealta ja ränsistyneeltä.

Yhteen hiileen puhaltaminen voisi lisääntyä ja kaikista turhista asioista mäkättäminen loppua (sitä tapahtuu toki somessa, ei ole pakko lukea). Päättäjille maalaisjärkeä asioiden
ratkaisuissa/päätöksissä.

Kunnallishallinon yhtenevä mielipide kunnnan kehittämiseksi ja pitkäaikainen suunnittelu. Mluottamuselinten pienentäminen järkevään kokoon, asukkaiden mielipiteen kuuleminen ja toteuttaminen

Keskustan mittakaava kuntoon, panostusta liikuntareiteille, myös metsäisille liikuntareiteille. Kulttuuritarjontaa yleisiin paikkoihin (ulkotaideteoksia, vaihtuvia ulkotilateoksia, näillä houkuttelua
keskustan käyttöön). Olisiko talviaikaan mahdollisuus järjestää kulttuuritapahtumaa/kulttuuritapahtumia joka keräisi väkeä kuten kesätorit? Talvista tekemistä, valoja, esiintyjiä, ....

Vanhan kaupungintalon tilalle suihkuallas ja penkkejä ja torimyyjät! Linja-autoaseman paikka on vaarallinen varsinkin kesällä kun torikahvilassa lapsiperheitä ja bussit huristelee vierestä😡imatran
tori on kiva,siitä mallia👍

Lisää kauppoja..

Kurikan keskusta on viihtyisä. Jalasjärven keskustassa pitäisi kirkon edessä olevien tonttien omistajat vaatia maisemoimaan tonttinsa, vanha rötiskömatkahuolto pitäisi purkaa ja ellei
vanhustenkotiyhdistyksen hanke etene ns.OP:n tontilla, OP pitää se tontti maisemoida.

Lisää yrittäjiä keskustaan.

Lidl voisi jo aloittaa rakentamisen tai luovuttaa tontin muuhun käyttöön.

Yhteisöllisyys. Nuoriso kuriin.

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? Ranta tulee säilyttää yleisessä/yhteisessä käytössä niiltä osin mitä se ei vielä ole yksityisessä omistuksessa

muu, mikä? Tapahtumia

muu, mikä? jokirantojen siistiminen muualtakin kun kekustasta.

muu, mikä? Pienvenesatama

muu, mikä? esteettömyys aina huomioiden!!!!!

muu, mikä? Jokilaiva

muu, mikä? Kunnon katsomo urheilukentälle ja joku vuosi sielä oli ihana valotapahtuma

muu, mikä? Se on jo ihan riittävä

muu, mikä? LOISTAVIA IDEOITA! Jokiristeilyt olisi aivan ihania kesällä! :)

muu, mikä? maisemanhoito

muu, mikä? Jokilaiva

muu, mikä? Kankaantien jokirantatörmästä jos kaadettaisiin puut saataisiin upea näkymä joelle. Kankaantie on muutenkin hieno perinnereitti, jossa on säilynyt vanhan keskustan
puutaloja.

muu, mikä? ....

50%

49%

37%

61%

23%

18%

6%

53%

25%

45%

45%

47%

15%

5%

ulkoilureittien lisääminen

näkymien avaaminen

reittien selkeyttäminen keskustan ja jokirannan välillä

rantakahvilan rakentaminen

laitureiden rakentaminen

hotellin laajentuminen (vierasmajat)

asuintalojen rakentaminen

penkkien, roskakorien ja pysähtymispaikkojen lisääminen

taideteoksen, ympäristötaiteen sijoittaminen jokirantaan

kesäisin eläinten (lampaat, vuohet) sijoittaminen
jokirantaan

vuokrattavien palveluiden kehittäminen (kanootit,
sup-laudat)

siltojen ja reittien valaiseminen

muu, mikä?

jokirannan säilyttäminen ennallaan

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? Paulaharjuntien ja Kirkkoahteen yhdistävät kävelyreitit

muu, mikä? hyvä näin

muu, mikä? Jurvan Säläsjärven rantaa ja seutua voisi kehittää enemmän.

muu, mikä? urheilukentälle katsomo + lisää parkkipaikkoja

muu, mikä? Katettu katsomo urheilukentälle - kiireesti

muu, mikä? kukkia kesällä

muu, mikä? Elämysportaat

muu, mikä? Opasteet ja kyltitys ny ensin kuntoon. Kauanko kävelet torilta urheilukentälle jokirannan kautta ja mihin päin edes lähteä?

muu, mikä? Selkeä yhteys keskustasta rantaan uupuu.

muu, mikä? jokiuoma pitäisi ehdottomasti myös pengertää

muu, mikä? Pienten lasten leikkipaikka

muu, mikä? Vesiurheilijoille kunnon pukeutumis- ja suihkutilat. Kuntoiluportaat

muu, mikä? Rantabaari

muu, mikä? Olisi rahalle parempaakin käyttöä muualla

muu, mikä? Vesiurheilupaikan (vesihiihtoa) kehittäminen

muu, mikä? Nykyisen Vesikiitäjien alueelle kunnon nurmikko kesätapahtumia varten. Esim PikNik konserttia varten.

muu, mikä? Rantojen siistiminen, esim kivetyksin

muu, mikä? Panostakaa keskustaan niin liikkeet saa lisää asiakkaita!!!!!!!!!

muu, mikä? vieraslajien poisto jokirannasta / jättipalsami

muu, mikä? portaat liikuntaan!

muu, mikä? rannan jatko pohjoiseen

muu, mikä? KESÄTEATTERI

muu, mikä? hienon näköinen nyt

muu, mikä? Tein kuntalaisaloitteen kesätyöntekijän palkkaamiseksi urheilukentälle viikonloppuina (la-su) jotta urheilupaikat ja välineet olisi saatu käyttöön. Rahakin myönnettiin, mutta
saamaton hallinto ei saanut aikaan kesätyöntekijää.

muu, mikä? Mökkitontteja saataville

muu, mikä? laavu jokirantareitin varrelle

muu, mikä? Golf harjoittelualue (Range) Sillan oik. puolelle Huovistieltä katsottuna joen suuntaisesti.

muu, mikä? uuden sillan pohjoispuolelle joen itäpuolelle Golf-harjoitusalue (Range) joen suuntaisesti.

25. Millaisia asioita Kurikassa pitäisi tapahtua, että viihtyvyytesi paranisi?
Vastaajien määrä: 240

Vastaukset

Tiistaitorit kesän piristys, ehkä talveksi myös aktiviteettia torille esim. iso pulkkamäki

Jalasjärven keskusta näyttää ankealta ja ränsistyneeltä.

Yhteen hiileen puhaltaminen voisi lisääntyä ja kaikista turhista asioista mäkättäminen loppua (sitä tapahtuu toki somessa, ei ole pakko lukea). Päättäjille maalaisjärkeä asioiden
ratkaisuissa/päätöksissä.

Kunnallishallinon yhtenevä mielipide kunnnan kehittämiseksi ja pitkäaikainen suunnittelu. Mluottamuselinten pienentäminen järkevään kokoon, asukkaiden mielipiteen kuuleminen ja toteuttaminen

Keskustan mittakaava kuntoon, panostusta liikuntareiteille, myös metsäisille liikuntareiteille. Kulttuuritarjontaa yleisiin paikkoihin (ulkotaideteoksia, vaihtuvia ulkotilateoksia, näillä houkuttelua
keskustan käyttöön). Olisiko talviaikaan mahdollisuus järjestää kulttuuritapahtumaa/kulttuuritapahtumia joka keräisi väkeä kuten kesätorit? Talvista tekemistä, valoja, esiintyjiä, ....

Vanhan kaupungintalon tilalle suihkuallas ja penkkejä ja torimyyjät! Linja-autoaseman paikka on vaarallinen varsinkin kesällä kun torikahvilassa lapsiperheitä ja bussit huristelee vierestä😡imatran
tori on kiva,siitä mallia👍

Lisää kauppoja..

Kurikan keskusta on viihtyisä. Jalasjärven keskustassa pitäisi kirkon edessä olevien tonttien omistajat vaatia maisemoimaan tonttinsa, vanha rötiskömatkahuolto pitäisi purkaa ja ellei
vanhustenkotiyhdistyksen hanke etene ns.OP:n tontilla, OP pitää se tontti maisemoida.

Lisää yrittäjiä keskustaan.

Lidl voisi jo aloittaa rakentamisen tai luovuttaa tontin muuhun käyttöön.

Yhteisöllisyys. Nuoriso kuriin.


