Ideakortti 15 - Kulttuurikuntoilureitistö
Liikkumattomuus on merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Edistämällä
arkiliikkumista kuten kävelyä voidaan edistää terveyttä ja saavuttaa samalla myönteisiä
ympäristövaikutuksia. Kävelyn hyödyistä on paljon tutkittua tietoa. Se saa aikaan
myönteisiä vaikutuksia yksilöiden hyvinvointiin ja terveyteen. Reipas kävely esimerkiksi
vähentää riskiä sydänsairauksiin jopa juoksua tehokkaammin. Suositusten mukaan
terveenä pysyminen vaatii 10 000 askelta päivittäin. Kulttuurikävelyreitit tarjoavat
yhdenlaisen keinon innostaa liikkumaan. Kulttuurin yhdistäminen kävelyyn onnistuu
hyvin, koska kävely on jatkuvaa kaksisuuntaista vuorovaikutusta ympäristön kanssa.
Kulttuurikävelyssä yhdistyvät siten liikunta, ympäristön havainnointi ja mahdollisesti
myös sosiaaliset kontaktit. Kulttuurikävelyreitti voi olla luonteeltaan myös kuntoilureitti,
jota kuljetaan vaikkapa juosten tai rullaluistellen.
Kulttuurikuntoilureittien perustana ovat kulttuuriympäristöt, jotka muodostuvat
rakennuksista, rakennetuista alueista, muinaisjäännöksistä sekä ihmisen muokkaamasta
maisemasta. Kulttuurikuntoilureitit voivat lisätä eri ikäryhmien mielenkiintoa
liikkua havainnoiden samalla ympäristöä. Reittien perustamisella voidaan vaikuttaa
positiivisesti myös paikalliseen identiteettiin ja matkailuun. Jokaisella paikkakunnalla on
jotain ainutlaatuista hyödynnettäväksi. Kulttuurikuntoilureittien avulla voidaan esitellä
alueen kulttuuritarjontaa, tutustuttaa alueeseen, opettaa uutta ja samalla virkistää
sekä mieltä että kehoa.

Kulttuurikuntoilureitillä
Turussa.
Kuva: Antti Kallioniemi

Saavutettavuus ja turvallisuus
Kulttuurikuntoilureiteillä kuljetaan pääasiassa jalan, joten keskeinen sijainti ja hyvä
saavutettavuus ovat tärkeitä tekijöitä. Useimmat kulttuurikohteet sijaitsevatkin yleensä
kaupunkien tai taajamien keskustoissa. Reitti suunnitellaan jo olemassa olevien
kohteiden ehdoilla, jolloin tulee pohtia mitä kohteita reitille halutaan ja miten reitti
kulkee suhteessa ympäristöön. Hyvä kävelyreitti on kaikkien saavutettavissa kaikkina
aikoina. Aina kaikki mielenkiintoiset kohteet eivät kuitenkaan sijaitse keskustoissa,
vaan hieman etäämmällä. Siinä tapauksessa reitin tulee olla helposti saavutettavissa
joukkoliikenteellä, pyörällä tai autolla.

Reittiä suunniteltaessa on otettava huomioon turvallisuus. Reitin tulisi kulkea kauttaaltaan
jalankulkuteitä tai polkuja pitkin. Sen olisi hyvä olla riittävästi eroteltu autoliikenteestä,
jotta vaaratilanteilta vältytään. Kävelyreittejä merkitään harvoin ympäristöön. Reitin
varrelle on kuitenkin suotavaa sijoittaa erilaisia info- ja opastekylttejä. Opasteille on
tarvetta varsinkin metsäisillä alueilla kulkevilla kulttuurikuntoilureiteille eksymisvaaran
vuoksi. Lisäksi talvikunnossapito on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa, jos reitti on
tarkoitus pitää käytössä myös talviaikaan.

Kulttuurikuntoilureitin suunnittelu
Suunnittelu voidaan aloittaa muodostamalla poikkialainen työryhmä, jossa on
mukana esimerkiksi kaupunginosa-aktiiveja ja eri alojen asiantuntijoita. Reittikohteet
tulee valita kohderyhmän mukaan. Reitit voidaan myös luokitella vaikeustason
mukaan. Reittien suunnittelussa täytyy ottaa huomioon esteettömyystekijät varsinkin
vaikeakulkuisemman maaston kohdalla. Tarvittaessa reitille tulee rakentaa ramppeja
ja kaiteita. Tämän lisäksi on huolehdittava riittävästä määrästä levähdyspaikkoja ja
hyvästä valaistuksesta. Keskusta-alueilla nämä asiat ovat usein valmiiksi kunnossa,
mutta syrjäisemmille alueille voi olla tarvetta lisätä esimerkiksi penkkejä.
Uutta reittiä suunniteltaessa kannattaa aloittaa kulttuurihistoriallisilla tai muilla
perusteilla arvokkaista alueista ja miettiä mihin reitti voisi sopia. Reitin kohteet
voidaan kartoittaa vaikkapa niiden historiallisen, kulttuurisen tai arkkitehtonisen
kiinnostavuuden mukaan. Toisena tapana voi olla se, että reitillä yhdistetään
erillään sijaitsevia arvokkaita kohteita. Tällöin ei haittaa vaikka välimaastossa olisikin
tavallisempaa ympäristöä.
Reittejä voidaan muodostaa eri teemojen ympärille. Ne voidaan kohdentaa myös eri
käyttäjäryhmille esim. lapsille, paikallisille ja matkailijoille. Kävellen kierrettävän reitin
maksimipituus olisi hyvä olla muutama kilometri, ja ajallinen kesto noin 1–2 tuntia.
Tarkasteltavia kohteita tulee olla 100–300 metrin välein, jotta mielenkiinto pysyy
riittävästi yllä.
Kulttuurikuntoilureitit merkitään karttoihin, joita täytyy olla saatavilla esimerkiksi
internetistä, matkailukeskuksista ja turisti-infoista. Karttoihin sisällytetään tietoa
kohteista ja niiden on oltava selkeitä sekä helppolukuisia. Reittejä on mahdollista
merkitä myös rakennettuun ympäristöön tai maastoon. Tämän voi tehdä esimerkiksi
säänkestävillä tarroilla, jotka ovat kiinnitettävissä vaikkapa kadunkulmiin,
katulamppuihin tai liikennemerkkien runkoihin. Myös älypuhelinsovelluksella luettavia
QR-koodeja voidaan hyödyntää.

Kaavoitus ja kaavamerkinnät
Kulttuurikuntoilureittien varrella olevat kohteet ovat usein vanhaa, näyttävää ja alueelle
merkityksellistä rakennettua ympäristöä. Esimerkiksi Helsingissä kävelyreitti läpi vanhan
keskustan alkaa keskeiseltä paikalta Senaatintorilta ja on pituudeltaan kuusi kilometriä.
Alueen asemakaavassa alue on merkitty historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi. Lisäksi kaikki rakennukset
ovat saaneet suojelumerkinnän.
Kävelyorientoitunut suunnittelu luo mahdollisuuksia
kulttuurikävelyreiteille. Kaavoittaminen kävelyn ehdoilla
helpottaa ihmisten liikkumista esimerkiksi keskusta-alueilla.
Kattava kevyenliikenteen verkosto parantaa liikkumista
ja saavutettavuutta. Näitä asioita voidaan edistää muun
muassa seuraavilla asemakaavamerkinnöillä:

Esimerkkejä kulttuurikuntoilureiteistä

Joensuu, KULKURIT – Kävellen kotiseudulla
Joensuun kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut toteuttivat yhteistyössä kuuden
kuukauden pituisen hankkeen, jonka aikana toteutettiin paikallisten kulttuurikohteiden
läheisyyteen 14 reittiä. Yhteistyössä oli mukana myös muun muassa kyläyhdistyksiä,
oppilaitoksia, kaupungin tekninen keskus ja fysioterapeutteja. Tavoitteena oli luoda
eri puolille kaupunkia pääasiassa ikäihmisille suunnattuja helppokulkuisia ja ulkona
liikkumiseen kannustavia reittejä. Uusia esteettömiä väyliä ei tehty, vaan kohteet
valittiin kohderyhmää ajatellen kaupungin väestörakenteen, alueiden valmiin
helppokulkuisuuden ja kulttuuriannin perusteella. Reiteistä tehtiin vaikeustasoltaan
erilaisia. Hyvin helppokulkuiset on merkitty karttaan vihreällä värillä ja niiden kulkeminen
onnistuu pyörätuolillakin. Keskivaikeat on merkitty sinisellä, jolloin maasto voi olla
epätasaisempi, saattaa sisältää autotien varressa kävelemistä ja on hieman pidempi.
Punaisella merkitty reitti on epätasainen, voi sisältää mäkiä ja voi olla vaikea edetä
apuvälineen kanssa. Reitillä pysymiseen opastavat maastossa Kulkuri-kettu-tarrat, joita
on kiinnitetty esimerkiksi valopylväisiin ja roskiksiin.

Yläkuva: Valopylvääseen
kiinnitetty opastava
Kulkuri-kettu-tarra
Joensuussa.
Alakuva: Joensuun
Rauhankadun reitti
ortodoksisen kirkon
ympäristössä on luokiteltu
vaativaksi reitiksi.
Kuvat: Helinä Väisänen

Kiuruvesi, kulttuurikävelyreitti ja kulttuuripenkkilenkki
Kulttuurikävelyreitti sisältää 31 kohdetta ja on pituudeltaan 7 kilometriä. Reitin
varrella on patsaita, muistomerkkejä ja arvokkaita rakennuksia. Yksi kohteista on
ortodoksinen kirkko, joka on merkitty yleiskaavaan maakunnallisesti merkittäväksi
rakennuskohteeksi. Alue, jolla se sijaitsee, on puolestaan merkitty yleiskaavassa
maakunnallisesti merkittäväksi alueeksi, joka on säilytettävä. Toinen reitti on
helppokulkuinen Kulttuuripenkkilenkki, joka sisältää kahdeksan kohdetta. Reitillä on
huomioitu erityisesti se, ettei siihen sisälly hankalaa maastoa. Niinpä reitillä voi kulkea
myös pyörätuolilla ja rollaattorilla. Reitillä on penkkejä 30–250 metrin välein ja niitä
ylläpidetään kesäkaudella. Karttaan on merkitty kaikki penkit, joissa voi levätä. Tämän
lisäksi penkit, joista näkee kulttuurikohteen, on merkitty punaisella.

Kiuruveden kulttuurikävelyreitin varrelta.
Kuva: Heidi Huhtilainen
Turku, kulttuurikuntoilu
Turussa korostetaan kulttuurin ja liikunnan yhdistämistä. Kulttuurikävelyreittien
sijaan puhutaan kulttuurikuntoilusta. Tarjolla on 13 erilaista kävellen, juosten tai
pyöräillen kuljettavaa reittiä kaupungin alueella. Reitit on jaoteltu hyvin monipuolisiin
teemoihin. ”ArkkitehTOUR” esittelee turkulaista arkkitehtuuria. Siihen kuuluvia reittejä
ovat ”Täl puol jokke” (3,3 km) ja ”Tois puol jokke” (reitti 1 n. 2,3 km ja reitti 2 n. 3,5
km). ”Kaupunkitarinoita Turusta – kertomuksia jokivarrelta -reitti (4,1 km) keskittyy
Aurajokivarren rakennuksien esittelyyn. Turun historiaa esitteleviä reittejä ovat
”Suomen sydän – aikamatkalle alueen historiaan”, ”Pansion kulttuurikuntoilureitti” ja
”Turku palaa kartalle – kaupungin kasvot eilen ja tänään”.

Turun kulttuurikuntoilureittivalikoimaa.
Kuva: Antti Kallioniemi

Teemaltaan muista reiteistä erottuvia ovat ”Ihmeellinen Turku
– outoja sattumuksia ja salaisuuksia” -reitti (4,8 km) sekä
”Romanttinen Turku – retki turkulaisiin rakkaustarinoihin”. Ensin
mainittu kertoo nimensä mukaisia tarinoita eri kohteista kuten
Aurajoen rannasta ja Tuomiokirkosta. Toiseksi mainittu keskittyy
rakkauteen ja esimerkiksi siihen, missä Turussa on hyvä suudella
ja milloin. Osa reiteistä on luonteeltaan toiminnallisia. Esimerkiksi
”Lost in Turku – etsi, katoa ja löydä” -reitillä pääsee etenemään
suorittamalla kussakin reittipisteessä tehtävän. ”Piiloleikki – etsi
kätketyt pikkupatsaat” -reitillä puolestaan on tarkoitus löytää
Aurajokivarteen piilotettuja lasten tekemiä pienoisveistoksia.
Tehokkaaseen kuntoiluun taas soveltuu ”Porrastelu – porrastele
kukkuloille” -reitti. Näitä reittejä löytyy keskustan alueelta kolme,
ja ne sisältävät runsaasti portaita. Muita kulttuurikuntoilureittejä
ovat vielä ”Patsastelu – ulkopatsaiden salat”, ”Runosmäen
ulkoilureitti” ja ”Turku On… – kohtaa kaupunki uusin silmin”.
Lisätietoa:
Joensuu: http://www.joensuu.fi/kulkurit
Kiuruvesi: http://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuritoimi/Historia-ja-perinne/Kulttuurikavely
Turku: https://www.turku.fi/vapaa-aika/kulttuuri/kulttuurikuntoilu

