
Ideakortti 17 – Kaupunkimaan uusiokäyttö liikuntaympäristönä

Kaupunkien maa-alueiden uusiokäyttö on tärkeää yhdyskuntarakenteen hajaan-
tumisen estämiseksi. Vajaakäyttöisiä maa-alueita voidaan osoittaa esimerkiksi 
täydennysrakentamiseen, mutta aina maa-alue ei sovellu sijaintinsa tai aiemman 
käyttötarkoituksensa vuoksi asumiseen tai muuhun rakentamiseen. Tällöin maata 
voidaan hyödyntää liikuntaympäristönä. Tässä ideakortissa kerrotaan miten entisistä 
kaatopaikka-alueista, liikenne- ja suojaviheralueista sekä tulva-alueista voidaan 
suunnitella liikuntaympäristöjä, jotka sijaitsevat varsinkin arki- ja terveysliikunnan 
näkökulmasta usein erinomaisilla paikoilla kaupunkirakenteessa.

Kaatopaikat

Soveltuvuus
Jätteiden lajittelu ja uudelleenhyödyntäminen voivat tulevaisuudessa muuttaa 
kaatopaikka-alueet lähes tarpeettomiksi. Entiset kaatopaikka-alueet soveltuvat 
sijaintinsa ja suuren kokonsa vuoksi monipuoliseen virkistys- ja liikuntakäyttöön. 
Alueita voi hyödyntää paljon tilaa vievinä liikuntaympäristöinä, kuten golf-kenttinä 
ja retkeilymaastoina, tai rinnakkain käytettävinä sekä vuodenajoittain vaihtelevina 
liikuntapalveluina. Kaatopaikkoja on tyypillisesti sijoitettu kaupunkien reuna-alueille 
asutuksesta erilleen, ja ne sopivat myös uusiokäytössä etenkin melua aiheuttaviksi 
moottoriurheiluradoiksi. Toisaalta laajentuneilla kaupunkialueilla vanhat kaatopaikat 
voivat ajan myötä sijaita keskeisillä paikoilla kaupunkirakenteessa, jolloin ne ovat harvoja 
virkistysalueiksi sopivia kohteita tiheän rakentamisen ympäristössä. Lisäksi kaatopaikoille 
yleisesti muodostuvat korkeusvaihtelut luovat mahdollisuuksia esimerkiksi laskettelu- 
tai maastopyöräilytoimintaan. 

Entisen kaatopaikan 
päälle rakennettu  
Kotkan Kumparepuisto 
tarjoaa monipuolisia 
virkistysmahdollisuuk-
sia.
Kuva: Risto Koivulaakso
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Ympäristö ja turvallisuus
Kaatopaikka-alueilla on erityispiirteitä, jotka voivat rajoittaa alueiden hyödyntämis-
kelpoisuutta. Alueen uusiokäytön suunnittelussa on huomioitava erityisesti turvallisuus ja 
terveysvaikutukset, sillä entiset kaatopaikat voivat olla arvaamattomia ja jopa myrkyllisiä. 
Kaatopaikkojen ominaisuudet ja historia onkin syytä tunnistaa tapauskohtaisesti, jotta 
voidaan määrittää eri alueille parhaiten soveltuvat liikuntaympäristöt. Yleisesti entiset 
kaatopaikat ovat alttiita maan painumiselle ja hitaalle asettumiselle, mikä on otettava 
huomioon raskaiden rakenteiden sijoittamisessa. Riskittömin vaihtoehto onkin muuntaa 
alue luonnolliseksi viherympäristöksi, kun taas esimerkiksi vakaata maaperää vaativat 
urheilukentät ja hallirakenteet eivät välttämättä sovellu entisille kaatopaikka-alueille. 
Pitkävaikutteisia ongelmia voi aiheutua myös saastuneesta maaperästä sekä kaasujen, 
kuten metaanin purkautumisesta. Onnistuneen kaatopaikan muuntamistyön jälkeen 
liikuntaympäristön käyttäjät eivät aistein välttämättä edes havaitse oleskelevansa 
entisen kaatopaikan päällä. 

Esiselvitykset

Kaatopaikkoja muuntaessa liikuntaympäristöksi tulee noudattaa samoja kaavamääräyksiä 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 28§, 39§, 54§) kuin muitakin liikuntaympäristöjä 
kaavoitettaessa maakunta-, yleis- ja asemakaavatasolla. Kaatopaikkojen uusiokäyttöön 
sisältyy kuitenkin myös vaihteleva määrä muita määräyksiä, selvityksiä, maaperän 
kokeita ja tutkimuksia. Vaadittavia toimenpiteitä voivat olla muun muassa maaperän 
ja sedimenttien haitta-aineselvitykset, geotekninen rakennettavuusselvitys, pudotus-
tiivistyskoe, hajun ja hajuhaitan kartoitus sekä jätehuoltosuunnitelmat. Usein alueille 
tehtyjä aiempia tutkimuksia voidaan jossain määrin hyödyntää. Ennen liikuntaympäristön 
rakentamista kaatopaikka-alue tulee aina maisemoida ja kunnostaa, mihin vaaditaan 
ympäristölupa. Maaperän kunnostus voidaan hoitaa vaiheittain, jolloin kaatopaikan 
päälle rakentaminen onnistuu kunnostusprosessin aikanakin.

Langinkosken luonnonsuojelualueella, Kotkassa, on useita kävelypolkuja ja -siltoja retkeilijöiden käyttöön.
Kuva: Risto Koivulaakso
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Liikenne- ja suojaviheralueet

Potentiaalisia liikuntaympäristöjä tunnistettaessa on syytä tarkastella myös muita alue-
ita, joita toiminnaltaan ei ole ensisijaisesti tarkoitettu liikuntaan ja virkistykseen, mutta 
jotka voivat sopivalla suunnittelulla palvella tehokkaasti eri liikuntamuotoja. Tällaisia 
ovat esimerkiksi liikennealueet ja suojaviheralueet. 

 

Seikkailupuistot ovat 
yleistyneet kaupunkien 
viheralueilla. Näkymä 
Oulusta.
Kuva: Juho Sippala

Liikennealueiden hyödyntäminen ja suunnittelu
Tässä ideakortissa liikennealueiksi määritellään kaikki kunnan toteuttamat ja valtion 
ylläpitämät yleiset liikennealueet. Kyse on siis kaikista liikenteelle varatuista alueista pik-
kuteistä parkkipaikkoihin. Liikennealueita hyödynnetään tavallisesti sekä arki-, hyöty-, 
lähi- että kuntoliikunnassa. Ne ovat pääasiassa laajoja verkostoja, joilla voidaan har-
rastaa varsinkin pitkiä etäisyyksiä vaativia liikuntamuotoja. Kevyen liikenteen väylät 
ovat suomalaisten yleisimmin käyttämät liikuntaympäristöt, joissa erityisen suosittua 
on lenkkeily ja pyöräily. Työ- ja koulumatkoja sekä muita siirtymisiä suoritetaan yleisesti 
hyötyliikuntana liikenteessä. Myös rullaluistelu ja -hiihto sopivat hyväkuntoisille kevyen 
liikenteen väylille. Sen sijaan pienemmät liikenteelliset yksiköt, kuten pysäköintialueet, 
saattavat toimia esimerkiksi epävirallisina skeitti- ja parkour-paikkoina.

Suunnittelulla on merkittävä vaikutus liikennealueiden tukemisessa liikuntaympäristöinä. 
Esimerkiksi tiestön osalta hyvin päällystetty ja valaistu, maisemaltaan vaihteleva ja er-
ilaisia reittivalintoja sisältävä liikennealue parantaa sen liikunnallista käytettävyyttä ja 
houkuttelevuutta. Tehokas keino kannustaa korvaamaan automatkoja lihasvoimaisella 
liikkumisella on tehdä varsinkin pyöräilystä nopeampaa ja helpompaa kuin autoilusta, 
mikä tosin vaatii laajempaa liikennejärjestelmän ja maankäytön tarkastelua. Turvallisuu-
den kannalta keskeistä ovat olosuhteet ja muu liikenne. Pimeinä ja kylminä vuodenai-
koina etenkin heikko näkyvyys ja liukkaus ovat riskitekijöitä, joihin voidaan liikennesu-
unnittelulla ja ylläpidolla vaikuttaa. Liikuntaympäristöiksi soveltuvat liikennealueet tulisi 
pitää autoliikenteestä erillään ja tunnistaa muut liikennevirroista johtuvat vaarat sekä 
liikennemäärät. 

3



Tulva-alueet

Ympäristö ja ominaispiirteet
Vesistön läheisyys on ympäristöllinen vetovoimatekijä, jota voidaan hyödyntää myös 
liikuntaympäristöjen suunnittelussa. Rannat ovat usein kysyttyä tonttimaata, taajamat 
ovat perinteisesti rakentuneet vesistöjen lähistölle ja hyödyntämättömät tulva-alueet 
voivat näin ollen sijoittua myös arki- ja lähiliikunnan kannalta riittävän lähellä asutusta. 
Tulva-alueet tarjoavat olosuhteet liikuntaan sekä vedessä että maastossa, mutta niitä ei 
ole Suomessa järjestelmällisesti hyödynnetty liikuntaympäristöinä.

Tulva-alueiden rakenteita 
on mahdollista hyödyntää 
liikuntaympäristöinä monella 
tapaa.
Kuvat: Jonna Kallinen

Suojaviheralueiden mahdollisuudet ja rajoitteet
Suojaviheralueet ovat liikenteen melu-, saaste- tai näköhaitoilta suojaavaa kasvillisuus-
aluetta, joka sijaitsee esimerkiksi asuinalueiden ja liikenneverkostojen välissä. Ne 
siis ovat pääasiassa hyvin saavutettavissa, yhdistyvät liikennealueisiin ja voivat siten 
toimia yhteisinä liikuntaympäristöinä. Suojaviheralueet ovat usein rakentamattomia 
ja kasvillisuudeltaan reheviä joko luonnontilaisesti tai puistomaisin istutuksin täyden-
nettynä. Maasto ja puusto korostuvat erityispiirteinä suojaviheralueiden liikunnallisissa 
käyttömahdollisuuksissa. Niitä ovat esimerkiksi pehmeäpohjaiset lenkkipolut, este- ja 
köysiradat, seikkailupuistot sekä laajemmilla alueilla frisbeegolf-radat.

Suojaviheralueiden suunnittelussa on huomioitava maisema-arvojen ja kasvillisuuden 
suojelu. Oleellista on ylläpitää niiden varsinainen tarkoitus suojaavana alueena, 
ja liikuntaympäristö tulee luoda siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän 
muutoksia luonnolliselle ympäristölle. Näin ollen suurille rakennuksille ei usein ole 
tilaa suojaviheralueilla. Rakentamattomuus vaikuttaa suuresti suojaviheralueiden 
esteettömyyteen ja käyttäjien kohderyhmään. Suojaviheralueiden liikunnallinen 
käytettävyys onkin vaikeaa liikuntarajoitteisille. Turvallisuuden merkitys kasvaa alueen 
suosion lisääntyessä ja se tulee ottaa huomioon paitsi käyttäjämäärien arvioinnissa 
myös kasvillisuudesta johtuvien näköesteiden tunnistamisessa. 
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Turvallisuus ja soveltuvuus
Tulvimisen suurimmat riskit ovat sen aiheuttamat turvallisuusongelmat ja rakennuksille 
aiheutuvat vahingot ja rasitukset.  Liikuntaympäristön suunnittelua rajoittaa merkittävästi 
se, että kaavoitus ei suosi tulva-alueille rakentamista. Alueen käytettävyys vaihtelee 
vedenkorkeudesta riippuen ja suunnittelun näkökulmasta onkin ongelmallista järjestää 
tulvatilanteesta riippumattomat reitit ja rakenteet. Tulvariskien hallintakeinoja ovat 
muun muassa padot, tilapäiset tulva-alueet sekä muut tulvasuojelun keinot, kuten 
uomien perkaus ja rantojen pengerrys. Liikuntaympäristöjen hahmottelussa tulva-
alueilla voisi hyödyntää näitä valmiita rakenteita. 

Pysyvinä ratkaisuina korkeat padot soveltuvat kiipeilyseinämiksi. Kuivina kausina tulva-
alueet tarjoavat tilaa ratsastus-, pyöräily- ja lenkkeilyreitistöille, ja tulva-aikaan ne 
toimivat esimerkiksi laajennettuina melontareitteinä ja kauempaa myös maisemallisena 
elementtinä. Tulva-alueilla maanpinnan pehmeys ja epävakaus tulee suunnittelussa 
ottaa huomioon ja toisaalta vesistön tulviessa on varmistettava, että liikkujat ovat 
tietoisia alueen käytettävyydestä eivätkä joudu vaaraan. Yleisesti on syytä pohtia, missä 
määrin on mahdollista toteuttaa tulvasuojelua ja -rakentamista paitsi riskienhallinnan 
myös liikunnan ja virkistyksen ehdoilla.

Kaavoitusprosessi ja -merkinnät

Edellä esitettyjen kaupunkimaan alueiden uusiokäyttö ja 
liikuntaympäristöinä soveltaminen vaatii suunnittelussa 
erityistä huomiota, koska alueita ei ole alkuperäisesti tar-
koitettu liikunnalliseen käyttöön. Suunnittelussa korostuvat 
etenkin vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen, joita 
tulee tarkastella usein tapauskohtaisesti. Alueiden moni-
puolisten käyttötarkoitusten vuoksi on tärkeää osallistaa 
asukkaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sovel-
tuvimpien liikuntamahdollisuuksien kartoittamiseksi. Entis-
ten kaatopaikkojen kunnostus vaatii ympäristöluvan ja raken-
taminen uusiokäyttöön edellyttää riittäviä taustaselvityksiä 
ja asiantuntijatietoa. Prosessi voikin kestää useita vuosia. 
Liikenne-, suojaviher- ja tulva-alueilla liikuntaympäristö tulee 
järjestää niin, ettei se heikennä alueen varsinaista toimintaa 
yhdyskuntarakenteessa ja aiheuta vaaratilanteita käyttäjille. 

Entisiä kaatopaikka-alueita koskevat kaavamerkinnät riip-
puvat alueen uusiokäyttötarkoituksesta ja sijainnista. Ase-
makaavatasolla mahdollisia asemakaavamerkintöjä ovat esi-
merkiksi V (virkistysalue), VL (lähivirkistysalue), VU (urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alue) tai VR (retkeily- ja ulkoilualue). 
Liikenne-, suojaviher- ja tulva-alueet toteuttavat jo pääasiallisia 
tarkoituksiaan kaavoissa, joten kaavoitus ei tavallisesti ohjaa 
niiden liikuntakäyttöä. 

Virkistysalue

Liikuntaympäristöiksi muokat-
tuja kaatopaikka-alueita tuke-
via kaavamerkintöjä.

5

Tulva-alueiden liikuntaympäristökäytössä on tunnettava alueen ominaispiirteet 
ja kartoitettava mahdolliset riskit; milloin tulvavaara on korkeimmillaan, 
millainen leviämisalue vedellä on ja millaista vahinkoa vesi voi aiheuttaa. Maa- ja 
metsätalousministeriön mukaan Suomessa on 21 merkittävää tulvariskialuetta, joista 
17 sijaitsee sisämaan vesistöjen varrella ja neljä rannikolla. Näille alueille laaditaan 
tulvariskien hallintasuunnitelma. Tulvivat alueet ovat tavallisesti alavia alueita, joissa 
rantapenkereet eivät ole tarpeeksi korkeita pysäyttämään poikkeuksellisen suurta 
vesimäärää. Suomessa tulvia aiheuttavat muun muassa lumien sulaminen, jääpadot 
sekä runsaat sateet. Etenkin sisävesistöissä tulviminen on pääasiassa kausittaista ja 
sijoittuu kevääseen. 

Urheilu- ja virkistys-
palvelujen alue

Retkeily- ja ulkoilu-
alue

Lähivirkistysalue



Esimerkkejä kaupunkien maa-alueiden uusiokäytöstä

Tapiola Golf -kenttä ja virkistysalue, Laajalahti, Espoo
90-luvulta lähtien Espoon Mankkaan kaatopaikka-aluetta on kunnostettu uusiokäyttöön. 
2000-luvun alussa alettiin suunnitella golf-kenttää ja vuonna 2013 Tapiola Golf 
avattiin yleisölle. Alueelle on aiemmin asennettu metaaninkeräysjärjestelmä, joka 
kerää kaatopaikkakaasuja maan alta ja mahdollistaa osaltaan alueen laajamittaisen 
uusiokäytön virkistysalueena. Kentän poimuilevan maaston ympäristössä toimii myös 
kaikille avoin virkistysalue lenkkeilyä, pyöräilyä ja kaikenlaista ulkoilua varten. Koska 
entisen kaatopaikan sijainti oli poikkeuksellisen keskeinen Espoossa, koettiin alueen 
maisemointi ja uusiokäyttö ensiarvoisen tärkeänä asukasviihtyvyyden kannalta.

Ruskotunturin laskettelukeskus, Rusko, Oulu
Joulukuussa vuonna 2013 valmistunut Ruskotunturi on Oulussa sijaitseva entisen Ruskon 
kaatopaikan päälle rakennettu laskettelukeskus, jossa on kuusi eritasoista rinnettä ja neljä 
hissiä. Täyttömaan avulla saatu korkeusero korkeimman ja matalimman kohdan välillä 
on 49 metriä, ja pisimmillään rinnettä voi laskea noin 400 metriä. Aiemmin paikalla ollut 
kaatopaikka tuli elinkaarensa päähän vuonna 1999 ja jätevuori maisemoitiin vuosina 
2002–2005.

Oulun Ruskotunturi  lunta 
vaille valmiina  laskettelu-
kauteen.
Kuva: Juho Sippala

Seikkailupuisto Huikia, Raksila, Oulu
Seikkailupuisto Huikia avautui kesällä 2017 Raksilan uimahallin ja Kajaanintien väliseen 
Pikkukankaanpuistoon. Seikkailupuisto koostuu esteistä ja yhteensä yli kilometrin 
mittaisista köysiradoista, jotka on kiinnitetty puihin kiristämällä, jolloin puunsisäisiä 
vaurioita ei synny. Rataa kuljetaan turvavaljaisiin puettuina 1–12 metrin korkeudessa. 
Kiinteät rakennukset, kuten varustepisteet ja kahvila, on rajattu viheralueen ulkopuolelle 
eikä seikkailupuisto estä alueen yleistä käyttöä. 
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Kirkkojärvenpuisto, Espoo
Kirkkojärvenpuisto sijaitsee Espoonjoen rannalla alueella, joka on tulvakartoituksessa 
määritelty tulva-alueeksi. Puistoalue on entistä Kirkkojärven pohjaa, joka kuivatettiin 
1950-luvulla Turunväylän moottoritien rakennustöiden yhteydessä. Joen umpeenkasvun 
takia Kirkkojärven tulvaherkkyys on myöhemmin lisääntynyt aiheuttaen riskiä lähialueen 
rakennuksille ja Turunväylälle. Sen seurauksena on käynnistetty hanke Espoonjoen 
kunnostussuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelmissa jokea levennettäisin ja syntyisi 
myös tulva-allas. Kunnostuksella pyritään vähentämään tulvista aiheutuvaa haittaa 
Kirkkojärven alueella ja muun muassa lisäämään Espoonjoen virkistyskäyttö- ja maisema-
arvoja.
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 Ympäristöhalllinnon yhteinen verkkopalvelu. Olenko tulvariskialueellla?
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Olenko_tulvariskialueella/
Tulvakarttoja
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