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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten rakennetun ympäristön yleisiä 

esteettömyysratkaisuja voidaan soveltaa uimarannalla. Työn tarkoituksena 

oli suunnitella Salossa sijaitsevasta Kokkilan uimarannasta seudun en-

simmäinen esteetön uimaranta. Työn tilaajana on Salon kaupunki. 

 

Työn teoriataustaksi perehdyttiin esteettömyyttä käsittelevään kirjallisuu-

teen ja ohjeistoon sekä uimarantojen suunnitteluun esteettömyysratkaisut 

huomioiden. Esteettömyyttä käsiteltiin erityisesti moniaistisuuden näkö-

kulmasta, ja tutkimuksessa pyrittiin huomioimaan kaikki eri käyttäjäryh-

mät.   

 

Teoriatutkimuksesta käy ilmi että, vaikka fyysinen esteettömyys toteutuu 

pääsääntöisesti ulkoympäristössä, on aistivammaisten ja muiden eri tavoil-

la toimintaesteisten käyttäjien huomioimisessa puutteita. Esteettömän ui-

marannan suunnittelussa tulisi huomioida ensisijaisesti liikuntarajoitteiset, 

sen jälkeen näkövammaiset ja allergiset henkilöt, jolloin saadaan aikaan 

mahdollisimman monille soveltuvia ympäristöjä. Esteettömän uimarannan 

suunnittelussa detalji-tason suunnittelu ja yksityiskohtien ratkaisu on 

oleellista. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että moniaistista esteettömyyttä 

lisäävät tekijät parantavat paitsi kaikkien käyttäjien osallistumismahdolli-

suuksia myös ympäristön yleistä miellyttävyyttä.  

 

Työn tuloksena laadittiin yleissuunnitelmatasoinen kunnostussuunnitelma 

Kokkilan ranta-alueelle. Suunnittelualue kattaa uimarannan ja venesata-

man. Suunnitelman oheen on laadittu teemakarttoja, joista käy ilmi suun-

nitelmassa sovelletut esteettömyysratkaisut. Opinnäytetyötä voidaan käyt-

tää hyväksi tarkennettaessa laadittua yleissuunnitelmaa toteutussuunnitel-

man tasolle työssä esitettyjen esteettömyysratkaisujen pohjalta. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis was to study how the common accessibility so-

lutions can be applied to recreational water and beach areas. The aim of 

the thesis was to redesign the Kokkila bathing water in Salo to be the first 

accessible bathing water in the region. The commissioner of the thesis is 

the City of Salo.  

 

The literature and guidance concerning accessibility and designing bathing 

waters in terms of accessibility were researched as the thesis background. 

Accessibility was studied especially from a multi-sensory perspective, and 

all different user groups were being considered.  

 

As it comes out in the background, yet the physical accessibility is mainly 

achieved outdoors there is still a lack of consideration in terms of sense-

impaired and persons with other disabilities. When it comes to designing 

accessible bathing waters invalids should be considered first, then visually 

impaired and allergic persons. Thus, environments that are suitable for 

most people are achieved. In terms of designing accessible bathing waters 

it is essential to solve the design details. Furthermore, it comes out that the 

multi-sensory aspects increase not only attendance possibilities of all but 

also the common amenity of the environment. 

 

As a result, a master plan was designed to develop the Kokkila shore. The 

master plan includes the bathing water, waterfront and pier. In addition, 

there are theme designs about the accessibility solutions applied on the de-

sign. The thesis can be used as a base for further detailed design stages in 

the Kokkila development project.         
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1 JOHDANTO 

Esteetön ympäristö määrittää kiinteästi nykyaikaisen kaupunkitilan suun-

nittelua. Hyvän suunnittelun ja hyvän ympäristön mittarina pidetään es-

teettömyyttä, jonka toteutumista sekä valvotaan että ohjeistetaan viran-

omaismääräyksillä. Esteettömyysratkaisut huomioidaan ns. läpäisyperiaat-

teena myös yleisten ulkotilojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Käytän-

nössä tilanne ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Vaikka esteetön suun-

nittelu on ollut rakennetun ympäristön suunnittelussa jo pitkään yleisesti 

tunnustettu käsite, on esteettömästi rakennetun ympäristön toteutumisessa 

käytännössä vielä paljon tehtävää (Sitra 1998, 35).  

 

Esteettömyys ymmärretään usein fyysisten esteiden ja liikuntarajoitteiden 

poistamisella, jotta pyörätuolilla ja lastenrattailla liikkuvat voivat toimia 

itsenäisesti. Käytännössä esteettömyys tarkoittaa eri ihmisten kohdalla 

kuitenkin eri asioita – rajoitteet kuulemisessa ja näkemisessä, erilaisista 

hahmotushäiriöistä ja muistiongelmista kärsivät vanhukset, lyhytkasvuiset 

ja lapset tulisi myös ottaa huomioon toimintaystävällisen ympäristön 

suunnittelussa. (Jokiniemi 2007, 13–14.) Esteettömässä ympäristössä toi-

mimisesteinen henkilö kykenee liikkumaan tasavertaisena muiden kanssa, 

määrittelevät Tujula, Kaski ja Jokinen (2003, 12). Hyvällä suunnittelulla ja 

rakentamisella voidaan luodaan esteettömiä tiloja, joissa kaikkien eri lailla 

toimivien ihmisten tarpeet on huomioitu. 

 

Uinti ja muut vesiliikuntalajit ovat luonnostaan suhteellisen esteettömiä. 

Suurimman haasteen aiheuttavat rantaympäristön rakenteet sekä veteen tai 

vesikulkuneuvoon pääsy. Vesiliikuntaympäristöön liittyy esteitä myös täy-

sin toimintakykyisille harrastajille; veneilijöiden tarpeiden mukaan suun-

nitellut satamat aiheuttavat esteitä ja ongelmia muun muassa melojille. 

Uinti, melonta ja purjehdus ovat sovellettuina erinomaisia liikuntamuotoja 

esimerkiksi liikkumisesteisille, kehitysvammaisille ja näkövammaisille. 

Tästä huolimatta, uimarannat ja vesiliikuntapaikat ovat harvoin esteettö-

miä. Esteettömän liikkumisen vaatimusta ei voi eikä kannata toteuttaa kai-

killa vesiliikuntapaikoilla muun muassa maastollisista syistä. Seudullisella 

tasolla esteettömien liikuntapaikkojen toteuttamiseen on kuitenkin pyrittä-

vä, jotta monipuoliset vesiliikuntamahdollisuudet olisivat tasavertaisesti 

kaikkien tavoitettavissa.  

 

Tämän opinnäyteyön tavoitteena on selvittää millainen on kaikkia käyttä-

järyhmiä palveleva uimaranta ja miten ulkoympäristön yleisiä esteettö-

myysratkaisuja voidaan soveltaa uimarannalla ja rantaympäristöissä. Es-

teettömän ympäristön luomisessa /kohdalla erityisesti yksityiskohdat rat-

kaisevat – esimerkiksi aistiärsykkeiden esteettömyys ja ihmisystävällisyys 

ratkaistaan detaljisuunnittelun tasolla, ei niinkään kaavoituksessa tai 

maankäytön suunnittelussa (Jokiniemi 2007, 148). Tässä työssä on esteet-

tömyyden osalta perehdytty erityisesti moniaistiseen esteettömyyteen ja 

kakkia käyttäjäryhmiä palvelevan sopivan suunnittelun yksityiskohtiin, 

ympäristön oikeanlaisen mitoituksen ohella. Moniaistinen suunnittelu pal-

velee kaikkia; se tekee ympäristöstä paitsi esteettömän, myös viihtyisän ja 

kaikille ihmisille miellyttävämmän. 
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Opinnäytetyön taustana toimivan kirjallisuustutkimuksen tuloksia sovelle-

taan tapausesimerkkinä olevan Kokkilan uimarannan kunnostamiseen. 

Kokkila on Salossa sijaitseva uimaranta, josta Salon kaupunki on päättänyt 

kunnostaa seudun ensimmäisen esteettömän uimarannan. Paikalle on ra-

kennettu uusi, esteettömyysvaatimukset täyttävä saunarakennus, jonka 

ympärille suunnittelu rakentuu. Suunnittelualue käsittää myös olemassa 

olevan vierasvenesataman. Työn tavoitteena on löytää Kokkilan ranta-

alueelle sopivat esteettömyysratkaisut sekä luoda alueesta yhtenäinen, 

toimiva ja kaikkia käyttäjäryhmiä palveleva kokonaisuus. Työn tuloksena 

laaditaan yleissuunnitelmatasoinen suunnitelma Kokkilan uimarannan ja 

venesataman kunnostamiseksi.  

2 MONIAISTISESTI ESTEETÖN ULKOYMPÄRISTÖ 

2.1 Toimimisesteisyyden määrittely 

Ympäristön toimintarajoitteet koskevat kaikkia ihmisiä elinkaaren ja elä-

mäntilanteen joissakin vaiheissa. Tujulan, Kasken ja Jokisen (2003, 14) 

määritelmän mukaan liikunta- ja toimintaesteisillä tarkoitetaan henkilöitä, 

joiden kyky liikkua, toimia, suunnistautua tai kommunikoida on joko py-

syvästi tai tilapäisesti rajoittunut. Tujula ym. lisäävät, että rajoitteet saatta-

vat olla väliaikaisia raskaudesta, iästä tai tapaturmista johtuvia tai ne voi-

vat olla pysyviä ja eteneviä, kuten vammaisuus, sairaudet ja vanhuus. Eri-

laisten toimintarajoitteiden määrä on suuri ja toimimisesteitä ulkoympäris-

tössä kohtaavat vanhukset, aistivammaiset eli näkö- ja kuulovammaiset, 

pitkäaikaissairaat, kehitysvammaiset sekä muut apuvälineitä käyttävät, 

täsmentää Jokiniemi (2003, 5–7). Myös odottavat äidit ja lastenrattaiden 

tai muiden raskaiden kantamusten kanssa liikkuvat luokitellaan toimimi-

sesteisiksi. Rappen, Lindénin ja Koivusen (2003) mukaan noin 10 % suo-

malaisista on pysyvästi liikkumis- ja toimintaesteisiä. Lisäksi tilapäisesti 

liikunta- ja toimintaesteisiä on noin 5 % väestöstä. Väestön ikääntyessä 

myös liikkumisesteisten määrä kasvaa ja samalla selkeän, helppokulkuisen 

ja itsenäiseen toimimiseen kannustavan ympäristön tarve korostuu, muis-

tuttaa Jokiniemi (2003, 5–7). 

 

Toimintaesteisyys on tila, jossa henkilö ei ympäristön esteiden ja rajoitus-

ten vuoksi kykene toimimaan yhdenvertaisesti muiden kanssa (Pelkonen 

1998). Toimintakyvyn aleneminen ja toimintaesteisyyden määrittely riip-

puvat ympäristön ominaisuuksista ja sen asettamista vaatimuksista: mitä 

vähemmän ympäristössä on toimintaa vaikeuttavia esteitä, sitä vähemmän 

rajoite estää osallistumista, esittävät Tujula, ym. (2003, 14). Jos taas yksi-

lön ja ympäristön yhteensopivuus on huono, ihminen kokee olevansa 

vammainen – kykenemätön selviytymään tilanteessa itsenäisesti. Joskus jo 

yksi pieni epäkohta toimivalla kulkureitillä voi estää omatoimisen liikku-

misen, muistuttaa Jokiniemi (2007, 13–14, 46). Ympäristön muokkaami-

nen ja muuntelu parantaa yksilön mahdollisuutta toimia itsenäisesti toi-

mintarajoitteista huolimatta, jolloin ympäristö koetaan myönteisenä ja ta-

sa-arvoisena. Yhteiskunnan kehittäminen kohti esteettömyyttä lisää myös 

yleistä hyvinvointia (Sitra 1998, 11, 35). 
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Toimintaesteisyys on usein mahdollista poistaa hyvällä suunnittelulla ja 

laadukkaalla rakentamisella, toteavat Tujula, ym. (2003, 5–7). Tällöin on 

kaikkien ihmisten helppo toimia alueella (Rappe, ym. 2003, 70). Kaikille 

sopivan suunnittelun käsitteen tarkoituksena on yksinkertaistaa kaikkien 

ihmisten elämää tuottamalla rakennettuja ympäristöjä ja palveluja, joita 

mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää. Kaikille sopiva suunnittelu 

kattaa kaikenikäiset, -kokoiset ja -kykyiset ihmiset. jonka tarkoituksena on 

taata esteetön pääsy ja osallistuminen yhteiskunnassa mahdollisimman 

suurelle ryhmälle erilaisia ihmisiä. Usein suunnitteluratkaisut ja ympäris-

tö, jotka on kehitetty erityisesti toimintarajoitteisten ja ikääntyvien tarpeet 

huomioon ottaen, on hyvä myös monelle muulle käyttäjälle. (Sitra 1998, 

35.) 

 

Eri käyttäjäryhmien välillä on eroja siinä, kuinka he hahmottavat ja ha-

vainnoivat ympäristöään. Ottamalla eri ikäisten, eri tavoin ymmärtävien, 

näkevien sekä liikkuvien toimintakyvyn rajoitukset huomioon suunnitte-

lussa, voidaan ympäristöstä rakentaa käyttäjilleen turvallinen sekä itsenäi-

seen liikkumiseen rohkaiseva. (Rappe, ym. 2003, 32–33, 39–40.) 

 

Alla on eritelty eri käyttäjäryhmien tarpeita ja vaatimuksia ulkoympäris-

tössä liikkumisessa.  

2.2 Liikunnan erityisryhmät 

Liikkumisesteiset muodostavat toimimiseteisten suurimman ryhmän. Lii-

kuntavamma voi olla joko synnynnäinen tai tapaturman, sairauden tai 

leikkauksen aiheuttama vamma. Suomessa liikkumisesteisistä 10 000–

15 000 henkilöä käyttää liikkuessaan pyörätuolia (Tujula, Kaski & Jokinen 

2003, 16). Liikkumisesteiselle vammasta aiheutuva toimintakyvyn alene-

minen on usein poistettavissa hyvällä rakennus- ja kaavoitussuunnittelulla, 

sillä apuvälineitä liikkuessa käyttävät pääsevät liikkumaan sujuvasti kul-

kuväylien ollessa esteettömiä. Loivasti kaartuvat kulkureitit sopivat suora-

kulmaisia väyliä paremmin pyörätuolilla liikkumiseen (Rappe, Lindén & 

Koivunen 2003, 32–33, 39–40). Pyörätuolin käyttäjien toimintaedellytys-

ten mukaan suunnitellut kulkuväylät ja tilat soveltuvat hyvin myös esi-

merkiksi lastenvaunujen kanssa liikkuvalle. Kulkuväylien esteettömyyden 

lisäksi suunnittelussa tulisi huomioida myös ympäristön vaihtelevuus eri 

tarkastelukulmista katsottuna, kuten pyörätuolissa istuen. (Tujula, ym. 

2003, 16.)   

 

Kehitysvammaisia arvellaan Suomessa olevan noin 30 000–50 000 henkeä 

(Tujula, ym. 2003, 19). Kehitysvammaisuuteen liittyy usein monivammai-

suutta: liikunta-, näkö- tai kuulovamma sekä suunnistautumis-, ymmärtä-

mis- ja kommunikaatiovaikeuksia (Verhe 1996, 30). Autismin, näönheik-

kouden ja avaruudellisten hahmotusvaikeuksien yleisyyden takia ympäris-

tön tulisi olla mahdollisimman selkeä ja siellä olevien kohteiden helposti 

saavutettavissa (Verhe 1997, 11). Kehitysvammainen henkilö tarvitsee 

ympäristössään runsaasti tilaa sekä selkeät, riittävän usein toistuvat opas-

teet. Helposti hahmotettavat pohjaratkaisut sekä turhien liikkumisesteiden 

poistaminen tekevät rauhoittavan vaikutuksen ja helpottavat mahdollisesti 
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kömpelöä liikkumista. Rakennetun ympäristön tulisi myös ilmentää konk-

reettisesti niitä toimintoja, joita siellä aiotaan toteuttaa. Kehitysvammaiset 

arvostavat ympäristön kauneutta ja kiinnittävät erityisesti huomioita värei-

hin. Tujulan, ym. (2003, 22) mukaan viihtyisän ympäristön kauniine yksi-

tyiskohtineen on todettu myös vähentävän tahallista rikkomista.  

 

Näkövammaisena pidetään henkilöä, jolle on näkökyvyn alentumisesta 

huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa. Näkövammaisia on ar-

violta noin 1,5 % väestöstä eli noin 80 000 henkilöä, joista jopa 70 000 on 

ikääntyneitä (Jokiniemi 2007, 13–14.) Näkövammaisille hyvä ympäristö 

perustuu monipuolisten aistiärsykkeiden saatavuuteen. Näköaistin puuttu-

essa tilahavainnointi perustuu tutkivaan kosketukseen, valikoivaan kuunte-

lemiseen ja tilassa liikkumiseen sekä havaintokohteiden välisten suhteiden 

tunnistamiseen. Näkövammaisten toimintaa helpottavat esteettömät, suo-

rakulmaiset kulkuväylät, helposti hahmotettavat tilat, erottuvat maamerkit, 

tasainen ja häikäisemätön valaistus, esteiden ja putoamisvaaran poistami-

nen sekä selkeä ja johdonmukainen opastus. Näkövammaisen on helpompi 

suunnistaa, kun käytävät ovat suoria ja risteykset suorakulmaisia (Rappe, 

ym. 2003, 39–40). Ympäristön hahmottaminen selkeytyy, jos tilat rytmit-

tyvät aukioihin ja katuihin, mutta liikkuminen aukeilla paikoilla ilman 

opastavia materiaaleja on huomattavasti haasteellisempaa kuin kaduilla 

(Jokiniemi 2007, 30–31, 33–36). Kulkuväylien reunojen tulee olla selvästi 

havaittavia, joko poikkeavaa materiaalia tai selvästi kulkuväylän pintaa 

korkeammalla. Erityisesti portaissa ja luiskissa on käytettävä lisäksi käsi-

johteita tai tukiköysiä ohjaamaan kulkusuuntaa ja turvaamaan tasapainoa. 

(Tujula, ym 2003, 14.) 

 

Näkövammaisten suunnistautumista auttaa avointen tilojen jäsentely pie-

nemmiksi kokonaisuuksiksi (Verhe 1996, 30). Monilla esteettömyysnäkö-

kohdat täyttävilläkään alueilla ei ole riittävästi huomioitu materiaalien ja 

äänimaailman merkitystä näkövammaisten toimimisen kannalta. Esimer-

kiksi läpinäkyvät materiaalit harhauttavat näköaistia; kiiltävät pinnat kul-

kuväylillä yhdistettyinä lasiseiniin ja huonoon valaistukseen on näkö-

vammaiselle vaikeasti havaittava yhdistelmä ja riski törmätä esteisiin on 

suuri. Läpinäkyvät kaiteet hämäävät Jokiniemen (2007, 27–29) mukaan 

myös opaskoiria, ja saavat ne toimimaan ristiriitaisesti. Näkövammaisten 

liikkumista helpottavat huomattavasti ohjaavat ja varoittavat tummuusero- 

ja kontrastimateriaalimerkinnät kulkureiteillä. Erityisesti muutos- ja vaa-

rakohtien korostaminen valon ja selkeiden väri- ja materiaalikontrastien 

avulla ovat olennaisia tekijöitä näkövammaisen turvallisuuden kannalta. 

Lisäksi kuuloon perustuvat ohjaavat äänet, äänimerkit, kuulutukset ja hyvä 

akustiikka sekä taustamelun vaimentaminen parantavat toimintaolosuhtei-

ta (Verhe 1997, 11). Tunnusteltavat kohokuviot, -kartat ja pistekirjoitus 

ovat olennainen osa näkövammaisten opastusta (Verhe 1996, 30).   

 

Kuulovammaisista suurimman ryhmän muodostavat huonokuuloiset. Kuu-

lemisessa ongelmia on 15 %:lla väestöstä eli noin 750 000 henkilöllä (Jo-

kiniemi 2007, 13–14). Huonokuuloisen toimintaa helpottavat hyvä, liiallis-

ta kaikua välttävä akustiikka ja äänentoisto, taustamelun vaimentaminen, 

riittävä, häikäisemätön valaistus sekä oikeantyyppiset tilalliset ratkaisut. 

Tärkeää on myös selkeä, riittävän usein toistuva opastus. Opasteiden tulee 



Esteettömyys uimarannalla – Kokkilan uimarannan kunnostussuunnitelma 

 

 

5 

olla helppotajuisia ja havainnollisia ja perustua näkö- ja tuntohavaintoon. 

Visuaalinen viestintä on kuulovammaisille avainasemassa – esimerkiksi 

vaaratilanteissa valoon, väriin ja tekstiin perustuvien hälytysmerkkien 

käyttäminen hälytysäänien lisäksi on oleellista, esittää Tujula, ym. (2003, 

36). Ulkoympäristössä kuulovammaisen suunnistautumista voidaan hel-

pottaa hyvän visuaalisen muotoilun, riittävän ja tarkoituksenmukaisen va-

laistuksen sekä häiritsevän melun rajoittamisen avulla. Hiljainen ääni- ja 

kuunteluympäristö olisi tärkeä huonokuuloiselle, jotta vajaalla kuulolla voi 

selviytyä. Puhetta ja muita ääniä on vaikea erottaa ja paikantaa hälyn vai-

keuttaessa kuulovammaisen kuulemista. (Tujula, ym. 2003, 36.)  

 

Induktiosilmukat eli johtimelliset vahvistimet kuulolaitekuunteluun ovat 

esimerkki kuulovammaisille suunnatusta käytännön esteettömyydestä. 

Kuuroutuneen eli kuulonsa jossain vaiheessa menettäneen kannalta ympä-

ristössä on oleellista juuri selkeä, visuaalinen informaatio, riittävä häi-

käisemätön valaistus sekö esteettömät näköyhteydet, jotka mahdollistavat 

huulilta luvun ja viittomien seuraamisen. (Tujula, ym. 2003, 15–16.) Kuu-

rosokean vaatimukset ympäristön suhteen ovat yhdistelmä kuulo- ja näkö-

vammaisten tarpeita (Verhe 1997, 11). Tuntoaistin merkitys on kuu-

rosokealle tavallista suurempi, sillä suunnistautuminen vieraassa ympäris-

tössä on pelkästään sen varassa. Erilaiset materiaalivalinnat ja kosketelta-

vien pintojen muotoilu ovat kuurosokeille erityisen tärkeässä roolissa. (Jo-

kiniemi 2007, 46–48.)  

 

Pitkäaikaissairauksia on Verheen (1997, 12–13) mukaan Suomessa yli 

miljoonalla. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteja sairastavat väsyvät 

helposti fyysisistä ponnistuksista, joten heille on eduksi tasoerojen ratkai-

seminen loivilla portailla ja luiskilla. Myös levähdyspaikkojen sijoittami-

nen kulkuväylien varrelle riittävän usein on tärkeää. Neurologisille saira-

uksille on ominaista oireiden moninaisuus: ongelmat eri aistien alueilla, 

lihaksiston jäykkyys ja heikkous, poikkeuksellinen väsyminen fyysisistä 

ponnisteluista, puutteellinen koordinaatiokyky ja hallitsemattomat liikkeet. 

Tällöin erilaiset apuvälineet ja liikkumisesteisille suunniteltu esteetön toi-

mintaympäristö ovat avuksi. Myös allergiat ja hengityssairaudet saattavat 

alentaa toimintakykyä, jolloin portaiden nousu, pitkät etäisyydet, pakokaa-

sut, hengitysilman hiukkaset ja muut ilman epäpuhtaudet vaikeuttavat 

toimintaa ja aiheuttavat ärsytystä. Puhdas, pölytön ja hajuton hengitysilma 

olisi tällöin tärkeää. Epilepsiaa ja verenvuototautia sairastavat tarvitsevat 

puolestaan turvallisen ympäristön, jossa ei ole teräviä ulkonemia, kuten te-

räväkulmaisia kalusteita, kulkupinnat ovat tasaisia ja lattioissa pintamate-

riaalit ovat luistamattomia. (Verhe 1997, 12–13) 

 

Myös ikä tuo mukanaan erilaisia pitkäaikaissairauksia sekä muita toimin-

tarajoituksia yleisen toimintakyvyn heiketessä iän myötä. Biologisten van-

henemismuutosten myötä erityisesti aistitoiminnot hidastuvat ja heikkene-

vät, muistin ja fyysisen kunnon lisäksi. (Verhe 1997, 12–13.) Samalla kun 

vanhusten osuus väestöstä kasvaa, myös eri tavoin liikkumisesteisten mää-

rä on väestön ikääntymisen myötä lisääntymässä. Toisaalta keskimääräi-

sen eliniän kohoaminen on muuttanut vanhuutta; ihmiset kokevat itsensä 

yhä vanhempina vanhuksiksi ja halu kehittää itseään ja harrastaa aktiivi-

sesti myös vanhana on tullut voimakkaasti esiin. Vanhusten toimintakykyä 
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voidaankin tukea ikääntyvät huomioivalla rakentamisella. (Lehmuspuisto 

& Åkerblom 2007, 7.) 

 

Ikääntyvät henkilöt huomioon ottava toimintaympäristö edellyttää laajaa 

esteettömyysajattelua, joka sisältää liikuntaesteettömyyden lisäksi myös 

aistirajoitteet sekä hahmottamisen ja muistamisen ongelmat (Sitra 1998, 

12). Selkeä, helppokulkuinen mutta itsenäiseen toimintaan kannustava 

ympäristö tukee vanhusten liikkumista. (Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, 

7.) Kaikki vanhukset eivät ole huononäköisiä, mutta ikänäkö eli kyvyttö-

myys tarkentaa lähelle, kehittyy yleensä jo keski-iässä. Opasteiden ja kylt-

tien kirjainten tulee olla riittävän isoja ja selkeitä, jotta ne on luettavissa 

helposti kumartumatta. Vanhusten on myös vaikea erottaa tiettyjä vä-

risävyjä toisistaan silmään muodostuvan pigmentaation vuoksi. Silmän 

lasiainen muuttuu kellertäväksi, jolloin erityisesti sinisen ja vihreän erot-

taminen vaikeutuu. Kirkkaat lämpimät värit, kuten tummanpunainen, va-

delmanpunainen, puna-oranssi ja muut punakeltaiset ovat näkyviä sävyjä 

vanhuksille ja käyttökelpoisia esimerkiksi opasteissa ja istutuksissa. Myös 

verkkokalvolle pääsevän valon määrä vähenee huomattavasti iän myötä, 

joten hyvä valaistus on tärkeä tekijä ympäristössä. (Rappe, ym. 2003, 34–

35) 

 

Vanhat ihmiset ovat muita herkempiä ympäristön olosuhteille, kuten tuu-

lelle, lämpötilaeroille, häikäisylle ja taustamelulle. Esimerkiksi silmien 

herkkyys valolle ja tuulelle lisääntyy iän myötä. (Tujula, ym. 2003, 16.) 

Häikäisemätön ja tuulelta suojattu ympäristö voi vähentää silmien kyyne-

lehtimistä. Vanhetessa myös syvyysnäkö heikkenee, mikä aiheuttaa vaike-

uksia havaita tasoeroja. Lisäksi askeleen madaltuminen vaikeuttaa tasa-

painoa. Jotta vanhukset eivät menettäisi tasapainoa ja kaatuisi, on kulku-

väylien oltava riittävän tasaisia. Kulkuväylien jyrkkä viettäminen aiheuttaa 

turvattomuuden tunnetta kaatumisriskin vuoksi erityisesti apuvälineitä 

käyttäville vanhuksille. Vaikka mäki olisi hyvin loiva, rollaattorin tai pyö-

rätuolin hallinta voi olla vaikeaa heikkovoimaiselle vanhukselle. Varsinkin 

sivukaltevuus hankaloittaa apuvälineiden kanssa kulkemista jatkuvan kor-

jausliikkeen vuoksi. Kulkuväylien tasaisuuden ja selkeyden lisäksi lepo-

paikat kulkureittien varrella ovat vanhuksille tärkeitä. Näköyhteys lepo-

paikasta toiseen lisää uskoa omaan jaksamiseen. Kun istuimet ovat riittä-

vän korkeat ja tukevat, niihin pystyy asettumaan helposti. (Rappe, Lindén 

& Koivunen 2003, 118–122.) 

2.3 Moniaistinen tilakokemus 

Visuaaliset näkymät, kuultavat äänimaisemat, tuoksut ja kehon aistimuk-

set kytkevät ihmisen fyysiseen tilaan. Jokiniemen (2007, 41) mukaan tilaa 

ei koeta pelkästään katselemalla vaan koko keholla: ”Vaikka ihmiseltä sul-

jettaisiin kaikki aistit, on hän yhä tuntoaistillaan kosketuksessa ympäris-

töönsä painovoiman ansiosta.” Aistit, joiden avulla ihminen havainnoi ja 

kokee ympäristöään, ovat kehittyneet luonnossa selviytymistä varten. 

Luontoympäristö tarjoaa informaatiota kaikille aisteille, ja moniaistinen 

havainnointi on ollut jopa elinehto luonnossa selviytymiselle, jatkaa Joki-

niemi. Nykyihminen toimii kuitenkin pääosin rakennetussa ympäristössä, 

jonka suunnittelussa on keskitytty pääosin visuaalisuuteen muiden aistien 
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kustannuksella. Samaten nykyinen teknologinen kulttuuri – lukutaito, säh-

kövalaistus sekä tiedonsaanti median ja Internetin välityksellä – korostaa 

näköaistin merkitystä. Nykyaikana arkipäivästä itsenäisesti selviytyminen 

vaatii tarkkaa näkökykyä; sen rooli on aktiivinen ja ympäristöä arvioiva, 

muiden aistimusten ollessa passiivisia ja lähinnä tunnetiloja virittäviä, ar-

vioi Jokiniemi. Ihmisen kehityshistorian aikana näköaistilla ei ole ollut yh-

tä ratkaisevaa merkitystä, sillä näkemisolosuhteet pimeänä aikana ja sisäti-

loissa olivat olemattomat, eikä tarkkaa näkökykyä vaativia tehtäviä ollut 

paljon. (Jokiniemi 2007, 13, 22–23, 30, 41)  

 

Tilan moniaistinen kokeminen tarjoaakin rakennetun ympäristön suunnit-

telulle hyvin monipuolisia mahdollisuuksia ja haasteita, toteaa Jokiniemi 

(2007) Rakennettua ympäristöä tulisi suunnitella eri aistien toimintatavat 

tasa-arvoisemmin huomioon ottaen, kaikilla aisteilla koettavaksi. Tällöin 

tilakokemus olisi monipuolisempi ja tasapainoisempi, täsmentää Rojals 

del Alamo (2005, 227). Rakennetun ympäristön aistiärsykkeiden on oltava 

konkreettisia ja selkeillä elementeillä toteutettuja. Ääniopastein varustetut 

liikennevalot on hyvä esimerkki moniaistisesta viestinnästä, jossa valojen 

antama informaatio on myös kuultavissa. Moniaistisessa suunnittelussa 

tarjotaan rinnakkaista tietoa lähinnä näkö-, kuulo- ja tuntoaistille, hajuais-

tin jäädessä allergioiden takia vähemmälle huomiolle. (Jokiniemi 2007, 

57.) Virkistäviä ja rentouttavia aistikokemuksia luodaan väreillä, valais-

tuksella ja erityislaitteilla, myös pehmeät materiaalit ja mukavat kalusteet 

rentouttavat. Erityisesti kasvit hyväilevät kaikkia aisteja. Kasveilla on eri-

laisia rakenteita, muotoja, tuoksuja ja värejä, jotka vaihtelevat vuodenai-

kojen mukaan. (Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 40–41)  

2.3.1 Mielikuvakartat itsenäisen toiminnan edellytyksenä 

Jokiniemen (2007) mukaan ihminen toimii ja suunnistaa ympäristössään 

alitajuisesti rakennettujen mielikuvakarttojen avulla. Yksilöllisesti jäsen-

netyt mielikuvakartat ovat edellytyksenä ympäristössä suunnistautumiselle 

ja sosiaaliselle toiminnalle; ne luovat turvallisuuden tunnetta sekä muuttu-

vat ja muotoutuvat joustavasti yksilön toiminnan mukaan. Mielikuvakart-

tojen tärkeitä tekijöitä ovat kävelyreitit, kadut ja autoväylät, joiden varteen 

muut ympäristön tunnusmerkit järjestäytyvät. Kun näkevät ihmiset jäsen-

tävät ympäristöään etupäässä katsellaan, jäsentävät näkövammaiset tilaa 

muiden aistien, lähinnä opastavien äänten ja materiaalien avulla. Muistilla 

on tärkeä rooli tiedon omaksumisessa. Näkövammaisen onkin saatava riit-

tävästi kiinnekohtia ympäristöstä toimiville aisteilleen, jotta voi rakentaa 

muistikartan kulkureiteistä, maamerkeistä sekä vaaratekijöistä, ja toimia 

itsenäisesti. (Jokiniemi 2007, 15, 23–27, 36–37, 141.) 

 

Ympäristösuunnittelulla voidaan tukea mielikuvien muodostumista ja ym-

päristön jäsentämistä. Rakennukset, puut, vesiaiheet, liikenneväylät ja 

maamerkit voidaan ryhmittää niin, että ne painuvat ihmisten mieliin selke-

ämmin esittää Aura (1982, 36). Ongelmia mielikuvakarttojen muodosta-

misessa voivat aiheuttaa rinnakkaisten aistiärsykkeiden liiallisuus eli häly-

tila tai ärsykkeiden puuttuminen ja käyttökelvottomuus eli ns. tyhjän tilan 

ongelma. Esteettömyyspyrkimys ympäristö- ja kaupunkisuunnittelussa 

saattaa helposti edetä liian pitkälle ja tehdä kaupunkikuvasta niin silotel-
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lun, että tilassa on vaikea havaita mitään persoonallisia tunnusmerkkejä, 

joiden avulla kulkureitit ja reittien varrelle sijoittuvat kohteet voisi muistaa 

ulkoa. (Jokiniemi 2007, 141.) Jos hyödynnettäviä maamerkkejä on niukas-

ti, näkövammainen voi eksyä tutussakin ympäristössä (Verhe 1996, 25). 

Toisaalta, kaupunkiympäristön moniaistisuus on luonteeltaan entistä ag-

gressiivisempaa. Maailma on täynnä erilaisia yhtäaikaisia, havainnoimis-

prosessia heikentäviä ja harhauttavia aistiärsykkeitä, joista aivojen on va-

likoitava ja yhdisteltävä oleellinen tieto. (Jokiniemi 2007, 15, 23–24, 36–

37.)  

2.3.2 Moniaistisen ja elvyttävän ympäristön suunnittelu 

Ympäristökokemuksesta tulee sitä voimakkaampi, mitä useamman aistin 

kautta ympäristö saavuttaa tietoisuuden, esittävät Rappe, Lindén ja Koivu-

nen (2003, 32–33). Tällöin ei yhden tai useamman aistin heikentynyt toi-

minta eristä yksilöä ympäristöstään. Erityisesti luontoelementit edistävät 

toimintakykyä sekä ihmisten hyvinvointia ja viihtymistä. Luontoelement-

tejä sisältävät ympäristöt tarjoavat positiivisia elämyksiä monipuolisesti 

eri aisteille ja ne koetaan siten kaupungeissa miellyttävimpinä. Usein ne 

ovat myös ihmisten mielipaikkoja. (Jokiniemi 2007, 15, 29–32, 55, 138–

141, 146.) Luontoympäristö lumoaa ja herättää kiinnostusta; se on harmo-

nisesti järjestynyt, tarjoaa valon ja varjon vaihtelua, tuoksuja, makuelä-

myksiä ja miellyttävän äänimaailman. Se on liikkumisympäristönä vaihte-

leva ja tarjoaa tuntoaistille monenlaisia virikkeitä, jatkavat Rappe ym. 

Monet luonnonympäristön kohteet, kuten auringonlasku tai virtaava vesi 

kiinnittävät vastustamattomasti huomion ilman, että niihin tarvitsee keskit-

tyä. (Rappe, ym. 2003, 32–33.)   

 

Myös moniaistisen ja elvyttävän ympäristön suunnittelussa tulisi huomioi-

da tekijät, jotka synnyttävät myönteisen tilakokemuksen. Positiiviseksi 

koetaan muun muassa avoimet tilat ja luonnonnäkymät, yhtenäinen mai-

sema, kapeat kadut ja kaarevat tiet sekä vähän päällystettyjä alueita, listaa 

Rapoport (1982, teoksessa Jokiniemi 2007, 38). Hyvä ympäristö on lisäksi 

selkeästi jäsentyvä, rakenteeltaan helposti hahmotettavissa, mutta yksi-

tyiskohdiltaan rikas ja virikkeellinen (Rappe, ym. 2003, 32–33). Maisema 

ei yleensä miellytä, jos näkymä on liian yksinkertainen tai rakenteeltaan 

niin sekava, että kiintopisteitä ei pysty hahmottamaan, lisää Jokiniemi 

(2007, 38–40). Rappen ym. (2003, 32–33) mukaan ympäristön tulee olla 

ominaisuuksiltaan vaihteleva ja monipuolisesti aistittava, jolloin se tukee 

käyttäjän toimintakykyä ja tarjoaa harjoitusmahdollisuuksia – mutta ei 

viesti toimintakyvyn vajavuuksista.  

2.4 Tilasuunnittelun yksityiskohdat  

Esteettömässä ulkoliikuntapaikassa pyritään ensisijaisesti alueen yleiseen 

selkeyteen, mikä saavutetaan muotokielen yksinkertaisuudella, värien ja 

kontrastien käytöllä sekä materiaalien selkeällä vaihtumisella alueiden 

käyttötarkoituksen vaihtuessa. Tilasuunnittelun yksityiskohdat vaikuttavat 

ensisijaisesti turvallisuuteen, mutta samalla koko alueen toimivuuteen ja 

viihtyvyyteen, toteavat Tujula, Kaski ja Jokinen (2003, 13, 33). 
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Ymmärrettävässä ja selkeässä ympäristössä, tilassa kulkemista helpotetaan 

ohjaamalla liikkumista eri tavoin. Liikkumisen ohjaamisessa käytetään 

apuna väritystä, valaistusta, ääntä sekä kosketeltavia pintoja. Visuaalisen 

tiedon lisäksi suunnistautumista helpottavat kuultava eli auditiivinen sekä 

tunnusteltava eli taktuaalinen tieto. Lisäksi havaittavat ilmavirrat, paikalle 

ominaiset hajut tai tuoksut helpottavat myös ympäristössä orientoitumista. 

(Verhe 1996, 33.)  

 

Seuraavissa kappaleissa moniaistisesti esteettömän ympäristön tekijöitä 

käsitellään tilasuunnittelun yksityiskohtien osalta.  

2.4.1 Näkyvä ohjaus – valaistus  

Valaistus helpottaa ympäristön hahmottamista ja suunnistautumista pime-

än ja hämärän aikana sekä mahdollistaa turvallisen liikkumisen. Heik-

konäköisten ja kuulovammaisten kannalta on erityisen tärkeää, että valais-

tus on hyvin suunniteltu, riittävän voimakas, tasainen ja häikäisemätön. 

Jos ihminen näkee heikosti, on vähäisenkin näkökyvyn hyödyntäminen 

tärkeää, sillä se voi ratkaisevasti tukea muita aisteja. Jokiniemen (2007) 

mukaan moni sokeakin havaitsee valoisuuseroja esimerkiksi haaleana 

lämpönä, ja siksi valaistuksella on suuri merkitys näkövammaisten toimin-

takyvylle ja itsenäiselle liikkumiselle. Näkövammaisuus on yleisintä 

ikääntyneillä ja näköaisti alkaa heikentyä jo keski-iässä samalla, kun sil-

män valontarve lisääntyy. (Jokiniemi 2007, 22–23, 42–44, 53–54, 78, 82, 

86.) Ikääntymisen ja heikkonäköisyyden myötä lisäksi häikäisyherkkyys 

lisääntyy, silmän sopeutuminen valotason muutoksiin hidastuu, hämä-

räsokeuden raja kasvaa ja kyky nähdä värejä heikkenee (Lehmuspuisto & 

Åkerblom 2007, 42).  

 

Ulkovalaistus on yleensä mitoitettu terveille silmille, eikä useinkaan toteu-

ta esteettömyyden tavoitetta, Jokiniemi (2007) jatkaa. Yleisvalaistuksen 

tehtävänä on helpottaa tilan jäsentämistä ja ohjata kulkua valaisemalla 

kulkureitit tasaisesti. Valon määrä ja suuntaaminen ovat oleellisia tekijöitä 

valaistuksessa, sillä voimakas valo koetaan häikäisyn vuoksi helposti häi-

ritsevänä. Näkökentässä olevat kirkkaat valopisteet ja liian suuret valais-

tuserot haittaavat näkemistä etenkin heikosti näkevillä. Suora häikäisy on 

minimoitava. Valaisinten tulee suunnata valo alaspäin ja niissä tulee olla 

häikäisemätön optiikka, joka ei levitä valoa tarpeettoman kauas. Häikäisyä 

ja voimakkaita valotason vaihteluja voidaan vähentää käyttämällä useita 

pienitehoisia valaisimia yhden tehokkaan sijaan. Epäsuora valaistus on 

myös toimiva vaihtoehto; kun valoa heijastetaan valkoisen heijastimen 

kautta, näkyvä valottunut pinta on iso ja sen luminanssi pieni verrattuna 

lampun suoraan näkymiseen. Kirkkaita peilimäisiä pintoja tulee välttää ka-

lusteissa ja rakenteissa, sillä häikäisyä aiheutuu myös pinnoista, joille va-

loa osuu. (Jokiniemi 2007, 22–23, 42–44, 53–54, 78, 82, 86.) Suosituksena 

yleisvalaistuksen voimakkuudelle esimerkiksi kulkureiteillä ja leikkipai-

koilla on 10–30 luxia, portaissa, risteyksissä tai muuten toiminnallisesti 

haastavissa kohdissa valontason tulisi olla 20–50 luxia. Valkoinen valo 

toistaa värejä luonnollisesti ja valaisee hyvin. (Tujula, Kaski & Jokinen 

2003, 42, 62–64.) 
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Yleisvalaistuksena esimerkiksi pääkäytävien varsilla toimivat pylväsva-

laisimet, jotka sijoitetaan optisesti ohjaaviin riveihin noin metrin päähän 

kulkuväylän reunasta, tasaisesti käytävän samalle puolelle. Valo suunna-

taan kulkuväylälle ja lamppujen etäisyys toisistaan mitoitetaan siten, että 

yleisvalaistus säilyy tasaisena ja valaisimet erottuvat maaston muotoja 

myötäilevänä valoraitana osoittaen reitin suunnan. Tämä helpottaa reitin 

hahmotettavuutta ja erityisesti näkövammaisten suunnistautumista. Kul-

kuväylän muutos- ja vaarakohdat, kuten portaat ja luiskat sekä kalustealu-

eet osoitetaan ja korostetaan voimakkaammalla tai eri värisellä valaistuk-

sella. Yleisvalaistuksen lisäksi voidaan käyttää matalia pollarivalaisimia 

opastavina elementteinä. Tasavälein alueen reunoille sijoitettuina ne hel-

pottavat tilan hahmotusta ja toimivat rajauksena, mutta eivät yksinään  

yleisvalaistuksena. (Verhe 1996, 7, 42–46) 

 

Yleisvalaistuksen lisäksi tarvitaan kohdevaloa katsomiseen paikoissa, joita 

halutaan korostaa. Sisäänkäynnit, opastuspisteet, viitoitukset ja muut tär-

keät toiminnot valaistaan siten, että ne erottuvat selkeästi ympäristöstään. 

Kohdevalot ja valopisteet esimerkiksi sisäänkäynnillä toimivat majakkoi-

na, joita kohti heikkonäköinenkin voi suunnistaa, vaikka kulkupinnat eivät 

olisikaan näkyvissä. Lisäksi julkisivujen ja muiden seinäpintojen valaisu 

helpottaa suunnistautumista, kohteiden tunnistamista ja tilan mittasuhtei-

den hahmottamista. Kohdevaloilla nostetaan esiin lisäksi muita ympäristön 

yksityiskohtia, kuten puita ja muuta kasvillisuutta, jotta saadaan vaihtelua 

valaistukseen ja valoa katsottavaksi. Luminanssierojen vaihtelulla on sti-

muloiva vaikutus; selkeät kontrastit myös helpottavat tilan ja kohteiden 

hahmottamista. Valaisinten vaihtelevaa sijoittelua, ulkomuotoa, väriä, 

asennuskorkeutta tai erilaisia värilämpötiloja ja muita efektejä voidaan 

hyödyntää opastavina ja alueen hahmottamista helpottavina tekijöinä sekä 

tunnelman luonnissa. Ulkovalaistuksen toimivuutta voidaan parantaa 

myös pintamateriaalien värivalinnoilla: vaaleat pinnat koetaan valoisam-

pina ja ne vetävät puoleensa tummia enemmän. Ulkoilualueilla valaisimet 

valitaan maisemaan soveltuviksi; maisemallisesti aroille paikoille sijoite-

taan vain matalia pollarivalaisimia. (Tujula, ym. 2003, 42, 62–64.) 

2.4.2 Näkyvä ohjaus – kontrastit ja väritys 

Kontrastilla tarkoitetaan kahden pinnan välistä luminanssi- eli tummuusas-

te-eroa; havaittava ero auttaa jäsentämään, mikä on seinää, lattiaa tai ovea, 

määrittelee Jokiniemi (2007). Heikkonäköisillä on usein vaikeuksia värien 

erottelussa ja värisokeat hahmottavat kohteet pelkästään tummuusaste-

erojen avulla. Jokiniemen (2007, 22–23) mukaan myös ikääntymisen myö-

tä yksilölliset erot kontrastien näkemisessä kasvavat ja useimmat tarvitse-

vat entistä voimakkaampia kontrasteja näkemiseen. Ympäristön hahmot-

taminen ja yksityiskohtien havaitseminen heikon näön avulla helpottuvat 

ratkaisevasti, kun toisiinsa rajoittuvat pinnat, rakenteet ja yksityiskohdat 

erottuvat värien lisäksi myös tummuusasteeltaan selvästi toisistaan ja taus-

tastaan. Esteettömässä ympäristössä värien käytön tavoitteena on esteetti-

syyden lisäksi varoittaa tasoeroista, ohjata risteyksissä ja sisäänkäynneillä 

sekä erottaa opasteet, kalusteet, ovet, karmit ja käsijohteet ympäröivistä 

pinnoista. Näkyvät kontrastimerkinnät tulee erottaa myös tuntuvilla mate-
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riaalieroilla, kuten poikkeavalla kiveyksellä, jotka ovat havaittavissa jalal-

la ja valkoisella kepillä. (Jokiniemi 2007, 22–23, 27–29, 86–94) 

 

Erityisesti portaista ja muista tasoeroista varoitetaan aina kontrastiraidoil-

la. Kontrastit vaikuttavat portaiden hahmottamiseen kaikissa valaistusolo-

suhteissa. Tehokkaita väripareja ovat esimerkiksi kelta–musta, valko–

musta tai puna–valkoinen. Huomioraidat tehdään sekä näkö- että tuntoais-

tilla havaittaviksi ja ne voivat toimia samalla liukuesteinä. Portaissa tasa-

painoaistia tuetaan lisäksi käsijohteilla. (Verhe 1996, 34, 39–40, 50–51.) 

Tasaisella pinnalla värikontrastien käyttöä on harkittava, sillä voimakkaat 

väriraitaerot synnyttävät näkövammaiselle helposti virheellisen tasoero-

vaikutelman. Esimerkiksi poikkiraidoitus lattiassa on (Jokiniemen (2007, 

27–29) mukaan) mahdollista tulkita portaiksi, kun taas kontrastiraitojen 

puuttuessa portaista, tasoero havaitaan liian myöhään. Nykyarkkitehtuuri 

korostaa portaissa usein vinolinjoja eli diagonaaleja ja luo perspektiivihar-

hoja. Tasapainoaistin kannalta olisi kuitenkin tärkeää korostaa pystylinjo-

ja, sillä ne helpottavat tasapainon säilyttämistä.  

 

Kontrasti on hyvä, jos se erottuu kohteesta otetussa mustavalkokuvassa 

riittävästi. (Verhe 1996, 34, 39–40, 50–51.)  Värit ja kontrastit vaikuttavat 

voimakkaasti paikan tunnelmaan ja tilan suuruuden kokemiseen. Vaaleat, 

valoa hyvin heijastavat värit luovat valoisan ja suuren tilavaikutelman. 

Lämpimät, vaaleahkot värit suurina väripintoina seinissä ja kulkupinnoilla 

luovat miellyttävän ympäristön, josta tummemmat rajaukset erottuvat sel-

keästi. Pienissä väripinnoissa, kuten ovissa, listoituksissa ja kalusteissa 

tummat väri erottuvat selvemmin, mikä helpottaa myös valaistuksen on-

nistumista. Esimerkiksi portaissa vaalea askelma tummalla kontrastiraidal-

la erottui parhaiten Jokiniemen (2007, 89–94) tutkimuksessa, kun taas 

vaaleat raidat likaantuvat helposti.  

 

Kontrastien yhteydessä on otettava huomioon paitsi pintojen väritys, myös 

pinta-alan laajuus, kiilto ja valaistus. Julkisissa tiloissa usein suositut kiil-

tävät pinnat, läpinäkyvyys ja kontrastittomuus harhauttavat näköaistia hel-

posti. Opasteiden suunnittelussa selkeä väri- ja tummuuskontrastien käyttö 

on tärkeää, sillä opasteiden tulee erottua ympäristöstään sekä tekstin ja 

symbolien taustastaan. Esimerkiksi ikääntyneiden, joilla on harmaakaihi, 

on helpompi orientoitua, liikkua ja toimia, jos opasteet ja varoitukset ovat 

kirkkaan värisiä ja niiden tausta neutraalin harmaa. Heijastavat pinnat koe-

taan usein epämiellyttävinä. (Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 39–41; 

42.) Opasteissa tulisikin suosia mattapintoja, sillä ne palvelevat paremmin 

vanhuksia, autisteja ja muita häikäisystä kärsiviä. Värejä voidaan käyttää 

eri toimintojen symbolina, jolloin tietty väri liiterään tiettyyn toimintaan ja 

tilaan. Erityisesti kehitysvammaiset kiinnittävät esteettisyydessä eniten 

huomiota juuri väreihin. Dementoivista sairauksista kärsivien voi puoles-

taan olla hankala kulkea, jos ympäristön kontrastit ovat liian jyrkkiä. De-

mentiassa kontrastien erottelukyky vaikuttaa ympäristön havainnointiin ja 

jos kontrasti on voimakas, näkymä värähtelee aiheuttaen huimauksen tun-

teen, josta seuraa epävarma olo,. Voimakkaat kuviot lattiasta nousevat 

ylös, ovat todellisia, kun taas tumma kohta maassa voidaan tulkita kuo-

paksi (Tujula, Kaski & Jokinen 2003, 42).   
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2.4.3 Kuultava ohjaus – äänimaisema ja akustiikka  

Äänen merkitys on suuri vaikeasti näkövammaisille, jotka liikkuvat ja 

suunnistavat ensisijaisesti kuuloaistin avulla. Kuuloaistin tehtävänä on 

määrittää kuunneltavan kohteen suunta ja luonne sekä tunnistaa kuultu ta-

pahtuma. Tilan äänimaisema on ihmisen kokema ja tuottama ääniympäris-

tö, joka voi muodostua musiikista, hälystä sekä luonnon tai teknologian 

tuottamista äänistä. Äänimaisema auttaa hahmottamaan tiloja, suunnista-

maan erilaisissa ympäristöissä, sekä tunnistamaan tapahtumia ja paikkoja, 

mutta on Jokiniemen (2007) mukaan merkittävä myös oman identiteetin ja 

vuorovaikutuksen kannalta. . (Jokiniemi 2007, 19–20, 29–32, 36–37, 52–

53, 75, 141–144) 

 

Sokeiden esteentaju sekä tilan hahmottaminen kuulemalla perustuvat so-

pivien hyötyäänien erottamiseen, jolloin erilaiset äänet voivat joko helpot-

taa tai vaikeuttaa näkövammaisen liikkumista (Verhe, 1996, 25, 36, 52–

53, 100). Passiiviset kuuloelämykset, kuten akustiikka erikokoisissa ja -

muotoisissa tiloissa sekä äänen heijastuminen eli kaiku, auttavat saamaan 

käsitystä tilan koosta, etäisyyksistä, mahdollisista esteistä ja kalusteista. 

Tujulan, Kasken ja Jokisen (2003) mukaan materiaalipintojen erilaista ää-

nenheijastuskykyä voidaan käyttää hyväksi paikantamisessa, esimerkiksi 

aukko erottuu seinästä poikkeavana kaikuna. Myös askelten tai kepin ääni 

heijastuu eri tavoin eri laatuisista pinnoitteista ja auttaa havaitsemaan suu-

rikokoiset esteet kuten seinän, ennen törmäämistä. Kulkuväylän pinnan tu-

lisikin olla kopiseva, jotta omien askelten äänen voi kuulla. (Tujula, Kaski 

& Jokinen 2003, 15, 56, 58, 61.)  

 

Jos tilassa on liian voimakas kaiku tai taustamelu, äänet puuroutuvat kes-

kenään ja suuntakuuleminen vaikeutuu. Autoistumisen myötä äänien ja 

erityisesti taustamelun määrä on rakennetussa ympäristössä lisääntynyt 

voimakkaasti, Jokiniemi (2007) jatkaa. Hälytilassa, esimerkiksi vilkaslii-

kenteisellä alueella aistiärsykkeet ovat liian voimakkaita, päällekkäisiä ja 

hallitsemattomia, mikä vaikeuttaa suunnistautumista ja estää sekä opasta-

vien äänien että kaikujen havaitsemisen. Kaupunkiympäristöissä äänimaa-

ilma voi toisaalta olla myös osittain autio, sillä laajat aukiot eivät heijasta 

ääntä, eikä ympäristö anna tällöin riittävästi akustista palautetta. Hyötyää-

nien tunnistamista häiritsevät melun ja kaikujen lisäksi äänten peittovaiku-

tus eli äänen peittyminen muiden samanaikaisten ääniärsykkeiden alle. 

Myös sade, tuuli ja erityisesti lumihanki vaikeuttavat kuulohavaintoja, 

peittäen, vääristäen ja vaimentaen ääniä. (Jokiniemi 2007, 19–20, 29–32, 

36–37, 52–53, 75, 141–144) 

 

Näkövammaisille liikkumisessa ovat suureksi avuksi erityisesti äänen 

avulla toimivat äänimerkkilaitteet eli majakat sekä muu ääniohjaus. Ää-

niopasteet toimivat kuultavina maamerkkeinä, joiden avulla voidaan osoit-

taa tärkeät toiminnot, kuten sisäänkäynnit tai laiturialueet sekä antaa tietoa 

paikannimistä ja vuoronumeroista. Äänilähde on voitava paikantaa, jotta 

sitä voidaan käyttää apuna suunnistautumisessa. Sisäänkäynnille tai muu-

hun kohteeseen voidaan ohjata esimerkiksi oven yläpuolelle asennettavan 

tikittävää tai naksuttavaa äänisignaalia lähettävän laitteen avulla. Ohjaavan 

signaalin tulee olla yhtenäinen ja muusta ympäristöstä selkeästi erottuva, 

jotta sen voi tunnistaa myös melun alta. Koska kielteisiksi koettujen ääni-
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en osuus on kaupunkiympäristössä suuri, tulisi äänimerkkejä suunnitelta-

essa huomioida myös äänen miellyttävyys äänimaiseman häiriötekijöiden 

vähentämiseksi. Esimerkiksi nykyisissä liikennevalo-opasteissa ääni hajo-

aa joka suuntaan ja kulkeutuu liikaa ympäristöön, jossa se koetaan ärsyttä-

vänä meluna. Suuntaavia kaiuttimia käytettäessä voidaan äänimerkki 

suunnata tehokkaasti haluttuun suuntaan. Tällöin ääni kuulostaa erilaiselta 

kuuntelun suunnasta riippuen ja helpottaa suunnistamista. (Rappe, Lindén 

& Koivunen 2003, 40–41.) 

 

Pitkäkestoiset äänet koetaan Jokiniemen (2007, 75) tutkimuksen mukaan 

ärsyttävämpinä ja häiritsevinä ja ne vaikeuttavat suuntakuulemista. Lyhyt-

kestoiset ääni-impulssit eivät sen sijaan peitä alleen ympäristön muita ää-

niä tai ärsytä ihmisiä, ja ovat siksi suositeltavampia. Luonnonäänet kuten 

linnunlaulu tai solisevan veden ääni koetaan yleisesti miellyttävinä ja rau-

hoittavina. Esimerkiksi linnunlauluäänimerkit liikennevaloissa koetaan 

yleisesti synteettisiä ääniä miellyttävämpinä. Tuulikello on myös perintei-

nen esimerkki opastavasta äänilähteestä, joka hyödyntää luonnon voimien 

avulla värähtelyä. Käyttämällä eri äänenkorkeuksia opasteäänestä tulee 

melodinen ääni-installaatio ja samalla helposti tunnistettava ja yksilöllinen 

maamerkki. Äänimerkkiä lähettävien laitteiden lisäksi myös ulkotilojen 

pysyvät äänilähteet, kuten suihkulähteen solina tai liikenteen kohina, toi-

mivat kuultavana opastuksena ja auttavat löytämään perille.  

 

 

Kuva 1 Puistoon rakennettu soitin luo äänielämyksiä. Lissabon. 

Opasteääniin panostaminen kohentaa kaupunkiestetiikkaa, ja mielenkiin-

toinen ja omaperäinen äänimaisema voi olla yksi maamerkki tilassa. Miel-

lyttävät ääniympäristöt koetaan tutkimusten (Jokiniemi 2007) mukaan laa-

dukkaan elinympäristön piirteiksi, kun taas epämiellyttävä melu, kuten lii-

kenteen äänet, ja miellyttävien äänien, kuten luonnon äänien ja erityisesti 

linnunlaulun puuttuminen, heikentävät kaupunkikuvaa. Täysi äänettömyys 
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rakennetussa ympäristössä on niin poikkeuksellista, että se koetaan kieltei-

senä ja pelottavana asiana, eikä sen tulekaan olla tavoitteena. Suunnitte-

lussa tulisi melun vähentämisen ohessa ottaa huomioon positiivisten ää-

niärsykkeiden olemassaolo ja hyödyntäminen; narisevat ovet auttavat nä-

kövammaisia suunnistamaan; suurten puiden tai pensaiden kahisevat leh-

det antavat äänielämyksiä. Taustamelun, kaikuisuuden ja hyötyäänien 

huomioon ottaminen voisi Jokiniemen (2007) mielestä olla luonnollinen 

osa julkisten tilojen suunnittelua ja moniaistisuuden lisäämistä. Tiloja voi-

daan rytmitellä akustiikan keinoin; katettu käytävä, kaikuisa tunneli tai si-

säpiha voi toimia piristävänä elementtinä avarammasta tilasta toiseen siir-

ryttäessä. Myös luonnon tiloja, kuten luolia tai kallioseinämän rajaamia 

alueita voidaan hyödyntää äänten synnyssä. Soiva tila voidaan rakentaa 

esimerkiksi lasten leikkipaikalle seinämillä tai muilla elementeillä luo-

maan persoonallista ja jännittävää äänimaisemaa tai parantamaan akus-

tiikkaa. Äänielämyksiä luovat myös ulkoympäristöön rakennetut soittimet 

(kuva 1), joissa voidaan käyttää apuna käsien tai jalkojen liikkeitä tai pu-

hallusta yhdistettynä soiviin kieliin, kelloihin, lautasiin, levypintoihin tai 

rumpukalvoihin. (Jokiniemi 2007, 19–20, 29–32, 36–37, 52–53, 75, 141–

144.) 

2.4.4 Tunnusteltava ohjaus – pintamateriaalit 

Ihmisen toiminta on täysin riippuvaista tuntoaistista – sen avulla havaitaan 

lämpötila ja kipu, ilman sitä olisi vaikea kävellä tai puhua, sillä tuntoaisti 

toimii motorisen toiminnan kontrolloijana. Esineiden muoto, paino, läm-

pötilat, ilmavirrat sekä tekstuurit aistitaan tuntoaistilla. Kineettisen aistin 

eli nivel- ja lihasaistin avulla ihminen aistii pintojen kaltevuutta ja muoto-

ja, materiaalieroja sekä oppii arvioimaan etäisyyksiä ja liikkeitä. Visuaali-

nen informaatio kuitenkin dominoi usein tuntoaistimuksia ja siksi näiden 

aistien merkitystä ei välttämättä huomata. Näkövammaisilla ja kuu-

rosokeilla tuntoaistin sekä lihas- ja tasapainoaistin merkitys korostuu, kos-

ka niitä käytetään paljolti näköaistin korvaajina ympäristöä havainnoitaes-

sa. Kuurosokealle suunnistautuminen vieraassa ympäristössä on pelkäs-

tään tuntoaistin varassa. Valkoinen keppi apuvälineenä on tuntoaistin jat-

ke: sillä tunnustellaan kohteita samoin kuin kädellä, ihokarvoilla ja hiuk-

silla. Näkövammaiset ja kuurosokeat hahmottavat tilaa aktiivisesti esinei-

tä, etäisyyksiä, pinnanmuotoja ja materiaaleja tunnustellen sekä passiivi-

sesti valoa, lämpöä, kosteutta ja ilmavirtoja iholla aistien. (Jokiniemi 

2007, 18–21, 25–27, 31–36, 41–43, 53, 95–106.) 

 

Suunnistautumisen tukena näkövammaisille toimivat erityisesti jalkakäy-

tävien opastavat pintamateriaalit. Jalalla tai valkoisella kepillä havaittavat 

kulkupinnan päällystekuviot eli taktiilit ohjaavat kulkua osoittamalla suun-

taa sekä varoittamalla muutoksista. Opastelaattojen materiaalierojen ha-

vainnointia tehostetaan erilaisin kontrastein: värien ja kitkaominaisuuksien 

avulla sekä materiaalien akustisten ominaisuuksien eroavaisuuksilla. (Tu-

jula, Kaski & Jokinen 2003, 15–16, 40–41, 48.) Eri materiaalien toisistaan 

eroavat äänet varoittavat näkövammaisia, kun taas opasteraitojen kitka es-

tää liukastumisen ja tekee liikkumisesta turvallisempaa (Lehmuspuisto & 

Åkerblom 2007, 42). 
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Kulkuväylän pinnassa kulkeva ohjaava materiaalimerkintä auttaa Verheen 

mukaan (1996) kulkemaan suoraan ja ylittämään aukeat paikat sekä hel-

pottaa sisäänkäyntien ja laituri- tai pysäkkialueiden tunnistamista. Ohjaa-

vassa, suuntaa antavassa merkityksessä toimivat parhaiten kulkuväylän 

suuntaisesti jatkuvat, nauhamaiset ja pitkänomaiset kohokuviot. Esimer-

kiksi tummalla asvalttipinnalla toimii hyvin vaalea kohokuvioitu laattarivi. 

Suuntautuminen helpottuu, kun kulkuväylä rajoittuu selvästi poikkeavaan 

pintaan, kuten mukulakivi-, sora- tai nurmikkovyöhykkeeseen. Luon-

nonympäristöön riittääkin ohjaava reunaerotusmerkintä, joko jatkuva nau-

hamainen luonnonkiviladelma tai reunapuu kulkuväylän reunalla. Kapeaa, 

nauhamaista erotteluraitaa käytetään myös erottamaan lepopaikat, varuste- 

ja kalustevyöhykkeet sekä kulkuväylän eri osat, kuten jalankulku ja pyörä-

tie toisistaan. Noppakivistä ladottu ohjaava erotuskaista erottuu hyvin 

esimerkiksi asvaltti, kivilaatta- ja kivituhkapinnoista. Levähdyspaikat ja 

kadunkalusteet, kuten valaisimet, pollarit, opasteet ja istuimet sijoitetaan 

mieluiten kokonaan erilliselle materiaalikontrastivyöhykkeelle törmäysten 

välttämiseksi. (Verhe, 2007, 16–18, Verhe, 1996, 25, 35, 65) 

 

Varoittava materiaalieroalue osoittaa etukäteen muutos- ja vaarakohdat, 

kuten kulkuväylän suunnan muutokset, portaat ja muut tasoerot, suojatiet 

tai risteykset. Varoittava huomiolaattaraita tehdään aina kulkuväylän le-

vyisenä, 1200 mm syvyisenä vyöhykkeenä, esimerkiksi pyöreillä kupoli-

pintaisilla nystykuvioilla, kolikko- tai vinokuvioilla tai aaltomaisilla vino-

kuvioilla. Luonnonympäristöön sopii esimerkiksi kulkuväylän poikki kul-

keva katukiviladelma, kivetyltä alustalta erottuu parhaiten poikittainen 

nystykuvioitu raita kohokuviopohjalla. Kulkuväylän liittyessä tasoeroon 

kaiteet, käsijohteet, ja reunaesteet turvaavat kulkua materiaalikontrastien 

ohella. Käsijohteen sormenpäillä havaittavilla nysty- tai uramerkinnöillä 

kerrotaan myös muutoksesta ja huomiokohdista. (Verhe 1996, 25, 35, 65.) 

 

Ohjaavan vaikutuksen lisäksi opastavat materiaalit jäsentävät ympäristöä 

ja lisäävät mahdollisuuksia aktiiviseen koskettamiseen sekä vaikuttavat ti-

lakokemukseen, jatkaa Jokiniemi (2007). Näkövammaisia palvelevilla 

tunnisteilla tulee olla myös näkevien ympäristöä rikastuttava sisältö. Kul-

kupinnoille opastavan materiaalin yhteyteen voidaan sijoittaa opastavaa 

tietoa myös näkeville, kuten laiturinumerointeja tai kuvasymboleita. Mate-

riaalivalinnoilla sekä eri materiaaleja yhdistelemällä tai konkreettisten yk-

sityiskohtien muotoilulla voidaan esteettömyyden lisäksi lisätä ympäristön 

esteettisyyttä esimerkiksi toistamalla valittuja aiheita ja teemoja tietyssä 

rytmissä. Pintamateriaalit voivat toimia opastavina myös esimeriksi läm-

pösäteilynsä ansioista; lämpötilaa voi havainnoida rakennusten ja raken-

teiden pinnoista heijastuneena, jolloin esimerkiksi lämpöä säteilevä tiili-

seinä kulkuväylän vieressä toimii maamerkkinä sokealle. Materiaalivalin-

noilla voidaan vaikuttavat muutoinkin tilakokemuksen myönteisyyteen. 

Perinteiset luonnonmateriaalit ja elementit, kuten puu, kivi tai tiili koetaan 

yleisesti positiivisina ja pintarakenteeltaan miellyttävinä, sillä niistä voi 

aistia ns. materiaalin tuntua, ikää ja historiaa tai paikan henkeä.  
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Kuva 2 Tunnusteltava pienoismalli, jossa kohteet on merkitty pistekirjoituksella. 

Lontoon kaupungintalo. 

Luonnollisen näköiset pienoisveistokset, kohokuvakartat sekä tunnustelta-

vat opasteet ja pienoismallit toimivat osana tunnusteltavaa opastusta. Kä-

sikontaktilla pinnoista saatavilla ärsykkeillä on suuri merkitys näkövam-

maisille, sillä näkövammainen tutustuu ympäristön yksityiskohtiin ja opas-

teisiin käsillä koskettamalla. Kohokarttojen tunnustelu havainnollistavat 

muotoon, kokoon, suhteisiin ja sijaintiin liittyviä käsitteitä (kuva 2). Mit-

takaavaihminen veistoksissa on tärkeä yksityiskohta oikean mittakaavan 

ymmärtämiseksi. (Jokiniemi 2007, 18–21, 25–27, 31–36, 41–43, 53, 95–

106.) 

2.4.5 Opastus ja tiedottaminen 

Opastus suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena muun suunnittelun yhtey-

dessä johdonmukaiseksi, jatkuvaksi ja kaikkia vammaisryhmiä palvele-

vaksi. Esteettömän ohjauksen tavoitteena on käyttää samanaikaisesti sekä 

näkyvää, kuuluvaa että tuntuvaa ohjausta, tapa voi vaihtua tilanteen mu-

kaan. Tällöin eri aistein saatavat havainnot tukevat toisiaan ja mahdollis-

tavat liikkumisen, vaikka jokin aisti olisi muita heikompi. (Tujula, Kaski 

& Jokinen 2003, 38–39.) Opastamiseen käytetään symbolikuvioin täyden-

nettyjä kylttejä, kilpiä, karttatauluja, esitteitä sekä valo- ja äänimerkinanto-

laitteita. Opastavat väri- ja materiaalierot sekä tunnusteltavat kohokuva-

kartat, pienoismallit, havainnekuvat ja symbolit toimivat muun opastuksen 

tukena ja helpottavat kokonaisuuden hahmottamista. (Verhe 2007, 8–10, 

33, 45.) 

 

Liikkumisesteiset tarvitsevat muita enemmän luotettavaa ja ajanmukaista 

etukäteistietoa ulkoilu- ja liikuntapaikoista, voidakseen arvioida onko har-

rastusalueella mahdollista liikkua yksin tai avustajan kanssa.  Esteettömis-

tä virkistysalueista ja ulkoilumahdollisuuksista tiedotetaan monipuolisesti 

esitteissä, kartoissa ja medioissa, sekä rohkaistaan ulkoilijoita käyttämään 

palveluita. Tärkeää tietoa ovat esimerkiksi liikuntapaikan saavutettavuus 

ja esteettömyys, liikkumisesteisille soveltuvat kulkuväylät ja niiden vaati-

vuus, saatavilla olevat apuvälineet ja varustus, wc-tilat, pukuhuoneet, au-

kioloajat sekä palvelut. (Verhe 2007, 8–10, 33, 45.) 
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Kohteeseen saavuttaessa alueen tai rakennuksen sisäänkäynnille sijoite-

taan opastustaulu, jonka avulla voi tutustua alueeseen. Opastaulu kertoo 

kohteen rakenteen ja eri toimintojen sijainnin. Havainnollisessa opaskar-

tassa esitetään ulkoliikunta-alueen toiminnot, etäisyydet ja välimatkat, 

kulkureittien vaativuusaste sekä lepopaikat tekstein ja kuvasymbolein. 

Opastaulusta on käytävä ilmi myös alueen kunnossapidosta vastaavan ta-

hon yhteystiedot sekä muita ohjaavia, ajankohtaisia ja alueesta kertovia 

tietoja. Opasteet sijoitetaan kulkuväylän ulkopuolelle, helposti havaitta-

vaan ja luettavaan paikkaan, mielellään katoksen alle suojaan kontrastivä-

ri- ja materiaalivyöhykkeelle törmäysvaaran välttämiseksi. (Verhe 2007, 

8–10, 33, 45.) Kulkureitit merkitään etäisyysmerkein varustetuilla viitoil-

la, jotka osoittavat harrastus- ja toimintapaikat sekä niitä palvelevat tilat. 

Kulkua ohjaavissa käsijohteissa annetaan viitteitä lähiympäristöstä teke-

mällä johteisiin karhennoksia, paksunnoksia tai ohennuksia. Käsijohteen 

tai reunatuen nysty- ja kolomerkinnöillä kerrotaan opasteiden sijainti. Kä-

sijohteiden lisäksi äänimajakoita hyödynnetään ohjauksessa. Niillä ohja-

taan kulku tiettyä reittiä pitkin sekä helpotetaan löytämään sisäänkäynnit 

ja muut tärkeät kohteet. Majakoita ei saa olla kuitenkaan liikaa, jotta nii-

den äänet eivät sekoitu toisiinsa. (Verhe 1996, 54–57.) 

 

Osa opasteista toteutetaan tunnusteltavina koho-opasteina, jotka sijoitetaan 

900–1200 mm:n korkeudelle kallistetulle tasolle ulospäin vinoon käännet-

tyinä, käsillä lukemisen helpottamiseksi. Noin metrin korkeudelle sijoitet-

tuina ne ovat myös lapsen, pyörätuolia käyttävä henkilön sekä seisovan 

aikuisen ulottuvilla. Näkövammaisten ja pyörätuolilla liikkuvien on pääs-

tävä lähelle opasteita, jolloin tarvittavan tiedon voi saada lukemalla tai 

tunnustelemalla. (Tujula, ym. 2003, 38–39.) Näkövammaisten suunnistau-

tumista helpottavat myös tunnustelemalla luettavissa olevat kohokuvakar-

tat ja pienoismallit. Havainnolliset kohokartat ovat opastavat kaikkia käyt-

täjiä, kun vaikeasti erotuvat asiat – polut, kadut, pysäköintipaikat, raken-

nukset ja sisäänkäynnit – erotetaan omilla pintatekstuureilla ja väreillä toi-

sistaan. (Verhe 1996, 54–57.) Opasteissa käytetään lisäksi tummuus- ja 

värikontrasteja, helppolukuisia lauseita ja yksinkertaisia sanoja täydennet-

tynä kuvilla ja symboleilla, jotta myös vieraskielisten ja lukutaidottomien 

olisi helppo hahmottaa opasteet (Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, 42). 

Esimerkiksi CP-vammaiset ymmärtävät parhaiten kuvasymboleita ja suun-

taa osoittavia nuolia, sillä heistä kaikki eivät kykene lukemaan. Opastei-

den pintamateriaali saa kiiltää tai häikäistä. (Tujula, ym. 2003, 38–39.) 

 

Opasteet suunnitellaan tyyliltään paikan luonteeseen sopiviksi. Kilpien tu-

lee soveltua ympäristön väreihin, mutta samalla erottua ympäristöstään ja 

olla selkeästi havaittavia. Esimerkiksi puumateriaali sopii hyvin luon-

nonympäristöön, mutta kirkkaat värit erottuvat hyvin taustasta. Opastuk-

sen tukena voidaan käyttää myös ympäristöstä selkeästi erottuvia maa-

merkkejä, jotka helpottavat suunnistautumista. Kiintopisteenä eli majak-

kana voi toimia esimerkiksi suuri veistos tai puu, paviljonki, kivenlohkare 

tai muu mieleenpainuva maiseman kohokohta. (Tujula, ym. 2003, 38–39.) 
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2.4.6 Kulkuväylät ja tasoerot  

Esteetön kulkuväylä rakennetaan katkeamattomaksi ja sitä havainnolliste-

taan johdonmukaisesti sekä näkyvillä, tuntuvilla ja kuuluvilla maanpinnan 

ohjausmerkinnöillä. Yhtenäinen kulkuväylä johdetaan selkeästi hahmottu-

vana jalankulku- tai kevyenliikenteen väylää tai polkua pitkin esimerkiksi 

pysäköintipaikalta rakennuksen sisäänkäynnille. Risteykset ja eri kulkuta-

pojen vaihdot toteutetaan turvallisina ja sujuvina, mielellään portaattoma-

na ilman tasoeroja (Verhe 1996, 74, 110). Esteettömällä reitillä pitää pys-

tyä etenemään eksymättä, törmäämättä, putoamatta, kompastumatta tai 

liukastumatta (Verhe 2007, 13, 45–46). Torin, aukion tai kenttäalueen 

poikki kulkiessaan reitti merkitään maan pintaan, jotta se löytyy vaivatta. 

Helpot reitit rakennetaan tasaisina ja kovapintaisina loivapiirteiseen maas-

toon, jossa kaltevuudet noudattavat luiskan ohjekaltevuutta. Erittäin hel-

poilla, kaikille soveltuvilla reiteillä vältetään yli 5 % pituuskaltevuutta 

(Verhe 2007, 13, 45–46). Tarvittaessa voidaan rakentaa kaksi eri reittiä, 

toinen mäen yli kulkeva ja toinen sitä kiertävä vaihtoehto. Risteykset to-

teutetaan väljälle tasamaalle, jolloin tottumatonkin liikkuja näkee sen 

ajoissa ja ehtii pysähtyä. (Tujula, Kaski & Jokinen 2003, 61.) Sivuttaiskal-

tevuutta on erityisesti vältettävä, koska se vaikeuttaa pyörätuolin ja rollaat-

torin hallintaa (Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 39–40).  

 

Kulkuväylä mitoitetaan liikkumis- ja toimintaesteisille. Kun leveys on vä-

hintään 1800 mm, vastaantulijan ohittaminen on helppoa ja kahden pyörä-

tuolin kohtaaminen on mahdollista – pyörätuolin kääntymisympyrän olles-

sa 1500 mm. Hiljaiset polut voivat olla 1200 mm:n levyisiä ja voi myös 

väliaikaisesti kaventua 900 mm:n levyiseksi, toteavat Tujula, ym. (2003, 

40–41). Kapeille reitinosille tehdään ohituspaikat, kuten kuvassa 3 sekä 

lepopaikkojen yhteyteen väljennykset kääntymistä varten. Myös sähkö-

käyttöiselle pyörätuolille tulee olla 2500 x 2500 mm:n kokoisia kääntö-

paikkoja. Lisäksi varataan vapaa piennaralue molemmin puolin näkemä-

alueeksi. (Verhe 2007, 15, 49, 52–55.) Asteittain pitenevä rengasreitti so-

veltuu eri käyttäjäryhmille ja palvelee parhaiten eri tavoin liikkumisestei-

siä. Reittien alku- ja päätepisteet ovat samassa pisteessä, jolloin eri pitui-

sista reittivaihtoehdoista valita itselle ja omalle liikuntamuodolle sopi-

vimman. Tällöin reitin eri osista voidaan tehdä myös vaikeusasteiltaan 

vaihteleva toisin kuin nauhamaisella tai yksinkertaisella rengasreitillä. 

(Verhe 2007, 12.)  

 

Kulkuväylän pinnan tulee olla tasainen, tiivis ja kova, heijastamaton ja 

märkänäkin luistamaton. Eri pintamateriaalien ja rakenteiden liitokset ku-

ten kourut ja ritilät toteutetaan kulkupinnan tasossa. (Tujula, ym. 2003, 

40–41.) Pintamateriaalissa ei saa olla yli 5 mm:n levyisiä tai korkuisia ta-

soeroja, hammastuksia, saumoja tai koloja, sillä pienetkin epätasaisuudet 

voivat koitua heikkonäköisen tai vanhuksen kompastukseksi (Rappe, ym. 

2003, 37–38). Myös irtohiekkaa ja karkeaa soraa vältetään kaatumisriskin 

minimoimiseksi (Verhe 2007, 15, 49, 52–55). Kova pintamateriaali heijas-

taa askelten ja valkoisen kepin äänen, mikä helpottaa kuulon käyttöä liik-

kumisen apuna (Verhe 1996, 63). Myös kävelytuen tai pyörätuolin avulla 

liikkuvat tarvitsevat melko kovan pinnan, jotta pyörät pyörivät vaivatto-

masti (Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, 41–42). Toisaalta esimerkiksi 

luonnonkivipinnoite saattaa aiheuttaa epämiellyttävää tärinää apuvälinei-
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den kanssa kulkeville. Terapiasyistä epätasainen pinta voi olla toisinaan 

perusteltu, sillä epätasaisella alustalla kulkeminen harjoittaa tasapainoa. 

(Rappe, ym. 2003, 37–38.) 

 

Ulkoilureiteille ja puistokäytäville sopiva pintamateriaali on hyvin tiivis-

tetty kivituhka. Se ei rasita niveliä kävellessä, kuten kovat joustamattomat 

pinnoitteet, ja toimii Lehmuspuiston ja Åkerblomin mukaan (2007, 41–42) 

kompromissiratkaisuna kaikkien käyttäjäryhmien vaatimuksiin. Veden 

syöpymiselle alttiissa kohdissa asvaltti on hyvä vaihtoehto, taajamissa 

kulkuväylien päällysteiksi sopivat myös betoni, kalkkikivirouhe tai laatta-

tyypit, jotka eivät tule märkänäkään liukkaiksi. Luonnonympäristöön so-

veltuvat parhaiten yksinkertaiset, lujat, säänkestävät ja luonnonmukaiset 

rakenteet, kuten lehtikuusilankku, ehdottavat Tujula, ym. (2003, 40–41). 

Puupolun lankut ladotaan kohtisuoraan kulkuväylään nähden siten, että 

laudoituksen raot ovat enintään 5 mm. Nurmipinnoilla kulkua helpotetaan 

tekemällä väyliä betonikivistä, jolloin myös rollaattorilla ja pyörätuolilla 

on mahdollista kulkea niiden poikki. (Rappe, ym. 2003, 37–38.) Kulutuk-

senkestävyydeltään aran alueen, kuten kostean ranta-alueen, kosteikon, 

puron tai upottavan hiekan yli rakennetaan puupintainen polku, esimerkik-

si leveät pitkospuut kuten kuvassa X). Rantapenkoilla, jyrkänteillä ja 

maanpinnan yläpuolella kulku turvataan käsijohteilla ja tarvittaessa reuna-

esteillä. (Verhe 2007, 15, 49, 52–55.)  

 

Jos mahdollista jalankulku ja pyöräily tulisi kevyenliikenteen väylällä 

erottaa selkeästi toisistaan esimerkiksi kapealla viherkaistalla (leveys 0,2–

1 m). Yhdistettyä kevyenliikenteen väylää tulee välttää, sillä äänettömästi 

liikkuvat polkupyörät ovat vaaraksi huonosti näkeville ja kuuleville jalan-

kulkijoille. Kapealla väylällä keskiviiva merkitään materiaaliltaan ja väril-

tään tien pinnasta helposti erottuvalla erotteluraidalla kiveyksellä, kuten 

muutaman kiven levyisellä nupukiviladelmalla. (Verhe 1996, 61, 65, 73.) 

Puita ja pensaita käytetään jäsentämään tilaa ja viheraluetta erottamaan 

väylä ajoradasta siten, että näköyhteys kuitenkin säilyy. Reunoille on jätet-

tävä vapaa piennaralue, jolle liikennemerkit ja kyltit sijoitetaan. (Lehmus-

puisto & Åkerblom 2007, 19.) 

 

Vapaasti mutkittelevat puistokäytävät aiheuttavat näkövammaisille suun-

nistautumisvaikeuksia, ellei niitä ole erotettu ympäristöstä selkein reuna-

merkinnöin. Myös pääväylän voi erottaa sivuväylästä eri pinnoitteella. 

Kulkuväylän keskelle voidaan asentaa kaistale poikkeavaa materiaalia 

helpottamaan suunnistautumista, esimerkiksi kivituhkakäytävän keskeltä 

laattarivi on helppo tunnistaa kepin avulla. (Rappe, ym. 2003, 39–40.) Ris-

teysten ja kulkureittien liittymäkohtien tulisi olla suorakulmaisia suunnis-

tautumisen helpottamiseksi, sillä laajasti pyöristetty kadunkulma harhaut-

taa helposti sokean henkilön keskelle risteystä. Verheen (1996, 30, 61) 

mukaan käytävät voivat kuitenkin olla loivasti mutkittelevia. Näkövam-

maisille on tärkeää, että kulkuväylien reunat ovat selvästi havaittavia – jo-

ko erilaisesta materiaalista kuin varsinainen väylä tai selvästi korkeammal-

la. Myös risteykset ja kadunylityspaikat merkitään pintamateriaalin vaih-

doksella, esimerkiksi kupolinystypintaisella laattavyöhykkeellä. (Verhe 

2007, 33.) Aidat, tolpat, istutuslaatikot sekä selkeästi havaittavat pollarit 
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ohjaavat ja turvaavat myös kulkua, estävät putoamista ja harhaan joutu-

mista (Verhe 2007, 23–24).  

 

 

Kuva 3 Kapeille polunosuuksille tehdään ohituspaikat. Pyörätuolille mitoitetut leveät 

pitkospuut, sopivat hyvin luonnonympäristöön. Rhodopuisto, Haaga. 

Kulkuväylä rajataan ympäristöstä joko reunatuen, reunaesteen tai reuna-

tunnistinvyöhykkeen avulla. Kulkuväylän kasvillisuudesta tai luonnosta 

rajaavaksi reunatueksi sopii betoni-, ja luonnonkivi, puu tai selkeä nurmi-

kon reuna. Väriltään ja materiaaliltaan eroavasta reunakivestä näkövam-

mainen voi ottaa suunnan jalkakäytävällä katua ylittäessään, joten suoja-

tien kohdalla reunakiven tulee olla suorassa kulmassa ajorataan nähden 

(Verhe 1996, 63). Puistokäytäville ja ulkoilureiteille kulun ohjaukseen so-

pii paremmin 350–500 mm leveä reunatunnistinvyöhyke. Esimerkiksi mu-

kulakivet tai karheat ja leveäsaumaiset nupu- ja noppakivet sopivat hyvin 

kulkuväylään rajoittuviksi materiaalikontrastin ja reunatunnisteen luojiksi. 

Kivituhkapintaisilla ulkoilureiteillä reunamerkintänä voidaan käyttää 

myös luontoon soveltuvaa kalkkirouhetta tai sahanpurua. Kulkuväylän ra-

jautuessa tasoeroon, kuten laiturialueella, käytetään korkeampaa reunaes-

tettä, joka ohjaa näkövammaisia ja estää estetään pyörätuolin tai lasten-

vaunujen luiskahtamisen kulkuväylältä. Reunaesteen yhteyteen on hyvä 

toteuttaa myös kaide tai käsijohde. Siltojen, jyrkänteiden tai muiden ta-

soerojen kohdalle rakennetaan kaide ja yhtenäinen käsijohde 700 mm:n ja 

900 mm:n korkeudelle. Alempi käsijohde on lapsia, lyhytkasvuisia, ja 

luiskassa pyörätuolinkäyttäjiä varten. (Verhe 2007, 23–24.)  

2.4.7 Tasoerot ja tasonvaihdot   

Tujulan, ym. (2003, 45–46) mukaan tarpeettomia tasoeroja ulkona välte-

tään, mutta tarvittaessa rakennetaan sekä loivat portaat että luiska, jotka 

yhdessä muodostavat kokonaisuuden. Luiskan lisäksi tarvittavat loivat 

portaat palvelevat jäykkänivelisiä sekä apuvälineillä liikkuvia. Portaat si-

joitetaan kulkuväylän ulkopuolelle, samansuuntaisesti sen viereen tai koh-
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tisuoraan sitä kohti. Näkövammaisten kannalta on parempi tehdä luiska 

osaksi kulkuväylää ja portaat sen sivuun, koska portaat aiheuttavat pu-

toamisriskin. (Verhe 1996, 51, 71.) Luiskat ja portaat merkitään kulkupin-

nan materiaali- ja värikontrastein 1200 mm:n pituiselta matkalta, esimer-

kiksi kupolimuotoisin nastalaatoin sekä valaistaan hyvin. Värikontrastia 

on hyvä käyttää luiskan koko pituudelta sen erottamiseksi ympäristöstä 

sekä porrasaskelmissa etureunojen erottamiseksi etenemästä. Väri- ja ma-

teriaalieroraidat portaiden etureunassa toimivat myös liukuesteinä. (Verhe 

2007, 23–24.) 

 

Ulkoportaiden tulee olla loivat, askelman sopiva nousu on enintäään 130 

mm ja etenemä vähintään 400 mm. Portaita tulisi olla vähintään kolme 

kappaletta, jotta korkeusero hahmottuu riittävästi, huomauttavat Rappe, 

Lindén ja Koivunen (2003, 39–40). Turvallisissa portaissa ei ole avoas-

kelmia, ulkonevia reunoja tai yksittäisiä askelmia. Luiskan pituuskalte-

vuus lyhyillä nousuilla tulee olla enintään 8 %, mikä katkaistaan 6 metrin 

välein lepotasolla. Pitkissä nousuissa sopiva kaltevuus on 5 %, mikä tulee 

katkaista 50 metrin välien. Luiskan vähimmäisleveys on 900 mm ja sallit-

tu sivukaltevuus enintään 2 %. Luiska toteutetaan aina suorana: kulku-

väylän kaarrokset ja käännökset sijoitetaan tasaiselle, vaakasuoralle osuu-

delle. Mikäli portaiden tai luiskan kulkupinnan taso poikkeaa maanpinnas-

ta yli 500 mm, ne varustetaan kaitein ja käsijohtein molemmin puolin sekä 

luiska rajataan turvareunuksella. Käsijohde jatkuu yhtenäisenä myös lepo-

tasojen kohdalla ja ulottuu 300 mm molemmissa päissä luiskan tai portai-

den alkamiskohdan yli. Pintamateriaaleiksi portaisiin ja luiskaan soveltu-

vat luistamattomat asvaltti, betoni ja verkkolevy, luonnonympäristössä 

myös höyläämätön lankku. (Verhe 2007, 23–24.) 

2.4.8 Levähdyspaikat ja kalusteet 

Puistojen helppokulkuisilla pyörätuolireiteillä levähdyspaikkoja sijoitetaan 

kulkuväylän varrelle 25–100 m välein sekä nousujen jälkeen omille kalus-

tevyöhykkeilleen (Tujula, Kaski & Jokinen 2003, 52). Kulkuväylien var-

rella oltava riittävästi lepopaikkoja, erityisesti luiskissa ja mäissä. Näköyh-

teys penkkien välillä, lepopaikasta toiseen rohkaisee huonokuntoisiakin 

liikkumaan ja auttaa arvioimaan seuraavan levähdyspisteen etäisyyden. 

(Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 38–39.) Levähdyspaikkojen tulee tarjo-

ta valinnanmahdollisuuksia auringosta varjoon sekä rauhallisista vilkkaille 

istuskelupaikoille (Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, 42). Penkkejä ja pöy-

tiä sijoitetaan levähtämistä varten sisäänkäyntien luokse, saattoliikenteen 

odotuspaikoille, kävelyreittien varrelle sekä oleskelualueille, määrittelee 

Verhe (2007, 34–35). Eväiden syöntiin soveltuville paikoille rakennetaan 

pöytä-penkki-yhdistelmät, joissa pöydän ääreen pääsee myös pyörätuolilla 

(Tujula, Kaski & Jokinen 2003, 48).  

 

Lepopenkit ja pöytä–penkkiyhdistelmät sijoitetaan kulkuväylän ulkopuo-

lelle, kontrastiraidalla tai muista pinnoista eroavalla materiaalilla merkityl-

le kalustevyöhykkeelle (Verhe 2007, 16–18). Törmäysten välttämiseksi 

myös kaikki muut kadun varusteet – opasteet, liikennemerkit, valaisinpyl-

väät, pollarit puut, roska-astiat sekä polkupyörien pysäköintipaikat – erote-

taan kulkuväylistä pinnoitteilla ja sijoitetaan kaluste- ja varustevyöhyk-
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keille (Verhe 1996, 32). Näkövammainen havaitsee lepopaikan läheisyy-

den pintamateriaalin muutoksena, esimerkiksi poikkilaudoituksena tai kä-

sijohteen materiaalin muutoksena (Tujula, ym. 2003, 66). Asvaltista erot-

tuvat hyvin laatta- ja luonnonkiveys, harmaasta kivituhkapinnasta vaalea 

tai punertava kiviaines tai sahanpuru. Luontoon sopii hyvin myös lankku-

pinta lepoalueille (Verhe, 1996, 32). 

  

Kuva 4 Maunulan kuntopolun perusreitillä penkit ovat keltaisia, lisäreitillä oransseja. 

Värit on valittu niin, että henkilö, jolla on heikentynyt näkö, voi helposti erot-

taa penkit maastosta. Levähdyspaikat on erotettu omille kalustevyöhykkeil-

leen kontrastimateriaalin avulla. 

Myös kalusteiden olisi hyvä erottua taustastaan väri- tai tummuuserojen 

avulla (kuva 4). Levähdyspaikat rakennetaan väljiksi pyörätuolilla ja las-

tenvaunujen kanssa liikkumista varten. Eteen jätetään vapaata pyörähdys- 

ja liikkumatilaa sekä alueen sivuille vähintään 900 mm leveä lepotila. 

Myös pöydän ääreen tulee päästä pyörätuolilla, joten pöytälevyn päässä 

tulisi olla uloke ja penkkien erillisiä (Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, 

34). Roska-astioiden tulee erottua taustastaan ja oltava korkeudeltaan 

myös pyörätuolinkäyttäjine ja lyhytkasvuisten ulottuvilla. (Verhe 2007, 

25–27, 58, 60, 78–79.) Istuimia tulisi olla ainakin kahdella eri korkeudella, 

ja niissä tulee olla selkänojat sekä käsinojia istualtaan nousemisen helpot-

tamiseksi, määrittävät Lehmuspuisto ja Åkerblom (2007, 34–35). Penkke-

jä tai istuimia ei tule sijoittaa pöydän joka puolelle, jotta tila jää myös pyö-

rätuolille. Pöytäpintojen tulisi olla keskenään samalla korkeudella, jotta 

kaikki pöydissä istuvat tuntevat olevansa samanarvoisia keskenään, tämä 

onnistuu maastonmuotoilulla tai korotetulla lattialla. Kalusteet tehdään tu-

keviksi ja paikallaan pysyviksi ilman ulkonevia kulmia ja teräviä reunoja. 

(Tujula, ym. 2003, 37, 48.) 

3 ESTEETÖN RANTAYMPÄRISTÖ 

Rannat ovat Suomessa merkittäviä vapaa-ajan viettoalueita ja vesistömai-

sema on keskeinen osa suomalaista identiteettiä (Jarva 2005, 7) Rantojen 

virkistyskäyttö painottuu nykyisin kunto- ja virkistysuintiin sekä siihen 

liittyvään auringonottoon ja yhdessäoloon, peleihin ja leikkeihin sekä 

muuhun vesiliikuntaan, kuten veneilyyn, melontaan, soutuun ja kalastuk-

seen. Virkistyskäytössä olevia rantaympäristöjä tulisi kehittää, jotta rannat 

ja vesistöt saataisiin kaikkien käyttäjien, myös liikunta- ja toimintaesteis-

ten ulottuville. Tässä työssä rantaympäristöllä käsitetään virkistyskäyttöön 
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tarkoitettuja ranta-alueita, ensisijaisesti uimarantoja sekä niihin liittyviä 

rakenteita ja palveluita.     

 

Rantojen virkistysalueista olisi hyvä kehittää erilaisia harrastusmahdolli-

suuksia tarjoavia toiminta- ja palvelukeskuksia, jotka palvelevat monia 

käyttäjäryhmiä ja useiden eri lajien harrastajia. Suunnittelussa tulee huo-

mioida ranta-alueen monikäyttömahdollisuus, saavutettavuus sekä eri toi-

mintojen sijainti suhteessa toisiinsa. Erilaiset palvelut ja harrastusmahdol-

lisuudet tukevat toisiaan ja lisäävät alueen käyttäjämäärää. Esimerkiksi 

melonta- ja soutulajit soveltuvat hyvin uimarannan yhteyteen, jos rannalta 

on pääsy suojaisille vesialueille. (Luoto 2006, 21, 29.) Veneilijöiden, ui-

marien ja kalastajien tulisi parhaimmillaan voida nauttia vesiharrastuksis-

taan esteettömästi ja toisiaan häiritsemättä, mikäli jokaiselle toiminnalle 

on osoitettu omat laiturinsa ja alueensa (Verhe 2007, 68–75). Luoto (2006, 

22) täsmentää, että esteettömän liikkumisen vaatimusta ei voi toteuttaa 

kaikilla vesiliikuntaan soveltuvilla virkistysalueilla muun muassa maastol-

lisista syistä, mutta seudullisella tasolla esteettömien vesiliikuntapaikkojen 

toteuttaminen olisi tavoiteltavaa.    

3.1 Rantarakentamisen ympäristöolosuhteet 

Ranta-alueet ovat usein maisema-arvoltaan merkittäviä ja ympäristön 

avoimuuden vuoksi ne näkyvät pitkälle. Hyvin suunniteltu rantaympäristö 

on visuaaliseesti miellyttävä, sen rakennukset ja rakenteet sopivat ympä-

ristöönsä, eivätkä hallitse maisemaa liikaa. (Luoto 2006, 38.) Ympäristö-

olosuhteet ovat merenrantarakentamisessa kuitenkin usein vaativammat 

kuin sisämaahan rakennettaessa. Nämä alueelliset erityispiirteet tulisi ottaa 

huomioon myös rantaympäristöjen suunnittelussa. Erityisvaatimuksia ra-

kenteille ja suunnittelulle aiheuttavat erityisesti kosteusolosuhteet, sisä-

maata kovemmat tuulikuormat, vedestä ja jäästä aiheutuvat kuormitukset 

ja rasitukset, suuremmat viistosademäärät sekä usein vaikeat perustamis-

olosuhteet. Veden kanssa kosketuksissa olevissa rakenteissa on käytettävä 

materiaaleja ja rakenteita, jotka kestävät vettä ja kastumista. Aallokko ja 

virtaukset sekä meren pinnan korkeusvaihtelut aiheuttavat rannassa lisäksi 

eroosiota sekä lisäkuormituksia ja kosteusrasitusta rakenteille. Vettä 

enemmin rakenteita kuormittaa vielä jää, joka saattaa työntyä kauas ran-

nalle ja vaikuttaa ainakin rantamuureihin ja laiturirakenteisiin, loivalla 

rannalla myös lähellä vesirajaa oleviin rakennelmiin. (Rantarakentamisen 

ohjeisto 2009.) 

 

Kosteissa ja viileissä ympäristöolosuhteissa tuulella on suuri viihtyvyyttä 

alentava vaikutus ja kapeissa väleissä tuulen nopeus saattaa kasvaa suu-

reksi. Koska meren rannalla tuulee miltei aina, tulisi tuulen häiritsevää 

vaikutusta pyrkiä pienentämään esimerkiksi puiden ja monikerroksisten is-

tutusten avulla. Rannikon erityiset kosteusolosuhteet tulisi myös huomioi-

da materiaalivalinnoissa. Vedestä nouseva sumu ja pärskeet satavat tai tii-

vistyvät rakenteiden pinnoille ja tekevät jäätyvistä ja märistä pinnoista 

erittäin liukkaita. Materiaalivalinnoissa on huomioitava lisäksi valo-

olosuhteet. Veden pinta heijastaa valoa ja samalla UV-säteilyä, joka van-

hentaa ja kuluttaa materiaaleja. Vedestä heijastuva valo aiheuttaa myös 

häikäisyä, joten suuria kiiltäviä ja häikäiseviä pintoja pintarakenteissa tu-
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lee sokaisun vuoksi välttää. Kestäviin materiaalivalintoihin tulee kiinnittää 

huomiota: Auringon UV-säteily vanhentaa esimerkiksi käsittelemättömän 

puupinnan ja maalipinnoitteen nopeasti. Betoni soveltuu luonnostaan hy-

vin tukimuureihin, laitureihin ja rantamuureihin, joissa sen huollon tarve 

on yleensä vähäinen ja käyttöikä pitkä. Myös luonnonkivet ovat erittäin 

kestäviä ja sopivat rantaympäristöön. Metallit ovat asianmukaisesti suojat-

tuna pitkäikäisiä, mutta rakenteiden saumat ja kiinnitykset kuluvat nope-

ammin. Metallien käytössä tulee huomioida myös meren rannan suolarasi-

tus; meren äärellä kostea ilma on myös suolaista ja eri metallien yhdiste-

leminen ulkona olevissa rakenteissa voi aiheuttaa suurta korroosiota. 

(Rantarakentamisen ohjeisto 2009.) 

3.2 Vesiliikunnan hyödyt erityisryhmille 

Vesiliikunta sisältää liikuntamuotoja, jotka soveltuvat lähes kaikille eri-

tyisryhmille ja joillekin vammaisryhmille se on lähes ainoa soveltuva lii-

kuntamuoto, arvelevat Tujula, Kaski ja Jokinen (2003, 24). Vesi on ainut-

laatuinen elementti: se kannattelee uimaria ja keventää merkittävästi nivel-

ten kuormitusta, sillä uimarin paino vähenee altaassa lähes 90 prosenttia 

(Teiska 2008). Veden noste ja kehon kelluvuus helpottavat vedessä liik-

kumista. Toisaalta veden virtausvastus vastustaa uimarin liikkeitä jopa yh-

deksänkertaisesti kuivalla maalla liikkumiseen verrattuna. Veden paineen 

vaikutuksesta uimarin hengitys harjaantuu kuin itsestään ja verenkierto 

vilkastuu. (Teiska 2008.) Liikkeitä on helpompi hallita ja liikkuminen on 

mahdollista pienilläkin lihasvoimilla. Vedessä vaikeastikin vammainen 

ihminen voi tuntea liikunnan vapautta, ja Mälkiän ja Rintalan (2002) mu-

kaan vesi mahdollistaa jopa joidenkin itsenäisen kävelemisen tai eteenpäin 

liikkumisen, vaikka se ei maalla olisikaan mahdollista. (Mälkiä & Rintala 

2002, 48, 341–342.)  

 

Vesiliikunta on tärkein liikuntamuoto esimerkiksi neurologisia häiriöitä 

sairastaville ja tehokas liikuntamuoto myös ikääntyneille, jatkavat Mälkiä 

ja Rintala (2002, 48). Vesiliikunnan avulla hoidetaan monia pitkäaikaissai-

rauksia ja vammoja, muun muassa selkävammoja, osteoporoosia, nivelrik-

koja ja liikalihavuutta. Inkontinenssiuima-asut, uimajalkineet ja kor-

vasuojat lisäävät monen toimintaesteisen mahdollisuuksia harrastaa vesi-

liikuntaa. (Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, 59.) Vesi antaa hyvät mah-

dollisuudet aerobiseen liikuntaan, notkeuden, kestävyyden ja lihasvoiman 

harjoittamiseen sekä sosiaalisiin kontakteihin. Usein sillä on myös tärkeä 

psyykkinen merkitys, toteavat Tujula, Kaski ja Jokinen (2003, 28). Uima-

taito mahdollistaa turvallisen osallistumisen myös muihin vesiliikunta-

muotoihin, kuten melontaan, sukellukseen, purjehdukseen, surffaukseen 

tai vesihiihtoon. Vesivoimistelu on tehokas vesiliikunnan muoto, jossa 

edes uimataito ei ole osallistujille välttämätöntä, jos voimistelu tapahtuu 

hartiansyvyisessä vedessä. (Mälkiä & Rintala 2002, 341–342.)  

3.3 Esteettömän uimarannan suunnittelu 

Uimarannalla tarkoitetaan luonnonvaraisella tai rakennetulla rannalla ole-

vaa, yleiseen käyttöön tarkoitettua uimiseen soveltuvaa paikkaa, joka täyt-
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tää varustukseltaan määritellyn vähimmäistason ja jonka ylläpidosta joku 

määritelty taho kantaa vastuun. Uimaranta voi olla julkisyhteisön tai yksi-

tyisen tahon perustama ja ylläpitämä. Uimarannan aukiolokausi on Suo-

messa paikasta riippuen yleensä kesäkuun alusta koulujen alkamiseen tai 

elokuun loppuun asti. Uimapaikka voi olla mikä tahansa yleisesti uimiseen 

käytetty luonnonvarainen ranta. Jos uimapaikalle halutaan ohjata käyttöä, 

se tulee varustaa ja ylläpitää vähimmäistason mukaisesti, jolloin sitä voi-

daan kutsua uimarannaksi. Talviuintipaikalla tarkoitetaan talvella käytet-

tävää uimapaikkaa tai avantouintipaikkaa, jonka ylläpidosta jokin taho 

vastaa. Talviuintipaikalla tulee olla pukusuoja ja yleinen turvallisuuteen 

liittyvä vähimmäisvarustetaso, määrittelee Mikkola (2006, 9).   

 

Yleisen uimarannan tulee olla asemakaavoitettu tai ranta-asemakaavoitettu 

uimaranta-alueeksi erityisesti asutuksen läheisyydessä, Mikkola jatkaa 

(2006, 28). Uimarannan edellytyksenä on vesialueen turvallisuus, puhtaus 

ja mahdollisuus rajata uintialue vesiliikenteeltä, määrittelee puolestaan 

Luoto (2006, 29). Uimiseen soveltuva vesistö on puhdas ja matalarantai-

nen eikä siinä ole voimakkaita virtauksia. Uimarannan vähimmäisvarus-

tukseen kuuluu tieltä tai autopaikalta johdettu esteetön reitti, uimalaituri 

sekä pyörätuolimitoitettu käymälä. Rannan tulee olla varustettu myös pu-

kusuojalla ja opastaululla, lisäksi jätehuolto tulee olla järjestetty. (Verhe 

2007, 78.) 

 

Uimarannan suunnittelua ja kehitystä ohjaavat lähtökohtaisesti rannan si-

jainti ja koko, paikan maisemalliset lähtökohdat sekä rannan saavutetta-

vuus. Saavutettavuutta tukevat turvalliset kevyen liikenteen väylät sekä 

sujuvat julkisen liikenteen yhteydet (Luoto 2006, 36). Uimarannan suun-

nittelussa otetaan huomioon rannan arvioitu käyttäjämäärä, eri käyttömah-

dollisuudet ja viihtyisyys sekä asutuksen läheisyys. Varustetasolla, pysä-

köintipaikkojen määrällä sekä muilla tekijöillä voidaan käyttäjämääriä 

yrittää ohjata halutuksi. Suunnittelulla pyritään ratkaisemaan myös riittä-

vät pysäköintijärjestelyt ja liikenneyhteydet, syrjäisillä rannoilla sosiaali-

sen kontrollin puute ja ilkivallan mahdollisuus, uimarannan monikäyttöi-

syys ja ympärivuotisuus sekä ”venymiskyky” eli riittääkö alue huippu-

käyttöä ja erilaisia tapahtumia tai muita toimintoja varten. Haasteen aihe-

uttaa Mikkolan (2006, 16, 28) mukaan erityisesti uimarannan ja venesata-

man sijainti vierekkäin. 

 

Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan myös kestävän kehityksen 

periaatteet; sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä tukee kaikkien 

osapuolien tasapuolinen kohtelu siten, että kaikki ihmisryhmät voivat ta-

sapuolisesti käyttää uimarantaa. Yleiseen käyttöön suunnitellun tilan, 

myös uimarannan, tulee olla pääsääntöisesti toimintaesteisten käyttöön so-

piva. Pyörätuolilla liikkuvat edustavat Mikkolan (2006,11) mukaan uima-

rannan käyttäjistä niitä, joiden esteetön liikkuminen asettaa ympäristölle 

selkeästi määritellyt, suunnittelussa huomioon otettavat vaatimukset. Ylei-

sille tiloille asetettua esteettömän liikkumisen vaatimusta ei voi Suomessa 

maastollisista syistä toteuttaa kaikilla uimarannoilla. Mikkolan (2006, 11) 

arvion mukaan jokaisessa kunnassa tai seudullisesti toteutettuna olisi kui-

tenkin hyvä olla vähintään yksi uimaranta, joka soveltuu myös pyörätuolil-

la liikkuvien käyttöön. Uinti on yksi suosituimmista vammaisurheilulajeis-
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ta maailmalla, muistuttavat Mälkiä ja Rintala (2002, 338). Kunto- ja vir-

kistysliikuntamuotona uinti on verraton, sillä se sopii kaikille erityisryh-

mille. Uimataitoa pidetään kansalaistaitona, ja siksi jokaisella tulisi olla 

mahdollisuus uimataidon tai ainakin vesitaidon saavuttamiseen. Vesitai-

toinen uimari kykenee liikkumaan sekä veden pinnalla että pinnan alla 

luontevasti ja pelkäämättä, joko apuvälinettä käyttäen tai ilman. (Teiska 

2008.) 

 

Esteettömän uimarannan suunnittelua, uimarannan eri toimintoja ja 

suunnittelussa huomioitavia yksityiskohtia on käsitelty tarkemmin seuraa-

vissa kappaleissa.  

3.3.1 Uintialueet 

Uintialueiden suunnitteluun ja rajaamiseen vaikuttavat Mikkolan mukaan 

(2006, 45) muun muassa pohjan rakenne ja profiili sekä mahdolliset virta-

ukset alueella. Lisäksi vaikuttavat muiden toimintojen, kuten venesata-

man, läheisyys vesi- ja ranta-alueella sekä uimarannan arvioitu käyttäjä-

määrä. Uimiseen soveltuva vesistö on puhdas ja matalarantainen eikä siinä 

ole voimakkaita virtauksia, määrittelee Luoto (2006, 36). Jos uimaranta on 

lähellä voimakkaasti virtaavaa vesialuetta tai venesataman läheisyydessä, 

tulee turvallinen uintialue määritellä ja merkitä ankkuroiduilla rajapoijuilla 

riittävän etäältä virtaamavyöhykkeestä tai veneiden kulkureitistä. Poijut on 

aseteltava siten, että ne muodostavat sekä uimarin että veneilijän tasolta 

katsottuna selkeän rajaavan kokonaisuuden. Kuntouimareita varten voi-

daan erikseen rajata 15–25 metriä pitkä rata laiturin eri osien väliin tai 

ponttonein rajatulle alueelle, noin 3 metrin syvyiseen veteen. Myös uima-

radat merkitään kelluvilla köysillä. (Mikkola 2006, 45–48.) Näkövammai-

sille uimareille uintiratojen sekä matalan ja syvän uima-alueen merkitse-

minen rataköysillä ja kirkkaanvärisillä poijuilla on erityisen tärkeää. 

Suunnistautuminen vedessä ei ole helppoa ja uimarit alkavat helposti uida 

ympyrää tai törmäävät toisiinsa. Laiturille tai rannalle asennetaan näkö-

vammaisten avuksi myös äänimajakoita merkitsemään laiturille nousukoh-

taa sekä estämään rakenteisiin törmäämistä (Tujula, Kaski & Jokinen 

2003, 28.). Toinen äänimajakka voidaan sijoittaa lisäksi uima-alueen 

kääntymispisteeseen (Verhe 2007, 82). Harjaantunut uimari osaa käyttää 

myös ympäristön ja veden synnyttämiä ääniärsykkeitä hyväkseen ja suun-

nistaa niiden mukaan. (Mälkiä & Rintala 2002, 344–347.) 

  

Uintialue sekä uimarannan kartta varustetaan riittävin syvyysmerkinnöin, 

etenkin jos veden syvyys tai mataluus aiheuttaa ilmeisen vaaran. Karttaan 

merkitään erikseen laiturin ympäristö ja hyppyalue, syvät uintialueet sekä 

mahdolliset nopeasti syvenevät rannan osat tai poikkeuksellisen matalat ja 

syvät kohdat. Jos veneitä tai kanootteja käytetään tai vuokrataan uimaran-

nan yhteydessä, niiden käyttöön osoitetaan oma paikkansa uintialueen ul-

kopuolelta. (Mikkola 2006, 45–48.) Veteen hyppäämiseen ei Mikkolan 

(2006, 46) mukaan tulisi pääsääntöisesti osoittaa erityistä aluetta tai koh-

taa. Uusia hyppytelineitä ei suositella rakennettavaksi uimarannoille muu-

alle kuin paikoille, joissa turvallisuus ja valvonta on käyttöaikana taattu. 

Luonnonoloissa turvallisen veden vähimmäissyvyyden ja vähimmäisalu-

een sekä hyppäämisen ja hyppytelineiden kunnon valvonta on kuitenkin 
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ongelmallista. Jos hyppääminen halutaan sallia tietyssä kohdassa kuten 

laiturin päässä, voidaan paikka varustaa syvyyden tarkistukseen soveltu-

valla kiinteällä mittakepillä. Suositeltava veden syvyys on vähintään kaksi 

metriä, laiturin ollessa vedenpinnan tasolla, metrin korkeudelle asennetta-

va ponnahduslauta edellyttää jo noin neljän metrin minimisyvyyttä. Hyp-

päämisalue on lisäksi suositeltavaa merkitä riittävän etäällä olevin poijuin 

tai rataköysin onnettomuuksien välttämiseksi. (Mikkola 2006, 45–49, 68; 

Verhe 2007, 82) 

 

Uimataidottomien veteen totutteluun ja alkeisuimaopetukseen soveltuu 

Mikkolan (2006, 47–48) mukaan loiva hiekkaranta, jossa on kohtuullisen 

laaja, alle 0,8 metriä syvä, matalan veden alue. Huonolaatuisia, kuten ki-

vikkoisia tai äkkijyrkkiä rantaosuuksia ei voida sellaisenaan käyttää vesi-

leikkiin tai uimaopetukseen. Esteettömällä uimarannalla tulisi kahlaami-

seen, alkeisuimaopetukseen ja vesileikkiin varata oma, erillinen alueensa 

(Mälkiä & Rintala 2002, 339–340). Esimerkiksi laiturirakenteella rajataan 

pienille lapsille tasapohjainen kahluualue, jonka maksimisyvyys on 0,5 

metriä. Kahluualue rajataan laiturirakenteella siten, ettei sen ali pääse sy-

vempään veteen tai laiturin alle, eikä rakenteisiin voi jäädä kiinni. Myös 

opetuskäytössä toimivalla rantaosuudella tulee olla opetukseen soveltuva 

laituri, jossa on tartuntakaide. (Mikkola 2006, 43–44, 47.) Uimaopetuspai-

kalla rannan tulee olla vähittäin syvenevä, jonka syvyys syvällä alueella 

on korkeintaan 1,5 metriä (Luoto 2006, 55). Vesiliukumäkiä tai muita ve-

teen rakennettavia leikkipaikkoja ei Mikkolan mukaan luonnonrannoille 

tulisi asentaa, sillä niihin liittyy aina turvallisuusriskejä ja ne vaativat eri-

tyistä valvontaa ja ylläpitoa (Mikkola 2006, 43–44). 

3.3.2 Soveltava alkeisuimaopetus 

Veden terapeuttisista ominaisuuksista huolimatta uima-allas tai luonnon 

vesistö on tottumattomalle ja etenkin pelokkaalle uimarille vaativa oppi-

misympäristö (Teiska 2008). Erityisesti näkövammaisille vesi saattaa olla 

aluksi outo elementti, ja veteen totutteluun on varattava reilusti aikaa. Lii-

kuntavamma vaikuttaa puolestaan vedessä kelluvuuteen, tasapainoon ja 

liikkuvuuteen, ja siten uinnin opetteluun. Soveltavassa alkeisuimaopetuk-

sessa veteen totuttautumista ja pelon voittamista helpotetaan ohjaajan 

kanssa tehtävien harjoitusten ja leikkien avulla kuten perinteisessäkin al-

keisuimaopetuksessa. Leikkien kautta epävarmuus vedessä poistuu ja ui-

mari alkaa tuntea olonsa turvallisemmaksi. Erityisryhmien uintiopetukses-

sa käytetään muun muassa vuosikymmeniä suosiossa ollutta Halliwick-

metodia, jossa opetus etenee leikinomaisin harjoituksin ryhmässä tai yk-

sin. Menetelmän tavoitteena on tehdä uinnista turvallinen liikuntamuoto 

kaikentasoisille uimareille ja opettaa liikkumaan vedessä mahdollisimman 

itsenäisesti, yksilöllisesti parhaiten soveltuvalla tavalla. Opetuksessa kes-

kitytään uinnin totutteluvaiheen ongelmiin ja käyttämään jäljellä olevaa 

liikuntakykyä, sen sijaan että keskistyttäisiin vamman aiheuttamiin rajoi-

tuksiin. (Mälkiä & Rintala 2002, 341–342, 338–340.)  

 

Näkövammaisten uinnin harjoittelussa opetuksen tulee tapahtua ”kädestä 

ja jalasta pitäen” ja uintia tulee samalla rytmittää sanallisesti. Kuulovam-

maisten ohjauksessa on käytettävä selkeää puhetta ja viittomakieltä sekä 
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sopia jo ennen veteen menoa yhteisistä käsimerkeistä ja signaaleista. Kat-

sekontakti ohjattavaan tulisi säilyttää. Kuurosokeat tarvitsevat aina avusta-

jan altaaseen. Myös kehitysvammaiset tarvitsevat paljon aikaa veteen to-

tutteluun ja orientoitumiseen. Kehitysvammaisten turvallisuuteen on kiin-

nitettävä erityistä huomiota, sillä osa heistä ei ymmärrä altaassa olemiseen 

liittyvää vaaraa. Jokaiselle uimarille ohjaajan on asetettava tavoitteita, sillä 

he eivät itse sitä yleensä tee. Uinninopetuksessa voidaan painottaa myös 

sosiaalisen kanssakäymisen harjoittelua ja ryhmätyöskentelyä, jolloin ui-

marit oppivat samalla ottamaan muita huomioon ja toimimaan yhdessä. 

Uinnin opetuksen yhteydessä on tärkeä kehittää myös päivittäisten taitojen 

osaamista – riisuuntuminen ja pukeutuminen, WC-toiminnot sekä pesey-

tyminen ja omista tavaroista huolehtiminen opetellaan usein uimisen yh-

teydessä. (Mälkiä & Rintala 2002, 338, 344–347.)  

 

Liikuntavammaisista esimerkiksi CP-vammaisten, selkäydinvammaisten 

ja raaja-amputoitujen uimareiden ongelmana on usein kehon epäsymmet-

rinen muoto, tasapainopisteen siirtyminen ja ominaispaino, mikä vaikeut-

taa kellumista ja liikkumista vedessä. Myös hengityksen kontrolloiminen 

voi olla vaikeaa. Tällöin uimarin täytyy oppia tasapainottamaan kehoaan 

yksilöllisellä tavalla. Näistä syistä johtuen liikuntavammaisten uimaope-

tuksen tulee olla hyvin yksilöllistä. Erityisesti uintiopetuksen alkuvaihees-

sa liikuntavammaisen veteen meno pitää olla hyvin turvattu ja avustettu, 

mikä lieventää mahdollisia veteen liittyviä pelkoja. Myös väsymyksen ja 

palelemisen merkkejä on tarkkailtava. Arvioimalla henkilön liikkumista 

maalla saa käsityksen hänen kyvyistään vedessä. Toisaalta osa pyörätuolin 

käyttäjistä pystyy kävelemään vedessä ilman tukea ja siksi on tärkeää roh-

kaista uimareita itsenäiseen uintiin ja kävelyyn vedessä ilman apuvälinei-

tä. Itsenäinen liikkuminen vedessä on erityisen palkitsevaa liikuntavam-

maiselle uimarille. (Mälkiä & Rintala 2002, 343–344, 347–350.) 

3.3.3  Esteetön uimalaituri ja liikkumisesteisten veteenmeno  

Esteetön uimaranta varustetaan aina laiturilla, josta on kulku loivia ja 

helppokulkuisia portaita pitkin suoraan uintisyvyiseen veteen, esittää Mik-

kola (2006, 45). Esteettömäksi uimalaituriksi suositeltavin vaihtoehto on 

Verheen (2007) mukaan kevytrakenteinen ponttonilaituri, joka seuraa ve-

denpinnan korkeusvaihteluja. Laiturin kannen tulisi olla korkeintaan 0,2 

metriä vedenpinnan yläpuolella (Luoto, 2006, 55). Kelluva laituri ankku-

roidaan pohjaan puupaaluilla tai pohja-ankkureilla, joiden paino arvioi-

daan vaakasuorien voimien perusteella. Ponttonirakenne tulee koteloida si-

ten, että uimari ei voi jäädä loukkuun laiturin alle tai koteloiden väliin. 

Kelluvia laitureita ei tarvitse välttämättä purkaa talveksi pois. Niiden etuna 

ovat lisäksi matalat rakennuskustannukset verrattuna kiinteisiin laitureihin 

sekä rakenteiden riippumattomuus pohjaolosuhteista tai jään aiheuttamasta 

nosteesta ja paineesta. Myöskään veden korkeusvaihtelut eivät hankaloita 

kelluvan laiturin käyttöä. (Mikkola 2006, 63–67.) 

 

Yleiseen käyttöön tarkoitetun laiturin tulee olla rakenteeltaan riittävän lu-

ja. Toimimisesteisille soveltuvan laiturin tulee olla käyttäjämääräänsä 

nähden myös riittävän leveä. Esteettömän laiturin vähimmäisleveys on 1,8 

metriä ja sen päässä tulee olla tilaa pyörätuolilla kääntymiselle sekä pyörä-
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tuolin uinnin aikaiselle säilytykselle. Laiturille olisi hyvä varata tilaa myös 

lepo- ja pukeutumispenkille. Tukeva penkki, jossa on ylösnousua helpot-

tavat käsinojat sekä käsinojaton pääty pyörätuolinkäyttäjille, sijoitetaan 

omaan syvennykseen tai väljään paikkaan kulkuväylän ulkopuolelle istus-

kelua, pukeutumista ja rantaelämän seuraamista varten. (Verhe 2007, 68–

75, 79.)  

 

Yhteys laiturille ja laiturilta veteen rakennetaan sujuvaksi. Veden korke-

usvaihteluihin mukautuva, luiskamainen yhdyssilta liittää laiturin parhai-

ten rannan kulkuväylään. Loivana luiskana toimiva silta toteutetaan pyörä-

tuolille riittävän leveänä sekä riittävän pitkänä, jotta se säilyy loivana sekä 

matalan että korkean veden aikaan. (SURAKU-Opas 2005, 22) Normaali 

merenpinnan korkeusvaihtelu on noin +/- 500 mm. Puupintaisella luiskalla 

ja laiturilla lankut ladotaan kohtisuoraan kulkuväylään nähden, jotta pyö-

rätuolin etupyörät eivät jää väleihin kiinni. Yhteyssiltaan ja laiturille asen-

netaan käsijohteet ja reunaesteet. (Tujula, Kaski & Jokinen 2003, 28.) 

 

 

Kuva 5 Esteetön uima- ja venelaituri sekä puupintainen yhdyssilta. Laiturilla on loi-

vat veteenmenoportaat, lepopenkki, pelasturengas sekä vedestänoususyven-

nys ja tikkaat. Uima-alue on rajattu poijuin. (Kuva: SURAKU-Opas 2005) 

Liikkumisesteisten on vaikea tai jopa mahdoton kahlata uimaan, eivätkä 

jyrkät uimatikkaat sovellu läheskään kaikille käyttäjille (Tujula, Kaski & 

Jokinen 2003, 28). Veteen pääsyä helpottavista rakenteellisista ratkaisuista 

ei ole Mikkolan (2006, 68) ja Verheen (2007) mukaan olemassa yleispäte-

vää ohjetta. Liikkumisesteisten veteen menoa auttavat kiinteät rakenteet 

joudutaan aina suunnittelemaan paikallisten olosuhteiden – maaperän, 

rannan jyrkkyyden, veden korkeusvaihteluiden ja uimarannan henkilökun-

nan määrän – mukaan. Liikkumisesteiset, joilla on hyvät käsivoimat, voi-

vat käyttää myös uimatikkaita. Heitä varten tulisi olla lisäksi vedestänou-

susyvennys (kuvassa 5), josta ponnistetaan laiturille käsivoimien avulla. 

Loivat, käsijohtein varustetut, veteenmeno- ja vedestänousuportaat ovat 

kuitenkin tikkaita paremmin useampien uimarien käytettävissä. Loiva por-
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rasyhteys alkaa noin 500 mm laiturin pinnan yläpuolelta, jotta portaille voi 

siirtyä istumaan suoraan pyörätuolista. Portaat ulotetaan kaiteineen ui-

masyvyiseen veteen asti, jossa ne päättyvät vedenalaiselle tasanteelle ku-

ten kuvassa 5. (Verhe 2007, 68–75, 79.)  

 

Luiskayhteys veteen, kuvassa 6 ja 7, mahdollistaa uimaanlähdön suoraan 

pyörätuolista istuen. Veteenmenoluiska johdetaan rannalta tai laiturilta 

uimasyvyiseen veteen asti, jossa se päättyy vedenalaiselle tasanteelle. 

(Verhe 2007, 80). Pyörätuoliluiskaa pitkin uimari voi kelata veteen rinnan 

korkeudelle asti ja lähteä uimaan siitä itsenäisesti tai yhden henkilön avus-

tuksella. Tällöin avustaja nostaa toisella kädellä uimaria polvien alta ja 

työntää toisella kädellä selästä. (Mälkiä & Rintala 2002, 343–344). Sopiva 

veden syvyys luiskan alapäässä on noin 0,8 metriä. Luiskan alkupäähän ja 

vedenalaiselle tasanteelle tehdään levennys pyörätuolilla kääntymiselle ja 

sen säilytykselle. Sopiva leveys uimaluiskalle on 900 mm, jolloin sitä pit-

kin pääsee omatoimisesti ylös. Luiskassa tulee olla käsijohteet molemmin 

puolin, sekä reunaesteet tarvittaessa estämään pyörätuolin luiskahtamista. 

Pyörätuolin kelaaminen vedenalaista luiskaa pitkin ylös on raskasta, joten 

on varauduttava kulkemaan avustajan kanssa. Luiska voidaan toteuttaa 

metalliritilästä tai puupintaisena, jolloin lankut asennetaan kohtisuoraan 

kulkusuuntaan. Puupinta ei saa olla liukas, eikä siitä saa irrota tikkuja. 

Luiskan ja vedenalaisten portaiden suunnittelussa on huomioitava, että ne 

vaativat säännöllistä, lähes viikoittaista puhdistamista uintikauden aikana, 

jotta ne eivät tule levästä liukkaiksi. (Verhe 2007, 80–82) 

  

 

Kuva 6 Puupintainen veteenmenoluiska nopeasti syvenevällä rannalla. Kuvassa ve-

denalainen luiskan osa on tehty vesivanerista ja päällystetty kattohuovalla. 

(Kuva: Kirsi Siiteri ja Marko Suhonen / Mikkelin Seudun Invalidit ry) 

Vilkkailla uimarannoilla veteenmenoon käytetään nostinta, jolloin pyörä-

tuolit säilytetään uima-alueen laidalla (Verhe 2007, 80). Jos uimaluiskaa 

tai nostohissiä ei ole, liikuntavammainen henkilö nostetaan pyörätuolista 

altaaseen kahden henkilön avustuksella (Mälkiä & Rintala 2002, 343–

344). Loivalla rannalla voidaan väliaikaisena ratkaisuna käyttää hiekalle 
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levitettävää, rullattavaa verkkomattoa, joka estää pyörien uppoamisen 

hiekkaan. Rullamaton alkupään on oltava rannan kuivassa osassa, jonne 

on esteetön pääsy pyörätuolilla, ja sen tulee ulottua uintisyvyiseen veteen 

asti, jotta pyörätuolista pääsee suoraan uimaan. Maton lisäksi rannan va-

rusteisiin kuuluu kevytrakenteinen pyörätuoli sekä kelluke, joita voi käyt-

tää veteen menon apuna. (Mikkola 2006, 68–69.) 

 

 

Kuva 7 Luiskayhteys veteen puupintaiselta polulta loivasti syvenevällä rannalla.. 

(Kuva: SURAKU-Opas 2005)  

3.3.4 Hiekkarannan perustaminen 

Uutta uimarantaa perustettaessa alueen maaperä- ja pinnanmuototiedot on 

selvitettävä maastotutkimuksilla. Maastotutkimuksiin sisältyvät alueen 

kartoitus, korkeusmittaukset, maaperätutkimukset vesirajan yläpuolelta ja 

pohja-alueelta sekä tarvittaessa syvyystietoja selvittävät luotaukset. Ennen 

uimarannan perustamista selvitetään myös virtausten ja vallitsevien tuuli-

en, jäiden sekä veden korkeusvaihteluiden vaikutukset ranta-alueeseen. 

Vanhan uimarannan perusparannuksen yhteydessä maastotutkimuksia ja 

esiselvityksiä tai erillisiä maa- ja vesirakennustöitä ei Mikkolan (2006, 

36–38) mukaan välttämättä tarvita, rannan ollessa näiltä osin toimiva. Jos 

rannan vedenalainen pohja-alue vaatii kunnostusta, suositeltavin menetel-

mä on ns. täyttömenetelmä. Tällöin liettynyt pohjamaa peitetään ensin 

suodatin- tai lujitekankaalla ja täytetään hiekkaisella maa-aineksella, löy-

hän pohja-aineksen puristuessa kokoon. (Mikkola 2006, 36–38.) Runsas 

vesikasvillisuus poistetaan uintialueelta esimerkiksi ruoppaamalla tai niit-

tämällä. Kasvillisuuden poistamisen jälkeen alueelle levitetään suodatin-

kangas ja noin 10–15 cm:n hiekkakerros, mikä estää uusien pohjasta nou-

sevien ranta- ja vesikasvien kasvuun lähdön. (Pouta & Heikkilä 1998, 113)   

 

Uimarannan hiekka-alueen laajuus määräytyy käyttäjien lukumäärän ja 

rannan olosuhteiden mukaan. Luonnonmukaisen maaston ja rantaviivan 

välille toteutettavan hiekkarannan suositeltava vähimmäisleveys on kui-
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tenkin noin 5–10 metriä, Mikkola (2006, 36–38) jatkaa. Kesäkauden kes-

kimääräinen vedenkorkeus on selvitettävä perusparannuskohteissakin, sillä 

se on luonteva lähtötaso rantaviivan, laiturirakenteiden ja luiskien suunnit-

telussa. Rannan rakentaminen ja perusparannus toteutetaan siten, että 

maanpinnan taso viettää vesialuetta kohti, jolloin sade- ja sulamisvedet ei-

vät lammikoidu painanteisiin. Tällöin pintavedet ohjautuvat hallitusti ja 

vältetään rannan erodoituminen. Hiekkarannan pintamateriaalin tulee olla 

luonnonmateriaalia – ei murskattua kiviainesta – rakeisuudeltaan pääosin 

alle 4,0 mm ja koostumukseltaan lajittunutta hienoa hiekkaa. Koostumus 

ja laatu määräytyvät paikallisesti saatavan hiekkamateriaalin mukaan. 

Luonnollisilla hiekka- ja sorarannoilla ei varsinaisia kunnostustoimenpitei-

tä välttämättä tarvita. (Mikkola 2006, 36–38.)  

 

 

Kuva 8 Tiivispintainen polku on johdettu luiskamaisesti upottavan maastonosan yli 

laiturille ja veteen. Luiskan värikontrastit lisäävät selkeyttä ja turvallisuutta.  

Sääksin uimaranta. 

Esteettömällä uimarannalla tulee upottavan hiekka-alueen yli johtaa kova, 

tiivispintainen, kivetty tai puupintainen polku, kuten kuvassa 8. Kulku-

väylä rakennetaan yhtenäisenä pukuhuoneista sekä sauna- ja pesutiloista 

uimalaiturille ja polun kaltevat osuudet toteutetaan loivan luiskan tavoin. 

Rannan pinnoitetun kulkuväylän varrelle sijoitetaan mahdollisuuksien 

mukaan myös ulkosuihku, kuten kuvassa 9. (Verhe 2007, 78–81.) 
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Kuva 9 Ulkosuihku pinnoitetun kulkuväylän varrella. Sääksin uimaranta. 

3.4 Kasvillisuus moniaistisesti esteettömässä rantaympäristössä 

Mikkolan (2006, 39) mukaan ranta-alueelle jätettävän ja istutettavan kas-

villisuuden tärkeimpinä tehtävinä on tarjota suojaa, ohjata kulkua, rajata 

alueita sekä auttaa orientoitumisessa ja luoda viihtyisyyttä. Kasvillisuus 

tuottaa lisäksi kauneutta ja mielihyvää ja on tärkeä tekijä moniaistista ym-

päristöä luotaessa, muistuttaa Jokiniemi (2007, 37–38) väitöstutkimukses-

saan. Tiiviit kasvustot, erityisesti suuret puut ja pensaat, luovat tilan tuntua 

sekä suojaavat auringolta ja tuulelta, katseilta, liikenteen melulta ja pölyl-

tä. Puiden ja pensaiden vaihtelevalla käytöllä jäsennetään tiloja ja kulku-

reittejä miellyttäviksi kokonaisuuksiksi. (Tujula, Kaski & Jokinen 2003, 

52–55.) Tilallisen vaihtelun avulla voidaan ohjata käyttäytymistä ja uima-

rannan alueiden käyttöä luomalla suljettuja tiloja rauhoittumiseen sekä 

avoimempia tiloja yhdessäoloon toteavat Rappe, Lindén ja Koivunen 

(2003, 36). Pelkät laajat nurmikkopinnat eivät yleensä miellytä yhtä paljon 

kuin alueet, joissa on isoja kasveja (Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 65). 

Lisäämällä tai karsimalla olemassa olevaa puustoa luodaan uimarannan 

oleskelualueille sopivaa valon ja varjon vaihtelua (Mikkola 2006, 39–41). 

 

Auringonottoalueilla kasvillisuus tulee Mikkolan (2006, 40) mukaan olla 

matalaa, riittävän harvaa ja tallausta kestävää, jotta rannalla voi nauttia au-

ringosta. Varsinaisen hiekkarannan lisäksi uimarannan yhteyteen on hyvä 

tehdä laajoja hiekka- ja nurmipintaisia alueita pelailuun ja oleskeluun. 

Liikkumis- ja toimintaesteisille oleskeluun soveltuu paremmin tiivispin-

tainen nurmialue kuin hieno hiekka. Hoidon kannalta on oleellista, että 

nurmialueet toteutetaan yhtenäisinä ja selkeästi rajattuina. Avoimen, au-

rinkoisen hiekka- ja nurmialueen vaihtoehtona uimarannalla tulee olla li-

säksi varjostavaa puustoa erityisesti lasten leikkipaikoilla ja oleskelualu-

eilla. Esimerkiksi tietyt lääkkeet altistavat auringonvalolle, jolloin iho ei 

juuri kestä aurinkoa (Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, 40). Esteettömään 
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rantaympäristöön tarvitaan usein myös tuulensuojaistutuksia lisäämään 

lämpöä ja miellyttävyyttä oleskelualueilla. Häiritsevää tuulta estää parhai-

ten korkea monikerroksinen istutus, joka vaikuttaa noin kymmenen kertaa 

korkeutensa etäisyydelle hidastaen tuulen nopeutta ja vaimentaen pyörteitä 

(Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 68). Myös saattoliikenteen kohdalle tu-

lisi sijoittaa joko suojaavia katoksia tai varjostavaa puustoa, jotta kuljetus-

ta ei tarvitse odottaa sateessa tai paahteessa. Kasvien tuomasta varjosta on 

hyötyä myös jätteidensäilytyspaikoilla sekä avoimilla pysäköinti- ja huol-

toalueilla. (Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 68.) Pysäköintialueille istu-

tetaan autoja varjostavaa puustoa ja huoltoalueet rajataan näkösuojaa anta-

villa pensasistutuksilla. (Mikkola 2006, 39–41.) 

 

Kulkuväylien yhteydessä kasvillisuutta käytetään ohjaamaan ja rajaamaan 

kulkua sekä lisäämään viihtyisyyttä, turvallisuutta ja selkeyttä (Tujula, 

Kaski & Jokinen 2003, 52–55). Tuomalla kasvillisuus kulkureittien ulot-

tuville saadaan viheralueista moniaistisesti koettavia ja elämyksellisiä, to-

teaa Jokiniemi (2007, 37–38). Kulkureittien risteyskohdissa on huomioita-

va turvallisuuden kannalta riittävät näkymät ja tilavaatimukset; myös 

luonnonvarainen kasvillisuus pidetään pois kulkuväyliltä ja näkemäalueil-

ta (Verhe 2007, 34–35). Korotetut istutusaltaat käytävien varsilla tuovat 

perennat ja pikkupensaat myös pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkuvien 

ulottuville. Korotetut altaat ohjaavat samalla kulkua ja estävät oikopolku-

jen syntymisen. (Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 92, 106–107.) 

 

Paikan luonne, ranta-ympäristön kasvupaikkatekijät sekä hoitomahdolli-

suudet vaikuttavat istutettaviin kasvilajivalintoihin ja säilytettävään kasvil-

lisuuteen (Mikkola 2006, 39–41). Suunnittelussa pyritään säilyttämään 

alueellinen omaleimaisuus ja korostamaan yksilöllisiä piirteitä kirjoittavat 

Verhe (2007, 41) sekä Rappe, Lindén ja Koivunen (2003, 106–107). Istu-

tettavan kasvillisuuden tulisi sopia alueen luonnonoloihin ja vastata paikan 

ominaishenkeä – luontainen kasvillisuus on usein kauneinta ja lajisto pai-

kalle sopivinta (kuva 10), Mikkola (2006, 41) jatkaa. Esimerkiksi harju-

alueilla kasvillisuus on luontaisesti kuivuutta kestävää: männikköä, kaner-

vikkoa, varpuja ja heiniä. Lajit, jotka eivät ole paikalle ominaisia luovat 

alueesta hämmentävän mielikuvan eivätkä usein menesty hyvin. (Mikkola 

2006, 39–41.) Kiinnostava ja vaihteleva ympäristö sisältää eri-ikäisiä kas-

veja, useita kasvillisuuskerroksia ja kasvilajeja: suuria vanhoja puita, pik-

kupuita, pensaita ja ruohovartisia kasveja. Suuria yhden lajin massaistu-

tuksia tulisi välttää. Monikerroksiset ja monilajiset, eri aikaan kasvuun 

lähtevät, kukkivat, marjovat ja lehtensä varistavat istutukset ovat luonnol-

lisempia ja kiinnostavampia sekä houkuttelevat paikalle myös lintuja, ni-

säkkäitä ja hyönteisiä. (Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 92, 106–107.) 

 

Virkistysalueiden puistot toimivat paitsi ulkoilu- ja lepopaikkoina myös 

luontokontakteina, joissa seurataan kasvien kehitystä ja eläimistöä (Verhe 

2007, 34–35). Lintujen laulun kuuntelu tuntuu useimmista rauhoittavalta, 

kun taas kasvit virkistävät aisteja, rentouttavat yhdistävät luontoon. Hyvin 

suunniteltu viherympäristö tarjoaa vaihtelevasti virikkeitä kaikille aisteille. 

(Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 104.) Kasvit tulisikin valita siten, että 

ne rakenteellaan, tuoksullaan tai värikkyydellään tarjoavat elämyksiä 

myös näkövammaisille ja kestävät koskettelua. Verheen mukaan (1996, 
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108–109) heikosti näkeville kasveissa on tärkeintä tuoksu ja vahvat värit. 

Kasvivalinnoissa kannattaa suosia lisäksi syötäviä kasveja kuten yrttejä, 

marjoja ja hedelmäpuita. Myös äänielämyksiä tuottavat kasvit ovat oleelli-

sia ja rauhoittava äänimaailma kuuluu oleellisena osana moniaistiseen vi-

herympäristöön, jatkaa Verhe (1996, 108–109). Esimerkiksi koristeheini-

en, poppeleiden ja haapojen lehdet liikkuvat herkästi tuulessa luoden ää-

nielämyksiä ja peittäen samalla häiritseviä ääniä (Rappe, Lindén & Koi-

vunen 2003, 40–41).  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Kuva 10 Rantaympäristöön luontaisesti sopivaa kasvillisuutta, mäntyjä, tervaleppää ja 

rantavehnää. Aurinkolahti, Helsinki.   

Uimarannoille istutettavat kasvit eivät Mikkolan (2006, 40–41) mukaan 

saa olla ympäristöön hallitsemattomasti leviäviä vieraslajeja, eivät myrkyl-

lisiä tai kosketusetäisyydellä piikikkäitä kasveja, rantojen ollessa yleensä 

kokonaisuudessaan lasten käytössä. Myös allergisia reaktioita aiheuttavia 

kasvilajeja vältetään (Verhe 2007, 34–35). Hyönteispölytteiset kasvit eivät 

aiheuta allergiaa läheskään yhtä paljon kuin tuulipölytteiset, joista koivu-

kasvit ovat Suomessa pääasiallinen siitepölyallergian aiheuttaja. Lisäksi 

tietyt ruohot ja heinät, erityisesti pujo, herkistävät ihmisiä voimakkaasti, 

kun taas männyt ja kuuset eivät juuri koskaan aiheuta allergiaa. (Tujula, 

Kaski & Jokinen 2003, 52–55.) Kasvivalinnoissa huomioidaan kasvuym-

päristön ja muiden edellä mainittujen tekijöiden lisäksi kasvien vaatima 

hoito ja käytettävissä olevat resurssit – paikalle luontaisesti sopivat luon-

nonkasvit menestyvät yleensä ilman erityistä hoitoakin, toteaa Mikkola 

(2006, 39–41). Suunnitteluvaiheessa olisi hyvä laatia hoitosuunnitelma, 

jossa määritellään kuinka paljon hoitoa ympäristö vaatii ja kuka siitä on 

vastuussa. Esteetön ja helposti saavutettava ympäristökään ei täytä tavoi-

tettaan, jos sen hoito on laiminlyöty tai ympäristö koetaan hoitamattomak-

si ja rumaksi, toteavat Rappe, Lindén & Koivunen (2003, 36).  
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3.5 Uimarannan toiminnot 

Uimarannan yhteyteen toteutettavat auringonotto- ja oleskelualueet sekä 

leikki-, kuntoilu- ja pelialueet ovat luontainen osa uimarantaa ja lisäävät 

rannan käyttömahdollisuuksia huomattavasti (Mikkola 2006). Rannan 

toiminnot erotellaan selkeästi omiksi toiminnallisiksi kokonaisuuksikseen 

ja suunnitellaan esteettömiksi moniaistisuutta ajatellen. Niiden suunnitte-

lua ja yksityiskohtia on käsitelty tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

3.5.1 Oleskelu-, levähdys- ja taukopaikat 

Uimarannan yhteydessä olisi hyvä olla mahdollisimman monenlaisia oles-

kelualueita kaikkien käyttäjien tarpeisiin. Oleskelupaikkoja tulisi olla tuu-

lensuojaisilla paikoilla sekä auringossa että varjossa, eri ilmansuuntiin 

avautuen ja eri vuorokaudenajat huomioiden. Liikkumis- ja toimimisestei-

sille oleskeluun soveltuu hienoa hiekkaa tai sileää kalliota paremmin tii-

vispintainen nurmikkoalue tuulensuojaisessa paikassa. Penkkejä ja pöytä-

ryhmiä sijoitetaan virkistäytymistä ja lepoa varten oleskeluun, seuruste-

luun luonnontarkkailuun tai rantaelämän ja tapahtumien seuraamiseen so-

veltuville paikoille, kuten uimalaiturin ja pelikenttien yhteyteen. Eväiden 

syömiseen soveltuville paikoille sijoitetaan kalusteryhmiä levähdys- ja 

taukopaikoiksi. (Mikkola 2006, 42) Ryhmiä on hyvä varata eri kokoisia, 

suurille ja pienille ryhmille. Ryhmien sijoittelussa tulisi huomioida, että 

ihmisillä on useimmiten tapana hakeutua paikkoihin, joissa selusta on suo-

jattu, muistuttaa Bell (1997, 70). Myös vaihteleviin ja erilaisiin taukopai-

koilta avautuviin näkymiin tulisi kiinnittää huomiota. (Bell 1997, 71). 

 

Uimarannan yhteyteen on hyvä toteuttaa taukopaikka myös nuotiokehikol-

la tai muulla tulisijalla varustettuna. Parhaimmillaan taukopaikka sijaitsee 

veden äärellä, paikalla, jossa sitä voivat hyödyntää kaikki ulkoilijat ja eri 

lajien harrastajat. Taukopaikan varustukseen kuuluvat tulisijan lisäksi is-

tumapaikat, wc, puuvaja, jätehuolto- ja vedenottopiste. Mahdollinen sään-

suoja katos, laavu tai kota, toteutetaan niin, että siinä on väljää tilaa pyörä-

tuolia ja lastenrattaita varten. Myös tulisijan yhteyteen varataan vapaata ti-

laa, vähintään 900 mm, pyörätuolilla liikkumista varten niin, että myös 

puiden asettaminen tulisijaan pyörätuolista on mahdollista. (Verhe 2007, 

25–27, 58, 60, 78–79) 

3.5.2 Esteetön ulkoleikkipaikka 

Rakennettu leikkipaikka sopii luontevasti uimarannan yhteyteen ja lisää 

lasten mahdollisuuksia liikkua ja toimia alueella, toteaa Mikkola (2006, 

42). Esteettömän ulkoleikkipaikan suunnittelussa ja leikkivälineiden va-

linnassa huomioidaan eri-ikäiset, eri tavoin toimivat ja aistivat käyttäjät 

(Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 84). Monipuolinen leikkipaikka voi 

tarjota eri tavoin toimiville ja aistiville lapsille seikkailuja ja elämyksiä, 

mahdollisuuden oppia motorisia taitoja, kehittää tasapaino- ja koordinaa-

tiokykyä sekä harjoittaa eri aisteja leikin avulla (Bell 1997, 85). Leikkiessä 

opitaan lisäksi kielellisiä ja sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä se-

kä tuntemaan omaa persoonallisuutta, esittää Rojals del Alamo (2005, 7). 
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Lapset tutkivat ympäristöä sekä aisteillaan että kehollaan ja kiinnittävät 

paljon huomiota yksityiskohtiin – kuten kaikki lapset, myös vammaiset 

lapset oppivat helposti ja nopeasti leikkiessään, toteavat Rappe, ym. 

(2003, 82). Esteetön leikkialue, sen rakenteet, toiminnot ja materiaalit so-

pivat mitoitukseltaan toimintarajoitteisille lapsille. Ensisijaisesti suunnitte-

lussa huomioidaan liikkumisesteiset, näkövammaiset ja allergiset lapset. 

Esimerkiksi keinut ja liukumäet ovat leikkivälineitä, jotka sopivat sovel-

lettuina melkein kaikille käyttäjille ja tarjoavat suuria elämyksiä erityisesti 

vammaisille lapsille, jotka eivät tavallisissa leikkipaikoissa pääse kaikista 

leikkimahdollisuuksista osallisiksi. Bell (1997, 91) Leikkipaikka on Ver-

heen (1996, 103) mukaan suunniteltava toimivaksi myös vammaisten van-

hempien kannalta, jolloin esimerkiksi näkövammaisten vanhempien on 

mahdollista valvoa lapsiaan.  

 

Rappen, ym. (2003, 87) mukaan vammaisten lasten on usein vaikeaa erot-

taa tarkasti värejä, ääniä tai valoja ja myös kosketusaisti voi toimia heikos-

ti. Esteettömän leikkipuiston yhtenä tavoitteena on kehittää ja kiihottaa 

kaikkia aisteja. Leikkipaikalla voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia ja-

loilla ja käsillä tunnusteltavia pintoja ja tutustua siten eri materiaaleihin ja 

muotoihin. Erilaisia hajuja kuten ruohon ja mullan tuoksuja voidaan ope-

tella tai aktivoida kuuloaistia kelloilla ja soittimilla (kuva 1), oman äänen 

kaiulla ja kasvien kahinalla. Kaikki lapset tarvitsevat myös kokemusta 

liikkeestä, maan vetovoimasta sekä liikkeen suunnasta ja nopeudesta. Joi-

denkin leikkivälineiden olisi hyvä kehittää kehon hallintaa ja stimuloida 

kineettistä aistia, sillä esimerkiksi näkövammaisilla lapsilla liikkuminen, 

motoriikka ja koordinaatiokyky eivät yleensä kehity riittävästi (Verhe 

1996, 103–105). Tukirakenteet, kuten kaksipuoliset käsijohteet, auttavat 

kävelyharjoituksissa tasamaalla ja kiipeilyseinän tartuntoja voidaan sovel-

taa ryömintäluiskissa. Karkeamotoriikan taidot kehittyvät lapsilla parhai-

ten, kun on vapaata tilaa, erilaisia maastonmuotoja ja alustoja, jotka tar-

joavat haasteita ja harjoittavat tasapainoa. (Rappe, ym. 2003, 84.)  

 

Leikkialue on hyvä jäsennellä erilaisiksi kokonaisuuksiksi, sillä suuri ava-

ra tila voi näyttää lapsen silmissä pelottavalta ja persoonattomalta (Rappe, 

ym. 2003, 84). Leikkipaikalla tulisi olla aurinkoisia, varjoisia ja tuulen-

suojaisia paikkoja, vaihtelevaa kasvillisuutta ja maastoa (Verhe 1996, 

103–105). Tujula, Kaski ja Jokinen (2003, 38) esittävät, että leikkipaikka 

on parhaimmillaan maisema, jossa on pieniä vaihtelevia maastonmuotoja, 

kukkuloita ja rinteitä sekä puita ja pensaita. Tasaista maastoa voidaan 

muotoilla kumpuilevaksi, nopeakasvuisia pensaita istuttaa rajaaviksi ele-

menteiksi sekä luomaan jännitystä avaraan tilaan (Bell, 1997, 89). Vaihte-

levaan, epätasaiseen mastoon tehdään kulkureitit liikkumisesteisiä varten. 

Liukumäelle tai mäkileikkipaikalle rakennetaan luiska ja pehmeän hiekka-

alueen yli tulee päästä esimerkiksi puista siltaa pitkin. Leikkipaikka suun-

nitellaan siten, että näkövammaiset leikkijät eivät eksy vahingossa leikki-

välineiden sekaan (Verhe 1996, 103). Alue ympäröidään aidalla tai rajais-

tutuksin. Lapsia voidaan ohjata kohteelta toiselle ohjaavien käsijohteiden 

avulla, joihin kohteen nimi on kirjoitettu pistekirjoituksella. Ohjaavien 

kaiteiden, suojapuomien ja opasteiden mitoituksessa on huomioitava las-

ten pieni koko, ettei niiden ali voi vahingossa kävellä. Hyvät reitit palve-

levat myös lapsia ulkoiluttavia toimintaesteisiä vanhempia. (Tujula, ym. 
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2003, 38.) Lisäksi ne luovat leikkipuistoon seikkailun tunnetta kulkuväyli-

en johdattaessa leikkivälineeltä toiselle (Bell, 1997, 89). Kulkureiteillä 

voidaan myös harjoitella liikkumista eri tavoin: silloilla, luiskissa, portais-

sa, tunnelissa tai erilaisilla pintamateriaaleilla (Rojals del Alamo 2005, 

227–229). Näin leikkikentästä syntyy seikkailurata, joka tarjoaa vammai-

sille lapsillekin haasteita ja jännitystä, ja jossa voi edetä ohjatusti yksi 

leikkiväline kerrallaan (Verhe 1996, 103–105).  

 

Tällainen leikkipuisto on toteutettu esimerkiksi New Yorkin Rusk Institu-

tessa (kuvassa 11). Lapsille suunnitellussa kuntoutuspuutarhassa on vaih-

televat pinnanmuodot, ja leikkivälineet on suunniteltu haastaviksi ja puo-

leensavetäviksi. Niissä lapsi voi vähitellen harjoittaa silmän ja raajojen yh-

teistoimintaa, tasapainoa, suunnan havaitsemista, kehon asentoja ja moto-

riikkaa. Puiston rakennelmat herättävät uteliaisuutta ja kiihottavat mieli-

kuvitusta – polveilevat ruohikkorinteet, sillat ja tunnelit houkuttelevat las-

ta liikkumaan ja saamaan kokemuksia. Erilaiset liukumäet, rappuset ja 

rampit on rakennettu rinteisiin niin, että myös pyörätuolia käyttävien las-

ten on helppo lähteä kiipeämään ja liukumaan mäkeä alas. (Rappe, Lindén 

& Koivunen 2003, 87.) 

 

 

Kuva 11 New Yorkin Rusk Instituten lapsille suunnitellussa kuntoutuspuutarhassa on 

vaihtelevat pinnanmuodot ja puoleensavetävät leikkivälineet.  

Erityisesti autistiset lapset nauttivat seikkailun tunteesta autistien voimak-

kaan elämysten kaipuun vuoksi. Leikkivälineistä esimerkiksi keinu, tunne-

li tai hämähäkinverkko, jonka yli tai ali pitää mennä, toimivat tähän tar-

koitukseen hyvin. Autistit käyttävät leikkivälineitä eri tavalla kuin muut 

lapset, siksi opaskuvat, joissa näytetään, miten leikkivälineitä käytetään, 

ovat hyvä lisäapu autisteille. (Tujula, ym. 2003, 37.) Näkövammaista lasta 

tulisi leikkiessä motivoida käyttämään käsiään, kokeilemaan asioita sekä 

tutustumaan muihin lapsiin. Leikkipaikan välineiden tulisi kehittää näkö-

vammaisen lapsen liikkumista, tasapainoaistia ja näönkäyttöä sekä opettaa 

lapselle materiaalikontrastien, äänimajakoiden ja muiden opasteiden mer-

kitystä. Kalusteissa ja varusteissa olisi hyvä käyttää selkeitä rakenteita ja 

muotoja sekä erilaisia materiaaleja ja värejä. (Verhe 1996, 103–105.) 
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Vilkkaisiin leikkeihin sopivien tilojen lisäksi leikkipaikalla olisi hyvä olla 

melulta ja liikenteeltä rajattuja alueita, rauhoittumiseen ja keskittymistä 

vaativiin yksilöleikkeihin. Esimerkiksi kaikki kehitysvammaiset eivät ky-

kene toimimaan ryhmässä ja myös autistiset lapset tarvitsevat ympärilleen 

runsaammin tilaa ja omaa reviiriä kuin muut ihmiset yleensä. Merkkien 

seuraaminen on hyvä keino ohjata kehitysvammaisen kulkua: esimerkiksi 

maahan voidaan sijoittaa jalanjälkiä, joita seuraamalla kulku ohjautuu 

leikkivälineisiin. (Tujula, ym. 2003, 37–38.) 

 

  

Kuva 12 Erilaiset luonnonmateriaalit sopivat hyvin leikkivälineiksi. Taustalla labyrint-

ti-mökki luomassa salaperäisyyttä leikkipaikalle. Mainaun saari, Saksa.  

Bellin (1997, 87) mukaan teolliset leikkivälineet eivät ole itseisarvo leik-

kipaikalla, vain lisä siihen mitä paikalla on luonnostaan tarjota. Esimer-

kiksi maaston korkein kohta, kukkulan laki toimii kiinnostavina näköala-

paikkana ja ”linnana”, jolle kiipeäminen ja alas laskeminen synnyttää elä-

myksiä ja harjoittaa tasapainoa. Myös kasveja voidaan sellaisenaan pitää 

leikin materiaaleina ja välineinä: puut ja pensaat tarjoavat kiipeily- ja pii-

lopaikkoja, kuten kuvassa 12. Esimerkiksi jättitatarta käyttämällä voidaan 

leikkipaikoille luoda jännittäviä käytäviä tai viidakoita; pihlaja, selja ja pa-

ju sopivat hyvin kiipeilyyn taipuisuutensa ja nopean uusiutuvuutensa ansi-

osta. Leikkipaikan kasvien tulee olla kosketeltavia ja myrkyttömiä, myös-

kään piikikkäitä tai allergisoivia lajeja ei saa olla. (Tujula, ym. 2003, 52.) 

Hyvässä leikkipaikassa on leikkivälineiden lisäksi myös irrallisia materi-

aaleja sekä tilaisuus rakennella tai kaivaa (Rappe, ym. 2003, 85). Erilaisia 

muokattavia luonnonmateriaaleja, kuten kiviä, karahkoja tai onttoja puun-

runkoja voidaan tuoda leikkien rakennusmateriaaleiksi. Ne kehittävät luo-

vuutta ja mielikuvitusta ja sopivat rakennus- ja majaleikkeihin. (Bell 1997, 

86, 89.) 

  

Leikkipaikan kaikkien rakenteiden, tehdasvalmisteisten ja paikalla raken-

nettujen välineiden, tulee täyttää tuoteturvallisuuslain (914/86, muutos 
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359/93) vaatimukset. Kehitysvammaiset lapset voivat olla aikuisen painoi-

sia, mikä tulee huomioida leikkivälineiden rakenteissa ja mitoituksessa. 

(Tujula, ym. 2003, 37–38, 49.) Leikkivälineet suunnitellaan ja sijoitetaan 

väljästi siten, että estetään mahdolliset törmäykset ja rakenteiden alle jou-

tuminen. Keinut ja muut liikkuvat leikkivälineet ovat näkövammaisille 

vaikeasti havaittavia ja vaarallisia, joten ne sijoitetaan leikkialueen reunal-

le, kontrastimateriaalivyöhykkeelle ja rajataan aidalla tai istutuksilla, mää-

tittelevät Tujula, ym. (2003, 36) sekä Verhe (1996, 103.) Törmäysvaaran 

aiheuttavista leikkivälineistä, kuten keinusta voisi liikkeen aikana lähteä 

selkeä, muta miellyttävä varoitusääni, mikä auttaa varomaan muita keinu-

via lapsia. Keinuminen vaikuttaa tasapainoaistiin ja vartalonhallintaan, ja 

on hyvä pohja muuhun liikkumistaidon kehittymiseen muun muassa näkö-

vammaisille ja autisteille. Liikkumisesteiset lapset tarvitsevat selkää tuke-

van turvaistuimen, ja osa turvavöitä. Lisäksi toteutetaan matala sänkykei-

nu makuullaan ja vatsallaan keinumista varten. Osalle liikkumisesteisistä 

lapsista soveltuu painon vuoksi parhaiten keinu, johon pääsee pyörätuolil-

la luiskaa pitkin. Tällaista keinua pystyy moni käyttämään myös itsenäi-

sesti, mikä mahdollistaa tasavertaisen leikkimisen muiden lasten kanssa. 

Keinun alustan tulee olla koko turva-alueelta synteettistä turva-alustaa. 

(Tujula, ym. 2003, 49–51)  

 

Liukumäkiä tulisi olisi leikkipaikalla eri pituisia ja kaltevuudeltaan erilai-

sia, jolloin eri-ikäiset ja -kuntoiset lapset voivat valita itselleen sopivan. 

Myös vammaisuuden aste vaikuttaa liukumäen sopivuuteen. Liukumäen 

tulisi olla niin leveä, että avustaja voi tarvittaessa laskea yhdessä lapsen 

kanssa. Liukumäkiin tehdään portaiden lisäksi loiva luiskayhteys käsijoh-

teineen, mikä auttaa monia lapsia pääsemään itsenäisesti liukumäkeen. 

Erilaisilla pintamateriaaleilla voidaan osoittaa reitti liukumäen alaosasta 

takaisin portaisiin tai luiskaan (Verhe, 1996, 103–105). Mäen alaosan täy-

tyy olla niin pitkä, että liikkumisesteinen lapsi pystyy pysähtymään täysin 

ennen mäestä pois siirtymistä. (Tujula, ym. 2003, 51)  

 

Hiekkaleikkejä varten toteutetaan suuri hiekkakasa tai -laatikko, jossa on 

myös pyörätuolinkäyttäjille soveltuvia korotettuja hiekkapöytä- tai ma-

kuualustapaikkoja. Kohotettu hiekkalaatikko sopii seisontatukea käytäville 

lapsille sekä autisteille, joille kumartelu on hankalaa ja kömpelyys tyypil-

listä. Hiekka on vaikea alusta kaikille liikkumisesteisille lapsille, minkä 

vuoksi laatikolle rakennetaan ramppi käsijohteineen. Käsijohteet auttavat 

myös näkövammaista lasta löytämään hiekkalaatikon sekä liikkumisestei-

sen lapsen mahdollisuuksien mukaan siirtymään pois pyörätuolista. Koro-

tetun hiekkalaatikon alle jätetään jalkatilaa pyörätuolille. Hiekkalaatikon 

reunat maalataan kontrastivärillä, joka auttaa näkövammaisia havaitse-

maan sen ja välttämään kompastumisen. Pienet lapset, joilla on vaikeuksia 

liikkua, pystyvät oleskelemaan avoimella, auringolta, tuulelta ja sateelta 

suojaamattomalla hiekkalaatikolla vain lyhyitä aikoja. Pieni katos sekä 

tuulelta suojaava aita yhdellä sivulla, tekisi hiekkalaatikosta kaikille lapsil-

le miellyttävämmän. (Tujula, ym. 2003, 37, 49.) 

 

Leikkivälineiden materiaaleissa tulisi välttää suuria häikäiseviä pintoja. 

Varsinkin keinuissa vältetään liukkaita materiaaleja, sillä heikolla vartalon 

hallinnalla on vaikea säilyttää tasapainoinen asento. Täysin kovia päällys-
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teitä ei saa käyttää leikkivälineiden turva-alueella, joissa käytetään syn-

teettisiä putoamisalustoja. Tasarakeista soraa käytettäessä varmistetaan 

pyörätuolilla leikkivälineisiin pääsy esimerkiksi turvalaatoista rakennettua 

kulkuväylää pitkin. Materiaalien rajapinnat eivät saa estää liikkumista eri 

materiaaleilla pinnoitettujen alueiden välillä. Pintojen tulee olla tiiviitä, 

jotta erilaisilla apuvälineillä kulkeminen olisi mahdollisimman vaivatonta. 

Liikkumisesteisten kannalta turhia tasoeroja pitää välttää. Leikkivälinei-

den paikantamista helpottaa niiden merkitseminen muutoinkin kuin visu-

aalisesti. Leikkialueella olevalle pienelle kukkulalle voidaan esimerkiksi 

sijoittaa jokin luonnollista ääntä päästävä laite, kuten tuulimylly tai tuuli-

kello, joka toimisi leikkialueen äänimajakkana. Leikkiväline, jonka sisällä 

voi liikkua ja jonka äänimaailma muuttuu lapsen liikkeiden ansiosta, akti-

voi myös kuuloaistia. Kunkin leikkikokonaisuuden yhteyteen sijoitetaan 

penkkejä saattajia ja tapahtumien seuraajia varten. (Tujula, ym. 2003, 36, 

49–51.) 

 

Mikkolan (2006, 42–43) mukaan uimarannan leikkialueen tulisi sijaita 

hieman kauempana rannasta, jotta lapset eivät pääse pujahtamaan huo-

maamatta veteen. Turvallisuuden lisäämiseksi alue voidaan rajata riittävän 

korkealla, kiinteällä aidalla. Vanhemmat tai huoltajat ovat uimarannalla 

kuitenkin vastuussa lasten turvallisuudesta, eikä aita voi täysin korvata 

valvontaa. Kasvillisuus ei saa muodostaa näköesteitä ja valvontaa haittaa-

via katve-alueita, mutta varjostavaa puustoa ja muuta kasvillisuutta olisi 

leikkialueella kuitenkin hyvä olla. Alueen omistaja on vastuussa leikkipai-

kan välineiden ja rakenteiden turvallisuudesta. Leikkivälineiden tulee täyt-

tää SFS-standardit. (Verhe 2007, 36–38.) 

3.5.3 Liikunta ja kuntoilu 

Rakennetun leikkipaikan ohella uimarannan yhteyteen on hyvä toteuttaa 

muuhun liikkumiseen, peleihin ja kuntoiluun tarkoitettuja kenttiä ja väli-

neitä. Hiekkarannan yhteyteen sopivat erityisesti joukkuepelien yleistyneet 

rantapeliversiot, kuten rantalento-, -käsi- tai -jalkapallo. Tavoitteena on ti-

lojen monikäyttöisyys: kenttien mitoitus suunnitellaan siten, että samalla 

kentällä on mahdollista harrastaa useita eri lajeja tilanteen mukaan. Alueen 

sijainnista ja laajuudesta riippuen uimarannalle voidaan rakentaa myös lii-

kuntamahdollisuuksiltaan monipuolinen lähiliikuntapaikka, jonne sijoite-

taan useita, erityyppiseen liikuntaan sovellettavia pieniä monitoimikenttiä. 

(Mikkola 2006, 44–45.) Lähiliikuntapaikkojen on tarkoitus palvella kai-

kenikäisiä käyttäjiä ja ne suunnitellaan innostaviksi virkistys- ja ajanviet-

topaikoiksi eri ikäisiä ja toimintakykyisiä käyttäjiä ajatellen (Verhe 2007, 

36–38). Pyörätuolilla liikkuvien käyttöön soveltuu asfalttipintainen peli-

kenttä esimerkiksi koripallon pelaamiseen (Lehmuspuisto & Åkerblom 

2007, 35–39). Koripallo- ja kaukalopelikenttien lisäksi lähiliikuntapaikalle 

voidaan toteuttaa esimerkiksi skeittipaikka, seikkailu-, pyöräily- tai rulla-

luistelurata. Rannan yhteyteen voidaan varata tilaa myös rauhallisemmille 

peleille, kuten shakille ja petankille. Toisaalta vapaa hiekka- tai nurmipin-

tainen kenttä voi itsessään toimia monipuolisena liikunta- ja pelipaikkana. 

(Mikkola 2006, 44–45.)  
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Uimarannalle ja lähiliikuntapaikalle voidaan sijoittaa myös kuntoilupiste 

(Mikkola 2006, 45). Kuntoiluvälineiden valinnassa tulee ottaa huomion eri 

ikäisten ja eri lailla toimivien käyttäjien tarpeet, esimerkiksi ikääntyneille 

ja muille toimintarajoitteisille voidaan suunnitella oma kuntouttava ratansa 

(Verhe 2007, 36–38). Kuntouttavalla radalla tulisi voida harjoittaa esimer-

kiksi tasapainoa, kehittää koordinaatiota sekä lihasvoimaa käsiin ja jalkoi-

hin. Pyörätuolin käyttäjille rakennetaan nojapuut tai kävelykaiteet kävelyn 

harjoittelua varten. Erilaiset portaat, siltarakennelmat ja puomit mahdollis-

tavat tasapainon harjoittelun, samoin kulkuväylille upotetut kivet tai puut. 

(Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, 35–39.) Kuntoiluvälineiden on erotut-

tava hyvin pihan pinnoitteista ja niitä tulee voida käyttää turvallisesti il-

man valvontaa. Liikuntapaikkojen yhteyteen sijoitetaan myös oleskelu- ja 

levähdyspaikkoja pelien katselua ja lepoa varten. (Verhe 2007, 36–38.)  

3.6 Venesataman suunnittelu 

Baltic Sea Breeze -hankkeen osana julkaistu Satamakäsikirja (n.d.) määrit-

telee venesataman yksinkertaisesti ponttonein tai laiturein varustetuksi 

paikaksi, joka on tarkoitettu vapaa-ajan veneille. Venesatama voi olla osa 

suurempaa satamaa tai itsenäinen kokonaisuutensa. Satamalta vaaditut 

turvallisuustoimenpiteet ja siellä tarjottavat palvelut riippuvat niin ikään 

sataman sijainnista ja tyypistä. (Satamakäsikirja, n.d.) Verheen luokituk-

sen mukaan (2007, 68–75) venesatamat toimivat pääaisassa veneilijöiden 

kotisatamina eli veneiden huolto- ja säilytyspaikkoina sekä käyntisatamina 

vieraslaitureineen ja kaupallisine palveluineen. Venesataman palveluista 

olennaisia ovat hyvin suunniteltu ja toimiva jätehuolto sekä kaluston huol-

to- ja siirtelymahdollisuus (Luoto 2006, 30). 

 

Venesataman suunnittelussa tulee huomioida ranta-alueen muu käyttö se-

kä venesataman sijainti esimerkiksi suhteessa uimarannan sijaintiin. Vene-

satamaa ja uimapaikkaa ei pääsääntöisesti sijoiteta vierekkäin samalle ran-

nalle. Jos veneiden kulku voidaan ohjata riittävän kauas rannasta ja uinti-

alue merkitään selvästi, voivat toiminnot kuitenkin sijaita samalla ranta-

alueella. Luonnonolosuhteet ja sijainti asettavat omat rajansa venesataman 

suunnittelulle. (Luoto 2006, 21, 27, 30.) Sataman kapasiteettiin ja toimin-

nan monimuotoisuuteen vaikuttavat maa-alueen kulutuskestävyys, tuuli-

olosuhteet sekä venesataman soveltuminen muiden virkistyskäyttöpalve-

luiden läheisyyteen. Sataman tulisi olla helposti ja turvallistesti saavutet-

tavissa ja sen tulisi sulautua hyvin ympäristöönsä. Paikan tulisi olla sivus-

sa voimakkailta virtauksilta ja tuulilta. (Satamakäsikirja n.d.) Venesata-

maan tulisi olla varattu myös joitakin esteettömiä venepaikkoja (Luoto 

2006, 22). Vieraspaikat tulee olla helposti vieraiden veneilijöiden löydet-

tävissä. Satamassa tulee olla myös veneiden laskupaikka esimerkiksi me-

lojien tarpeisiin (Pouta & Heikkilä 1998, 80–81). Pysäköintialueen tulisi 

vastata satamassa käyvien autoilijoiden määrää. Tarjolla tulisi olla mah-

dollisuus sekä pitkä- että lyhytaikaiseen pysäköintiin. Talven aikana pysä-

köintialue voidaan hyödyntää myös veneiden säilytyspaikkana. Alue tulee 

pitää siistinä, jätteet kerätä, lajitella ja säilyttää asianmukaisesti niin, ettei 

niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisille. (Satamakäsikirja n.d.) Jä-

tehuoltolain mukaan venesataman pitäjällä on jätteiden vastaanottovelvol-

lisuus (Pouta & Heikkilä 1998, 80). Suomessa on kiellettyä päästää käsit-
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telemätöntä käymäläjätevettä veteen, joten satamissa on oltava asianmu-

kaiset vastaanottolaitteet, eli käymäläjätevesisäiliöiden imutyhjennyspum-

put. Jos satamassa ei ole imutyhjennyslaitetta, veneilijöille on tiedotettava, 

missä lähin vastaanottoasema sijaitsee. Myös saniteettitiloja tulisi olla riit-

tävästi sataman kokoon nähden. Myös turvallisuus ja esteettömyys huomi-

oidaan, turvallisuusohjeet ovat sataman ilmoitustaululla sekä asianmukai-

set palontorjunta- ja hengenpelastusvälineet helposti saatavilla. Lähistöllä 

olevista palveluista ja harrastusmahdollisuuksista tiedotetaan selkeästi 

esimeriksi ilmoitustaululla. (Satamakäsikirja n.d.) 

3.6.1 Esteetön venelaituri ja melontalaituri 

Uimalaiturien ohella veneily ja melontalaitureita tulisi kehittää paremmin 

kaikille käyttäjille soveltuviksi. Vesiliikuntalajeista esimerkiksi purjehdus 

ja veneily ovat mahdollista monille vaikeasikin vammaisille. Näkövam-

maisia purjehtijoita helpottavat kohokuvioin varustettu merikartta ja kom-

passi sekä ns. audiokompassi, joka antaa äänimerkin aina veneen suunnan 

muuttuessa. Erityisryhmiin kuuluvat voivat helposti harrastaa myös sou-

tua, sileänvedenmelontaa sekä koskimelontaa. Melonta vaatii istumisky-

kyä ja tasapainon säilyttämistä sekä käsivarsien ja käsien käyttökykyä. 

Tarvittaessa veneeseen tai kanoottiin voidaan kiinnittää erityinen selkää 

tukeva, turvavöillä varustettu istuin paremman tasapainon aikaansaami-

seksi. (Mälkiä & Rintala 2002, 361–365.) 

 

Esteetön veneilylaituri voi olla betoni- tai puurakenteinen, kiinteä tai pont-

tonilaituri. Veden korkeusvaihteluihin mukautuvat ponttonilaiturit ovat 

käyttökelpoisimpia kaikkien käyttäjien kannalta ja soveltuvat parhaiten 

myös soutuvene ja melontalaitureiksi. (Verhe 2007, 68–75.) Laiturin tulee 

olla käyttäjämäärään nähden riittävän leveä, vähintään 1,8 metriä, jotta 

pyörätuolilla kääntyminen on sujuvaa. Puupintaisen laiturin yläpinta tulee 

olla poikkilaudoitettu. Laiturin jatkokset ja liitoskohdat tehdään ilman ta-

soeroa, ja veneiden kiinnityspisteet, valaisinpollarit tai sähköpisteet sijoi-

tetaan niin, ettei niihin törmää tai takerru kiinni. Korkea reunaeste raken-

netaan kiertämään koko laituria pyörän luiskahtamisen tai harhaan astumi-

sen estämiseksi. Yhteys kuluväylältä laiturille ja laiturilta veneeseen ra-

kennetaan sujuvaksi. Ponttonilaiturille pääsee rannalta parhaiten veden 

korkeusvaihteluihin mukautuvaa, luiskamaista yhteyssiltaa pitkin. Laiturin 

varusteisiin kuuluu pelastusrengas köyteen kiinnitettynä sekä portaat ve-

destä nousua varten. Veneeseen nousua voidaan helpottaa eri tavoin; ve-

neen ollessa kylkikiinnityksessä tai perä laituriin kiinnitettynä voidaan as-

tua suoraan perästä tai sivulta veneen avotilaan. Laiturin aisat vakaavat 

kevyitä veneitä veneeseen menon aikana ja suosituilla laitureille voidaan 

asentaa myös nostin veneeseen menoa varten. (Verhe 2007, 68–75.) 

 

Vedenpinnan vaihteluihin sopeutuva ponttonilaituri toimii parhaiten myös 

melonta- ja kanoottilaiturina. Melojille suunnitellut matalat laiturit palele-

vat lisäksi kevytvenepurjehtijoita ja soutajia, arvioi Luoto (2006, 29). Lai-

turin tulisi olla 1,5–1,8 metriä leveä. Jotta kanootista tai veneestä olisi 

mahdollista nousta rantaan, laiturin yläpinnan sopiva korkeus on 45 cm 

vedenpinnasta. Kanoottiin nousua ja poisnousua auttaa laituriin rakennet-

tava kanoottiluiska. Kanootti voidaan myös tukea laiturin syvennykseen 
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tai sen reunaa vasten tai sinne voidaan siirtyä nostolaitteella. Pyörätuolin 

käyttäjille voi kanoottiin tai kajakkiin siirtyminen ilman nostolaitetta olla 

hankalaa. Näkövammaisia käyttäjiä varten melonta-, soutu-, ja purjehdus-

laiturit varustetaan lisäksi äänimajakalla takaisintulon helpottamiseksi. 

(Verhe 2007, 68–75.) 

3.7 Uimarannan varusteet ja huolto 

Pelastusvälineistö ja jätehuolto ovat välttämättömiä uimarannan turvalli-

sen käytön kannalta. Turvallisuusvarustukseen kuuluu myös toimiva opas-

tus ranta-alueella. Toimivan jätehuollon ja pelastusvarustuksen lisäksi kai-

kille vesiliikuntalajien harrastuspaikoille ovat tarpeellisia esteettömät sani-

teettitilat, säilytysmahdollisuus omille varusteille, paikoitusalueet autoille 

sekä polkupyörille. Myös viihtyisä ja hyvin suunniteltu ranta-alue on osa 

turvallisuutta. (Luoto 2006, 54)  

3.7.1 Opastus ja pelastusvarustelu 

Mikkolan (2006, 69) mukaan uimaranta on varustettava vähintään pelas-

tusrenkaalla, selvästi erottuvalla ja tukevarakenteisella ilmoitustaululla se-

kä opastemerkinnöillä. Hyvin varustellun ranta-alueen turvallisuusvarus-

tukseen kuuluvat pelastussuunnitelma, toimiva hälytysjärjestelmä, hen-

genpelastusvälineet sekä ensiapuvälineet. Hälytysjärjestelmä kattaa ohjeis-

tuksen avun hälyttämiseen sekä toimintaohjeen hätätilanteita varten. Hen-

genpelastusvälineisiin kuuluvat lukitsematon pelastusvene- tai lautta sekä 

pelastusrengas, jossa on vähintään 25 metriä pitkä kotelosta purkautuva 

heittoliina. (Luoto 2006, 55) Pelastusasemien eli hengenpelastusvälineiden 

sijoittelu suunnitellaan toteutettaviksi rannan läheisyyteen selvästi näky-

ville paikoille. Pelastusrenkaita tulee sijoittaa vähintään 1 kpl 100 metriä 

rantaviivaa kohden. Valvotuille rannoille suunnitellaan lisäksi rantavalvo-

jan valvontakoppi tai muun valvontapaikan sijainti. (Mikkola 2006, 69)   

 

Pelastustilanteita varten ajoreitti uimarannalle merkitään selkein opastein 

päätieltä asti. Opastustaulujen avulla ranta- ja laiturialueelle saapuvia oh-

jataan autotien päätteessä, sisäänkäynneillä sekä ranta-alueella (Verhe 

2007, 68–75). Uimarannalla tulee olla ainakin yksi säätä ja ilkivaltaa kes-

tävä suuri ilmoitustaulu keskeisellä paikalla, mieluiten sisääntulon yhtey-

dessä. Ilmoitustauluun merkitään uimarannan nimi, osoite, paikkakunta 

sekä rantavalvojan ja uimarannan ylläpitäjän yhteystiedot, ohjeet avun hä-

lyttämiseksi sekä opastus lähimmälle puhelimelle. (Mikkola 2006, 52–56.) 

Lisäksi tiedotetaan uimarannan järjestyssäännöistä ja toiminta- ja turvalli-

suusohjeista sekä lähiseudun muista kiinnostavista kohteista tai harrastus-

mahdollisuuksista (Verhe 2007, 68–75). Ilmoitustaululla tulee olla myös 

alueen kartta, sekä tilaa muille tiedotteille, kuten veden laadun mittaustie-

doille (Mikkola 2006, 52–56). Vastaavat ajantasaiset tiedot, muun muassa 

aukiolo- ja valvonta-ajoista sekä veden laadusta, tulee löytyä myös kunnan 

tai muun uimarantaa ylläpitävän tahon Internet-sivuilta. (Mikkola 2006, 

52–56, 81.)  
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Uimarannan karttaan havainnollistetaan alueen eri toimintojen sijainnit, 

niiden keskinäiset yhteydet ja etäisyydet sekä turvalliset uintialueet (Verhe 

2007, 68–75). Kartassa tulee varoittaa erityisistä vaaroista vesialueella, 

kuten hyppytelineistä, voimakkaasta virtauksesta, veden nopeasta syve-

nemisestä tai kivikkoisesta, liukkaasta tai muuten huonosta uintialueesta. 

Lisäksi rannalle sijoitetaan erillisiä varoitustauluja, joissa varoitettavaa 

asiaa kuvataan piirrosten tai symbolien avulla, jotta myös lukutaidottomat 

lapset ja ulkomaalaiset käyttäjät ymmärtävät ne. Pelastusasemille ja tulo-

teiden varsille asennetaan turvatauluja, joissa ilmoitetaan uimarannan ni-

mi, osoite ja hälytysnumero. Opasteita ja tauluja suunniteltaessa tulee 

huomioida esteettömyys ja toimintaesteiset käyttäjät kuten esteetöntä 

opastusta käsittelevässä luvussa 2.XX on esitetty. (Mikkola 2006, 52–56.) 

3.7.2 Jätehuolto ja  pysäköinti  

Pysäköinti luo usein ensivaikutelman virkistysalueesta (Pouta & Heikkilä 

1998, 82). Myös jätehuollon järjestäminen vaikuttaa rantaympäristön vi-

suaaliseen ilmeeseen (Luoto 2006, 37). Paikoitus- ja huoltoalueiden suun-

nittelussa huomioidaan siisteys ja turvallisuus, ja alueiden sijoittelussa py-

ritään löytämään ympäristöä ja maisemaa vähiten häiritsevä ratkaisu. 

Avoimuus ja valaistus ovat tärkeitä alueen turvallisuuden kannalta (Luoto 

2006, 38). Suojaavien puu- ja pensasistutusten avulla pysäköintialuetta 

voidaan varjostaa ja jakaa pienempiin kokonaisuuksiin. Jätteiden keräys-

piste tulisi sijoittaa maisemallisesti mahdollisimman vähän huomiota he-

rättävälle paikalle kuitenkin siten, että se on helposti havaittavissa. (Pouta 

& Heikkilä 1998, 82–83).  

 

Uimarannan jätehuoltoon kuuluvat jätteiden keräys ja kierrätys ja se mitoi-

tetaan uimarannan käyntikertamäärän mukaan (Mikkola 2006, 51). Mikäli 

uimarannan yhteydessä toimii myös venesatama, tulee jätehuolto suunni-

tella satamia koskevien jätehuoltomääräysten ja Alusjätelain (300/1979) 

mukaisesti. Jätehuolto on yksi keskeisimmistä veneilijöiden tukikohdissa 

tarvitsemista palveluista. (Luoto 2006, 38.) Hyvin varustelluilla tai vilk-

kailla uimarannoilla tulisi olla keräyspiste lasille, pienmetallille, biojätteel-

le, paperille, kartongille, muoville ja sekajätteelle (Mikkola 2006, 52). 

Alueen kaikkia käyttäjäryhmiä tulee opastaa käyttämään jätehuoltoa ja la-

jittelemaan jätteensä (Verhe 2007, 59). Jätteiden keräysastiat tulee sijoittaa 

siten, että niistä ei aiheudu hajua tai terveyshaittaa tai muuta vahinkoa 

ympäristölle. Maahan upotettavat syväjätesäiliöt on todettu ranta-

ympäristöissä käytännöllisiksi, sillä niissä jätteet säilyvät viileinä (Kuva 

13). Syväjätesäiliöt on sijoitettava paikkaan, johon tyhjennysauto pääsee 

helposti. Ranta-alueelle voidaan sijoittaa lisäksi pienempiä kannellisia 

roskakoreja, joista jätteet kerätään syväjätesäiliöihin. Jätteiden keräyspis-

teitä tulee olla riittävän tiheässä, jotta niitä käytetään (Mikkola 2006, 52.) 

Roska-astiat suunnitellaan helppokäyttöisiksi, sijoitetaan kaikkien käyttä-

jien ulottuville ja erotetaan ympäristöstä väri- ja materiaalikontrastin avul-

la. (Verhe 1996, 100.)  
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Kuva 13 Syväjätesäiliö toimivat parhaiten rantaympäristössä. 

(http://www.molok.com/fin/main.php?loc_id=8, Molok Oy & Tremedia Ky) 

Autojen pysäköintialue tulee toteuttaa yleiselle veneily- tai uimaranta-

alueelle johtavan ajotien päätepisteeseen (Verhe 2007, 68–75). Henkilöau-

to pitää voida jättää autoille varatulle pysäköintialueelle kohtuullisen lä-

helle uimarantaa. Huolto- ja pelastusajoneuvoilla on päästävä rannalle asti, 

muutoin uimarannalla ei sallita autoilua. Uimarannalle tulisi pääsääntöi-

sesti päästä myös ilman omaa autoa niin, että julkisen liikenteen reitti ulot-

tuisi kävelyetäisyydelle rannasta. Rannalle vievän jalankulkuväylän tulee 

olla turvallinen – autoliikenteelle sallitut väylät ja kevyen liikenteen väylät 

suunnitellaan siten, ettei vaarallisia risteämiä synny. (Mikkola 2006, 49, 

51.) Myös pyörätie rakennetaan rantaan asti ja polkupyörien pysäköinti si-

joitetaan rannan tuntumaan, sisäänkäyntien läheisyyteen, kulkuväylien ul-

kopuolelle. Polkupyöräpaikat jäsennetään esimerkiksi istutusten avulla 

omiksi kokonaisuuksikseen ja päällystetään kulkuväylän pintamateriaalis-

ta poikkeavalla, kontrastin avulla erottuvalla materiaalilla. (Verhe 2007 

11, 45)  

 

Uimaranta-alueella tulee olla kokonaan autottomat vyöhykkeet ja erilliset 

pysäköintialueet. Pysäköintipaikat mitoitetaan vilkkaimpien käyttökausien 

mukaan (Pouta & Heikkilä 1998, 82). Lisäksi suunnittelussa tulisi varau-

tua helteisten viikonloppujen paikoitushuippuihin osoittamalla sopiva 

kenttä tai muu lisäpaikoitusalue kilometrin säteellä uimarannasta. Kauden 

huippuaikoina tie uimarannalle voidaan sulkea ja ohjata paikoitus lisäalu-

eelle. (Mikkola 2006, 51.) Osa autopaikoista tulee soveltua liikkumis- ja 

toimintaesteisille ja merkitä kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla pysty-

opasteisiin sekä pinnoitetun autopaikan pintaan. Liikkumis- ja toimintaes-

teisten autopaikat sijoitetaan mahdollisimman lähelle laiturialueita sekä 

huolto- ja aputilojen yhteyteen. (Verhe 2007, 11, 45, 68–75.) Autopaikko-

jen lukumäärä arvioidaan kohteen pinta-alan ja sitä käyttävän henkilömää-

rän mukaan; pääsääntöisesti liikkumisesteisille varataan kaksi autopaikkaa 

jokaista 50 paikkaa kohden, ja sen jälkeen yksi lisää kutakin alkavaa 50 

autopaikkaa kohti (Tujula, Kaski & Jokinen 2003, 46–47). Kulkuväylien 

suunnittelussa huomioidaan esteettömyys; myös pääsy puku-, sauna- ja 

WC-tiloihin toteutetaan esteettöminä (Mikkola 2006, 51). Autopaikat olisi 

hyvä toteuttaa samaan tasoon kulkuväylän sekä huoltotilojen sisäänkäyn-



Esteettömyys uimarannalla – Kokkilan uimarannan kunnostussuunnitelma 

 

 

47 

nin kanssa. Muutoin esteetön yhteys autopaikalta jalkakäytävälle on järjes-

tettävä luiskatulla reunakivellä tai luiskalla. (Verhe 2007, 11, 45).  

3.7.3 Valaistus ja ilkivallan huomioiminen 

Kesäaikana uimarannoilla on yleensä niin valoisaa, että valaistusta ei vält-

tämättä tarvita, mutta talviuintipaikoille valaistus on rakennettava. Uima-

ranta ja erityisesti sen yhteydessä olevat rakennukset voidaan kuitenkin 

valaista ilkivallan ehkäisemiseksi. Koska uimarannat ovat usein kesäisin-

kin valvomattomia alueita käyttöajan ulkopuolella, tulisi ilkivallalta suo-

jautumiseen varautua jo uimarannan suunnitteluvaiheessa. Töhritty ja ri-

kottu ympäristö aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ja uimarannalla myös 

todellisia vaaratilanteita. Se voi myös lisätä ympäristöstä piittaamatto-

muutta ja kannustaa ympäristön turmelemiseen. Hyvä rakennusten ja ra-

kennelmien perusvalaistus auttaa ilkivallan vähentämisessä. Valaistus ja 

siihen liittyvät kaapeloinnit sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan rannan 

yläosaan, jonne myrskyjen vaikutukset eivät ulotu. Valaistuksen periaat-

teita on käsitelty tarkemmin luvussa 2.XX. (Mikkola 2006, 52, 81.)        

 

Myös ympärivuotiset toiminnot alueella ehkäisevät ilkivaltaa, siksi uima-

rannalle olisi hyvä sijoittaa myös muuta toimintaa. Esimerkiksi lähiliikun-

tapaikan sijoittaminen rannan yhteyteen lisää alueen käyttäjiä ja sosiaalista 

kontrollia. (Mikkola 2006, 56.) Ilkivalta tulisi huomioida suunnittelussa 

määriteltäessä rakenteiden materiaaleja ja vahvuuksia sekä valitessa ran-

nan varusteita ja varusteiden kiinnitystapoja. Roska-astioiden, kuntoiluvä-

lineiden, penkkien tai muiden varusteiden kiinteät asennukset sekä helpos-

ti puhdistettavat ja likaa hylkivät pintamateriaalit ovat suositeltavia. (Mik-

kola 2006, 62.) Tilojen kunnollinen lukitus, irtaimien varusteiden merkit-

seminen ja säilyttäminen lukitussa tilassa aukioloaikojen ulkopuolella vä-

hentävät ilkivallan mahdollisuutta. (Mikkola 2006, 81.)  

3.7.4 Turvallinen talviuintipaikka 

Talviuinti on syntynyt liikuntalajina vasta 1980-luvulla, ja sen suosio ter-

veysliikuntana on ollut koko ajan kasvussa. Talviuintipaikan rakentaminen 

on hyvä tapa kehittää uimarannan käyttöä ympärivuotiseksi. Talvi- ja 

avantouinti soveltuu lähes kaikille, myös lapsille, mutta tietyt sairaudet 

kuten sydän- ja verenpaineoireet saattavat estää sen harrastamisen. (Luoto 

2006, 15, 19.) Suosituinta talviuinnin harrastus on keski-ikäisten tai sitä 

vanhempien keskuudessa. Talviuintipaikkojen suunnittelussa tulee huomi-

oida erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet ja turvallisuus. Yleisimmät tapa-

turmat avantouinnissa ovat Mikkolan (2006, 88) mukaan liukastuminen, 

loukkaaminen jään reunoissa ja hengenvaarallinen jään alle joutuminen. 

Myös uimarin uupuminen tai sairaskohtauksen saaminen avannossa ovat 

mahdollisia. Uintipaikan turvallisuudesta vastaa palvelun ylläpitäjä. (Mik-

kola 2006, 83, 87.) 

 

Talviuintipaikka voidaan toteuttaa uimarannan yhteyteen, mikäli se rannan 

muodon ja veden syvyyden suhteen on mahdollista, ja näin pidentää uinti-

kausi ympärivuotiseksi. Se voidaan sijoittaa myös muulle paikalle vesistön 
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ääreen esimerkiksi pienvenesataman yhteyteen, joka sopii jo valmiiden ra-

kenteidensa ansiosta talviuintiin. Talviuintipaikkaa ei kuitenkaan pidä si-

joittaa tehdasalueiden, talvisin avoinna pidettävien vesiliikenneväylien tai 

satamapaikkojen, vedenpuhdistuslaitosten tai lumenkaatopaikkojen lähel-

le. (Mikkola 2006, 84.) Myöskään virtaavalle paikalle ei avantouintipaik-

kaa tulisi perustaa, sillä jään alle joutuminen virran mukana on liian suuri 

riski. Virtausnopeus voi vaihdella vesistön muodon, sateen ja lumen sula-

misen mukaan. Virtauspaikoille on tyypillistä, että ne pysyvät sulina pit-

kään eikä niihin muodostu kestävää jäätä. (Luoto 2006, 37.) Mikäli uima-

paikka virtaavalle paikalle kuitenkin perustetaan, tulee virtauksen aiheut-

tamat turvallisuusriskit ottaa huomioon ja uimarien jään alle joutuminen 

estää erilaisin vedenalaisin suojaseinin (Mikkola 2006, 84). 

 

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikkaan vaaditaan Mikkolan (2006, 83) 

mukaan pukusuoja, avanto ja avantoon johtavat portaat sekä turvallisuu-

teen liittyvä vähimmäisvarustus. Talviuintipaikalle täytyy päästä pelastus-

ajoneuvolla helposti pääteiltä ja pelastustie on pidettävä aurattuna. Avan-

non teossa ja uimapaikan sijoittamisessa on huomioitava myös muiden 

jäällä liikkujien turvallisuus. (Mikkola 2006, 83.) Talviuintipaikan turval-

lisuusvarustus vastaa uimarannan pelastusvälineistöä. Lisäksi laiturilla tai 

pukutiloissa tulee ilmoittaa avannon syvyystiedot sekä erityiset tuvalli-

suutta koskevat ohjeet ja kiellot. (Mikkola 2006, 88) Pelastusrengas ja 

heittoliina laiturin päässä sekä rannalla kuuluvat myös talviuintipaikan 

turvavarusteisiin. (Kuluttajavirasto 2003.) 

 

Avannon tulee olla riittävän suuri – jos se on tarkoitettu muutakin kuin 

kastautumista varten. Kuluttajaviraston (2003) mukaan sopiva vähim-

mäiskoko on 3 x 3 metriä. Suositeltava veden syvyys portaiden kohdalla 

on 1,5 metriä, mikä on ilmoitettava rannalla olevassa kyltissä. Avantoalue 

merkitään ympäröimällä alue riittävän etäältä aidoilla, puomeilla tai lip-

pusiimoilla, joihin ripustetaan avannosta varoittava kyltti. (Kuluttajaviras-

to 2003.) Keväisin ja syksyisin avantoalueen rajaamiseen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota jäällä liikkuvien turvallisuuden takia, ja siirtää rajatta-

vaa aluetta sulamisen tai jäätymisen edetessä (Mikkola 2006, 85).  

 

Avantoon tulee olla selkeä, lumesta puhdistettu ja hiekoitettu kulkutie. 

Laiturilla tai kulkutiellä voidaan pitää lämpömattoa jäätymisen ja liukkau-

den estämiseksi. (Kuluttajavirasto 2003.) Lämpömaton lisäksi kulkuteiden 

liukkautta ja tapaturmia voidaan ehkäistä hyvällä kunnossapidolla sekä 

riittävällä yleisvalaistuksella (Mikkola 2006, 88). Laiturin tulee olla tuke-

va, kaiteilla varustettu ja niin leveä, että kaksi ihmistä voi helposti ohittaa 

toisensa. Veteen johtavien portaiden olisi hyvä ulottua ainakin noin 1 m 

veden pinnan alapuolelle ja niissä tulisi olla kaksi kaistaa, toinen veteen 

meneville ja toinen vedestä nouseville, kaiteet molemmin puolin ja keskel-

lä. Portaita olisi hyvä pystyä laskeutumaan kasvot menosuutaan ja kaitee-

seen tukien, jolloin porraskulma on noin 45–60 astetta ja askelmat ovat 

riittävän leveät ja jalkaa tukevat. Portaissa tai laiturissa tulee olla lisäksi 

kiinnitettynä kelluva solmuköysi, joka ulottuu riittävän pitkälle veteen 

niin, että köydestä kiinni pitäen voi tarvittaessa päästä vedestä portaille. 

(Mikkola 2006, 85.) 

Kuva 14 Turvallinen avantouintipaikka.  
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Talviuintipaikalla tarvitaan aina sähköliittymä. Reitti pukusuojasta avan-

toon tulee olla hyvin valaistu ja myös avanto reunoineen valaistaan mielui-

ten vedenalaisin valaisimin. Suurin osa tapaturmista johtuu viiltävän terä-

västä jäästä avannon reunoilla, ja siksi vedenalainen valaistus on suositel-

tava. (Mikkola 2006, 86.) Avantoa pidetään auki veteen sijoitettavalla up-

popumpulla tai pintavirrankehittimellä. Sähkölaitteet, jotka ovat mahdolli-

sesti uimarien kosketeltavissa, tulee olla suojajännitteisiä. Avannon auki-

pitojärjestelmä toteutetaan turvallisesti siten, että veden alle joutumisesta 

ei ole vaaraa. Pintavirrankehitintä ei saa sijoittaa niin, että sen synnyttämä 

virtaus vaikuttaa uimareihin tai se on aina uinnin ajaksi kytkettävä pois 

päältä. Uppopumppu, joka puhaltaa virtausta pohjasta ylöspäin on siten 

turvallisempi. (Mikkola 2006, 87–88.)   

4 KOKKILAN UIMARANNAN KUNNOSTUS 

4.1 Kohteen nykytila ja suunnittelun lähtökohdat 

Kokkila on nykyisessä Salossa sijaitseva merellinen kylä Angelniemellä, 

Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee entisen Halikon kunnan alueella Hali-

konlahden rannalla kohdassa, jossa kapea Kokkilanselkä erottaa Kemiön 

saaren mantereesta. Mereen rajoittuva kylä oli aikanaan Angelniemen 

keskus, jossa oli pankki, terveysasema, kauppoja, meijeri ja posti. Meri-

Halikon alakoulu toimii yhä Kokkilassa. Rannan tuntumassa sijaitsee edel-

leen myös vanha seurakuntatalo, kesäkahvila Ankkuribaari sekä kokous- 

ja majoitustilaksi muutettu vanhan meijerin juustokellari Ankkurikellari. 

Kylätien päässä (kuvassa 15) sijaitsee myös suunnittelukohde: uimaranta 

ja yleinen venesatama.  

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Halikonlahti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Halikonlahti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kemi%C3%B6_%28saari%29
http://fi.wikipedia.org/wiki/Meri-Halikon_koulu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Meri-Halikon_koulu
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Kuva 15 Suunnittelukohteen sijoittuminen maisemarakenteeseen. Uimaranta sijaitsee 

Halikonlahden kapeassa murroslaaksossa.  (Kuva: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/image?request=GetMap&bbox=274816,669

2886,277216,6695286&scale=16000&width=600&height=600&srs=EPSG:3

067&mode=rasta&styles=normal&lang=fi&lmid=1303742619994) 

Entinen Angelniemen kunta rakennutti ensimmäisen uimalan Kokkilan 

kylän rantaan vuonna 1954 ja siitä lähtien ranta-alueen toiminta on säily-

nyt vilkkaana. Ranta-aluetta elävöittää nykyisin erityisesti Kokkilan sal-

men ylittävä lossiyhteys Kemiönsaareen (kuvassa 16). Lossi kulkee kolme 

kertaa tunnissa ja kesäasukkaiden ansiosta salmen ylittää kesäisin noin 

500 autoa vuorokaudessa. Aikataulutuksen vuoksi seudun kesäasukkaat ja 

muut matkailijat joutuvat yleensä odottamaan kuljetusta salmen yli ja tuo-

vat samalla elämää ja kehityspainetta ranta-alueelle. Paikalliset asukkaat 

ovat ehdottaneet lossin korvaamista sillalla, mutta matalien rantojen ja 

suhteellisen pitkän lossivälin takia liikenne Kemiönsaareen tullaan jatkos-

sakin hoitamaan lossin avulla. (Jokela 2004, 102.)  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/image?request=GetMap&bbox=274816,6692886,277216,6695286&scale=16000&width=600&height=600&srs=EPSG:3067&mode=rasta&styles=normal&lang=fi&lmid=1303742619994
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/image?request=GetMap&bbox=274816,6692886,277216,6695286&scale=16000&width=600&height=600&srs=EPSG:3067&mode=rasta&styles=normal&lang=fi&lmid=1303742619994
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/image?request=GetMap&bbox=274816,6692886,277216,6695286&scale=16000&width=600&height=600&srs=EPSG:3067&mode=rasta&styles=normal&lang=fi&lmid=1303742619994
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Kuva 16 Kokkilan salmen ylittävä lossi elävöittää ranta-ympäristöä. 

Suunniteltava uimaranta- ja satama-alue on kooltaan vajaa 2 hehtaaria ja 

sijaitsee keskeisellä rantatontilla, Kokkilan kyläkeskuksen tuntumassa 

(kuva17). Se rajautuu etelässä Kokkilanselkään ja idässä lossirantaan joh-

tavaan Kokkilantiehen. Suunnittelualue käsittää uimarannan, saunaraken-

nuksen ja venevajan, venesataman, pelikentän, kaksi parkkialuetta sekä 

luonnontilaista niittyä ja metsikköä. Korkeuserot suunnittelualueella ovat 

melko suuret, tontin pohjoisosan noustessa 9 metriin merenpinnan tasosta. 

Suunnittelukohteen sijoittuminen maisemarakenteeseen ja Kokkilan ky-

lään on nähtävissä kuvassa 15. Kokkilanselkä on osa Halikonlahden kape-

aan murroslaaksoon syntynyttä salmea. Halikonlahti on matala ja loivaran-

tainen vesistö, jonka rantoja ruovikot peittävät lähes kaikkialla (Ikonen ja 

Hagelberg 2008, 35).  
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Kuva 17 Kokkilan uimaranta nykytilassa. Suunnittelualue rajattuna punaisella. 

Kokkilan kylässä toimii aktiivinen kyläyhdistys, joka osallistuu aktiivisesti 

myös ranta-alueen kehittämiseen. Kyläyhdistys on teettänyt Angelniemen 

alueelle kyläsuunnitelman, jonka tavoitteena on edistää alueen luonnon 

virkistyskäyttöä sekä alueen merellisen ominaisleiman suojeleminen ja ri-

kastuttaminen. Kyläsuunnitelman mukaan Angelniemi voisi pidemmällä 

aikavälillä olla ”uuden Salon kaupungin seutukunnallisesti kiinnostava 

merihenkinen virkistys- ja harrastuskohde” (Ranta-alueen kehittämissuun-

nitelma 2008). Ranta-alueella järjestetään säännöllisesti jo perinteeksi 

muodostuneita laituritansseja, muinaismarkkinoita sekä suosittua kirkko-

venesoutukilpailua, jonka lähtö ja maali ovat uimalan rannassa. Talvisin 

uimaranta toimii myös avantouintipaikkana (kuva 18). Kokkilan rantaym-

päristö on monipuolinen ja kiinnostava virkistyskohde, jolla on paljon 

mahdollisuuksia kehittyä ja pysyä vireänä.  

 

 

Kuva 18 Uimaranta talvikäytössä. (Kuva: Salon Seudun Avantouimarit. 

http://kotisivu.dnainternet.net/jimmon13/sauna1.JPG) 

http://kotisivu.dnainternet.net/jimmon13/sauna1.JPG
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Uimaranta (kuva 19) on nykyään luokiteltu EU-uimarannaksi, mikä edel-

lyttää, että rannan suurin päivittäinen kävijämäärä on vähintään 100 henki-

löä. Uimalan saunarakennus uusittiin esteettömyysnäkökohdat huomioiden 

vuonna 2009 ja hanke jatkuu nyt laiturirakenteiden uusimisella sekä koko 

ranta-alueen esteettömäksi kunnostamisella. Vuonna 2009 toteutuneen 

kuntaliitoksen myötä myös Kokkilan uimaranta siirtyi entiseltä Halikon 

kunnalta Salon kaupungin omistukseen. Salon kaupunki jatkaa hankkeen 

toteutusta, minkä osana myös tämä opinnäytetyö ja uimarannan uusi yleis-

suunnitelma tehdään. (Halikonlahden mahdollisuudet 2009, 35–36; Jokela 

2004, 6–7, 70, 96–98.) 

 

 

Kuva 19 Kokkilan uimarannan uusi saunarakennus ja ranta nykytilassaan.  

4.2 Haasteet ja kehittämistarpeet 

Tilaajan toiveena on saada kokonaisuutena toimiva ja esteettömyysnäkö-

kohdat huomioiva yleissuunnitelma, joka tarjoaisi monipuolisia toiminta-

mahdollisuuksia uimarannan ja venesataman yhteydessä. Myös asukasyh-

distyksellä on paljon toiveita ja ehdotuksia alueen kehittämiseksi. Asu-

kasyhdistyksen ensisijainen toive on saada lasten leikkipuisto uimalan yh-

teyteen, mieluiten ranta-alueelle. Kokkilassa asuu paljon lapsiperheitä, 

mutta alueella ei ole ollenkaan leikkipuistoa. Vanha leikkialue uimalan 

tontin yläosassa on ränsistynyt täysin käyttökelvottomaksi, se tulisi purkaa 
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pois. 

 

Kuva 20 Suunnittelukohteen ranta-alue nykytilassa. 

Uimarannan laiturirakenteet ovat jo vanhoja ja huonokuntoisia ja ne on 

uusittava kokonaan lähivuosina. Samalla laitureista tulee tehdä esteettö-

mät, jotta myös liikuntaesteiset pääsevät uimaan. Laitureita on tällä hetkel-

lä kaksi; pienten lasten uintialueen rajaava h-ponttonilaituri sekä kiinteä 

laituri, jossa on hyppyteline ja uimaratojen lähtöpisteet. Asukasyhdistys 

toivoisi tulevallekin laituriratkaisulle hyppymahdollisuutta, koska se hou-

kuttelisi lapsia ja saisi myös alueen nuoret viihtymään rannalla. Myös ve-

nelaiturit tarvitsevat kunnostusta. Rantalaitureita on kunnostettu viimeksi 

uusimman lossin käyttöönoton yhteydessä vuonna 1995 (Jokela 2004, 96). 

Kyläyhdistyksen mukaan venepaikkoja sekä palveluja veneilijöille olisi 

hyvä lisätä. Satama kaipaa ehdottomasti ruoppausta. Jatkuva lossiliikenne 

venesataman vieressä aiheuttaa voimakkaita virtauksia ja syövyttää maata 

lossilaiturien alta ja kuljettaa sitä laiturin sivuille, mikä madaltaa venesa-

tamaa. Sen vuoksi venesatamaa tulisi ruopata säännöllisesti, jotta vältyttäi-

siin veneilijöiden jatkuvilta potkurivahingoilta. Vierasvenepaikat sekä sa-

taman syväys tulisi myös merkitä selvästi. Kyläyhdistys kaipaa ranta-

alueelle ja satamaan kunnollista opastusta, johon koko alueen palvelut oli-

si merkitty. Ranta-alue, kuvassa 20, on sataman osalta kokonaisuudessaan 

epäsiistin ja hylätyn oloinen. Alue kaipaa suunnittelua ja uudistamista. 

Kyläyhdistys ehdottaa, että ranta-alueen viihtyvyyttä kehitettäisiin lisää-

mällä istutuksia sekä kunnostamalla olevia nurmialueita, joiden hoitoon he 

voisivat osallistua.  

 

Venesataman ja uimarannan sijaitseminen vierekkäin asettavat suunnitte-

lulle haasteen. Myös tontin suuret korkeuserot ovat haasteellisia alueen 

käytön ja esteettömyyden kannalta. Tällä hetkellä tontin pohjoisosa on ko-

konaan hyödyntämättä ja kasvaa heinää. Uimarannan ja saunarakennuksen 

takana kohoa jyrkkä, heinittynyt rinne, johon tilaaja ehdottaa auringonot-
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totasanteita. Myös tontin takaosa tulisi hyödyntää. Uuden saunarakennuk-

sen takana sijaitsee nyt suuri kivituhkakenttä, jolle ei ole sellaisenaan mi-

tään käyttöä. Sen takana on myös pienempi skeittipaikaksi tarkoitettu as-

falttikenttä, joka on myös ilman käyttöä. Tilaaja ja asukasyhdistys ehdot-

tavat kumpikin uimarannalle hyvin soveltuvaa beach volley -kenttää kivi-

tuhka- ja asfalttikenttien tilalle. Kyläyhdistys toivoisi lisäksi minigolf-

rataa kentälle. Tontin laidalla, ylhäällä rinteessä on vanha grillikatos, joka 

on osittain lahonnut. Kyläyhdistys toivoisi uutta grillipaikkaa sekä moni-

käyttöistä paviljonkia uimarannan yhteyteen, esimerkiksi parkkipaikan lä-

heisyyteen nykyisen jätepisteen paikalle.  

 

Suunnittelualueeseen kuuluvat kaksi suurta parkkialuetta on tällä hetkellä 

epämääräisesti rajattuja ja merkittyjä. Toinen parkkialue on rannassa ve-

nesataman takana ja toinen parkkipaikka ylempänä rinteessä. Näiden li-

säksi autoja pysäköidään lossilaiturin viereen ja veneenlaskupaikalle. 

Parkkialueiden käyttö tulisi rajoittaa ja merkitä selkeästi siten, että lyhyt-

aikainen pysäköinti, alle 3 tuntia, osoitetaan alaparkkipaikalle ja pitkäai-

kainen pysäköinti yläparkkipaikalle. Lossilaiturille ja veneenlaskupaikalle 

pysäköinti pitää estää ja selkeästi kieltää. Myös alueen jätehuolto vaatii 

suunnittelua. Alaparkkialueen toisessa päässä on kierrätyspiste ja toisessa 

päässä toinen jätepiste. Kumpikin on epäsiistin ja epämääräisen näköinen, 

eivätkä ne nykyisellään palvele ketään kunnolla. Nykyistä kierrätyspistettä 

tulisi monipuolistaa ja siistiä sekä sen sijaintia harkita uudelleen, jotta 

paikka pysyisi siistinä ja jätehuolto saataisiin toimivaksi.  

4.3 Uimarannan yleissuunnitelma 

4.3.1 Suunnittelun tavoitteet 

Suunnitelman lähtökohtana on kehittää Kokkilan ranta-aluetta kokonais-

valtaisesti luomalla uimarannasta ympäristöineen yhteinen ja puistomai-

nen virkistysalue alueen asukkaille sekä kaikille salolaisille ja satunnaisille 

vierailijoille. Tavoitteena on luoda helposti hahmotettava, esteetön ja viih-

tyisä aluekokonaisuus. Tavoitteena on tuoda alueelle uusia, monipuolisia 

toiminta- ja virkistysmahdollisuuksia sekä yhtenäistää ja siistiä nykyään 

hoitamattoman ja osittain rakentamattoman alueen ilmettä. Uimarannan ja 

virkistysalueen saavutettavuus ja esteettömyysnäkökohdat pyritään huo-

mioimaan laajasti kaikissa suunnitteluratkaisuissa. Vähimmäisvaatimuk-

sena on pyörätuolilla tai muiden apuvälineiden kanssa liikkuvien esteetön 

kulku. Mutta myös aistivammaiset ja muut toimintaesteiset on pyritty ot-

tamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on tehdä Kokki-

lasta kaikille käyttäjäryhmille miellyttävä uimaranta ja liikuntapaikka.  
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4.3.2 Suunnitteluratkaisut 

 

Kuva 21 Osasuunnitelma: venesatama ja alueen sisääntulo. 

Venesatama ja alueelle saapuminen (kuva21) 

Sisäänkäynti uimaranta-alueelle toteutetaan kutsuvana ja aiempaa avoi-

mempana. Uimarannalle kulku tapahtuu suoraan aiempaa leveämmän 

parkkipaikan läpi tai erillistä kävely- ja pyörätietä pitkin, joka toimii sa-

malla huolto- ja pelastustienä. Alueelle sisääntuloa on jäsennetty istutusten 

avulla siten, että parkkialue erottuu selkeästi uudesta ”rantapromenadista”. 

Aiemmin varsinaista sisääntuloa ei ollut, vaan ranta-alue oli kokonaan yh-

tä avointa tilaa ja epämääräisesti rajattua parkkipaikkaa. Sisääntulon koh-

dalle asennetaan myös uusi kyltti, jossa ilmoitetaan saapumisesta venesa-

tamaan ja uimaranta-alueelle. Jätteiden kierrätys ja pisteiden siisteys aihe-

utti aiemmin ongelmia. Koska alueella toimii veneilysatama, suunnitellaan 

jätehuolto satamia koskevien jätehuoltomääräysten mukaisesti (Luoto 

2006, 38). Jätehuolto on yksi keskeisistä veneilijöiden tukikohdissa tarvit-

semista palveluista, ja siksi uusi jätepiste sijoitetaan parkkipaikan yhtey-

teen lähes samalle keskeiselle paikalle kuin aiempi. Näin se on myös kaik-

kien muiden alueelta poistuvien käyttäjien helposti saavutettavissa. Pusik-

ko kierrätyspisteen ympäriltä siistitään ja syväkeräysastiat asennetaan 

kontrastimateriaalivyöhykkeelle. Alue rajataan selkeästi. Ympäristö pide-

tään avoimena kasvillisuudesta ja siistitään säännöllisesti, jolloin koko 

rannan yleisilme pysyy viihtyisänä ja kannustaa pitämään alueen siistinä, 

mikä edelleen vähentää töhrimistä ja ilkivaltaa. Jätepisteen yhteyteen to-

teutetaan myös opastaulu, jossa neuvotaan jätteiden lajittelua. Venesata-

man pienuuden ja vähäisen käytön vuoksi, sen yhteyteen ei suunnitella ka-

luston huolto- tai pesupaikkoja.  
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Lossilaituri, jossa myös veneenlaskupaikka sijaitsee, päällystetään asfaltil-

la ja betonikiveyksellä, jolloin se soveltuu aiempaa paremmin kokoontu-

mispaikaksi tai pienten tapahtumien järjestämiseen. Alueella oli ongelma-

na autojen luvaton parkkeeraus lossilaiturille. Laiturille sijoitetaan nyt 

suuri katettu opastaulu sekä sen yhteyteen valetaan istuinpenkki betonista. 

Opastaululla on alueen kartta, siinä kerrotaan alueen ja ympäristön palve-

luista, Kokkilan historiasta sekä ajankohtaisista tapahtumista. Opastaulu 

palvelee veneilijöitä, paikalla pysähtyviä lossin asiakkaita ja turisteja sekä 

uimarannan käyttäjiä. Vastaavia valettavia penkkejä asennetaan muualle-

kin suunnittelualueelle, ne ovat kestäviä ja toimivat yhtä lailla istuimina 

kuin pöytinä tai esimerkiksi venyttely- tai skeittaustasoina. Lisäksi suun-

nittelualueelle asennetaan myös vanhuksia ja liikuntaesteisiä palvelevia 

selkänojallisia penkkejä sekä pöytä- penkkiyhdistelmiä.  

 

Lossilaiturilla on varattu tila mahdolliselle teetettävälle ”taideteokselle”, 

joka toteutetaan esimerkiksi luonnonkivistä kiveykseen upotettuna kuvio-

na. Ajatuksena on, että taidekiveys voitaisiin teettää jollakin paikallisella 

taiteilijalla, ja tuoda siten esiin paikallista osaamista. Taidekiveys toivottaa 

tervetulleeksi suunnittelualueelle, tekee lossilaiturista erityisen kokoontu-

mispaikan ja tuo lisäarvoa ja omaleimaisuutta koko suunnittelualueelle. 

Näin lossilaituri ei olisi enää luvaton parkkipaikka.  

 

Ranta ruopataan koko venesataman alueelta 1,5–2 metrin syvyyteen ja sy-

väys merkitään laituriin selkeästi (Salon Pursiseura). Ruoppaus on toteu-

tettava jatkossa säännöllisesti ja sataman syväys tarkistettava vuosittain.  

Venelaiturit uusitaan tarvittaessa tai kunnostetaan ja sisällytetään uusiin 

rakenteisiin. Kunnostuksen yhteydessä toteutetaan kaksi tai useampia es-

teetöntä venepaikkaa laiturille. Laiturialueet tulee myös rajata reunaestein, 

jotta harhaan astumisen tai pyörän luiskahtamisen vaaraa ei ole. Laiturit 

varustetaan pelastusrenkailla ja laiturin päähän asennetaan äänimajakka 

ohjaamaan näkövammaisia veneilijöitä.  

 

Rantapromenadi  

Lossilaiturilta saunalle johtava rantaosuus on kasvillisuuden avulla eriytet-

ty parkkialueesta ja liikenteestä rauhalliseksi ja viihtyisäksi promenadiksi, 

jossa on runsaasti tilaa istua ja oleskella. Laituria reunustavat puupintaiset 

penkit, jotka erottavat muutoin kivetyn käytävän puisesta laituritilasta. Ai-

emmin koko ranta-alue oli suurta avonaista tilaa ja osittain nurmena. 

Nurmialueet poistetaan ja tilalle istutetaan puu ja pensas- sekä koriste-

heinäistutuksia selkeästi rajattuihin istutusaltaisiin. Lepopenkit sijoitetaan 

kontrastimateriaalivyöhykkeelle, kulkuväylän ulkopuolelle..   

 

Uimaranta (kuva 22) 

Uimarannalle tehdään esteetön kulku parkkipaikalta sekä alueen sisään-

käynniltä kevyenliikenteen väylää pitkin. Kulkuväylien pinnat ovat samas-

sa tasossa saunan sisäänkäynnin kanssa ja kulkureitit merkitään maanpin-

taan kontrastimateriaaleilla näkövammaisten kulun helpottamiseksi. Sau-

nan sisäänkäynnit merkitään myös äänimajakoilla. Hiekkarannalle kulku 

tapahtuu saunarakennuksen molemmin puolin leveitä istumiseen ja oleske-

luun soveltuvia porrastasanteita pitkin. Portaat merkitään näkyvin ja tun-

tuvin kontrastiraidoin. Hiekkarannalle rakennetaan myös kaksi luiskayhte-
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yttä. Luiskayhteydet tehdään myös laiturille. Uimaranta muotoillaan tasai-

sesti viettäväksi ja turvallinen uintialue merkitään selvästi näkyvillä poi-

juilla riittävän etäältä venesatamasta.  

 

 

Kuva 22 Osasuunnitelma: uimaranta ja uintialueet. 

Saunan olevaa terassia (kuva 23) levennetään luiskayhteyksien rakentami-

sen yhteydessä. Aikaisempaa leveämpi terassi saunan länsipuolella sovel-

tuu auringonottoon myös liikuntaesteisille sekä toimii tarvittaessa saatto-

liikenteen pysähdyspaikkana. Saunan päätyyn tuodaan myös uusisuuri 

opastaulu, jossa kaikki uimarannat palelut ja tarvittavat turvallisuustiedot 

on esitetty selkeästi myös pistekirjoituksella ja kuvasymbolein. Saunan 

itäpuolella on myös kivetty terassi- ja kokoontumisalue, joka toimii val-

vottuna grillipaikkana uimalan ollessa auki. Saunarakennuksen itäpäädys-

sä toimii kioski, josta aluetta on helppo valvoa. Terassia jäsentävät betoni-

set istuinreunat, jotka toimivat myös pöytätasoina. Lisäksi käytetään tuke-

via pöytä- ja tuoliryhmiä, jotka voidaan siirtää viereiseen varastoon suo-

jaan uimalan ollessa kiinni. Terassi katetaan osittain purjekankaalla tai ra-

kennetaan pysyvä grillikatos säänsuojaksi.  
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Kuva 23 Uimaranta nykytilassa. Huonokuntoiset hopeapajut kaadetaan.  

Saunan molemmin puolin kulkee luiskayhteys kokonaan uusitulle uimalai-

turille, joka on vedenpinnan korkeusvaihtelua seuraava ponttonilaituri. 

Laiturilla on riittävästi tilaa pyörätuolilla liikkumiselle sekä sen uinnin ai-

kaiselle säilytykselle. Laiturille tuodaan myös lepopenkit ja se varustetaan 

pelastusrenkailla. Laitureita ja saunan terassia kiertävät 50 mm korkea 

reunaeste, joka estää pyörän luiskahtamisen pois kulkuväylältä sekä käsi-

johteet, 900 mm ja 700 mm korkeudella. Laiturialue toteutetaan H:n muo-

toisena tilan säästämiseksi. Näin saadaan rajattua pienille lapsille ja al-

keisuimaopetukseen turvallinen, matala kahluualue sekä 25 metriä pitkät 

kuntouintiradat. Laiturin itäpääty toimii samalla melonta- ja soutulaiturina. 

Laiturille rakennetaan loivat veteenmeno- ja vedestänousuportaat, jotka 

alkavat noin 500 mm laiturin pinnan yläpuolelta ja sopivat hyvin liikunta-

esteisille. Portaat merkitään äänimajakalla. Laiturille toteutetaan myös ve-

destänoususyvennys sekä uimatikkaat. 

 

Uimalaiturin viereen rakennetaan puupintainen veteenmenoluiska, joka 

johtaa uimasyvyyteen saakka (noin 80 cm) ja mahdollistaa näin pyörätuo-

lilla veteen pääsyn. Veden alla on puupintainen tasanne, jolla pyörätuolia 

voi uinnin ajan säilyttää Luiskan ja uimaportaiden vedenalaiset osat on pi-

dettävä uintikauden ajan puhtaina levästä, jotta ne eivät tule liukkaiksi. 

Pinnat puhdistetaan tarvittaessa viikoittain. Myös veteenmenoluiskan pää 

varustetaan äänimajakalla. Koska vanha hyppytorni on ollut yksi uimaran-

nan vetonauloista ja varsinkin nuorten käyttäjien suosiossa, myös uudelle 

uimarannalle tehdään hyppymahdollisuus. Matala hyppytorni rakennetaan 

turvallisuuden vuoksi erilliselle kelluvalle ponttonilaiturille. Tällöin asia-

ton oleskelu tornissa voidaan välttää ja laituri siirtää paikalleen keväisin 

vasta kun uimala on avattu ja rannan turvallisuus tarkistettu. hyppyalue tu-

lee merkitä poijuin veteen ja erottaa muusta poijuin merkitystä turvallises-

ta uintialueesta.  
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Kuva 24 Osasuunnitelma: Peli-, leikki- ja liikuntapaikka 

  

Leikki- ja liikuntapaikka (kuva 24) 

Nykyisen kivituhkakentän tilalle tehdään rantajalkapallo- ja rantalentopal-

lokentät, jossa samaa hiekkakenttää voidaan käyttää eri peleihin tilanteen 

mukaan. Rinteen alaosaan toteutetaan katsomona toimivat, leveät istuinta-

sot betonista, jotka sopivat samalla myös muuhun oleskeluun. Lisäksi tuo-

daan tukeva selkänojallinen penkki toimintaesteisille. Kentän takana ko-

hoava rinne toimii itsessään myös katsomona ja auringonottorinteenä. 

Rinne siistitään ja pengerretään tasaisesti viettäväksi. Kentän itäpuolella 

ovat leikki- ja liikuntapaikat lapsille ja nuorille sekä aikuisille ja senioreil-

le. Molemmat liikuntapaikat laitteineen palvelevat myös liikuntaesteisiä. 

Lasten leikkialue sijaitsee kauimpana rannasta ja se aidataan turvallisuu-

den vuoksi.  

 

Puisto ja pohjoisosa (kuva 25 ja 26) 
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Kuva 25 Osasuunnitelma: Puisto / piknikalue 

Auringonottorinteen takana kohoava ylätasanteen maasto muotoillaan ja 

alue tehdään puistomaiseksi oleskelu- ja piknikalueeksi. Maastonmuotoja 

tasataan sekä tehdään pieniä kumpareita tuomaan vaihtelua maastoon. 

muotoiltu. Näin puistoalueesta muodostuu suojaisempi ja toisaalta se avaa 

myös paremmin näkymiä merelle. Kumpareiden väliin rakennetaan tiivis 

kivituhkapintainen polku, josta johtaa luiskayhteys alas rantaan sekä toi-

nen helppokulkuinen porrasyhteys. Polun varrelle tehdään lepopaikkoja 

sekä pöytä-ja penkkiryhmiä eväiden syömiseen. Ryhmät sijoitetaan nur-

mikolle sekä kivituhkalle erilaisilla näkymillä oleviin paikkoihin varjoon, 

aurinkoon, suojaan ja avoimille alueille. lepopenkit sijoitetaan kontrasti-

raidalla rajattavalle alueelle, myös käyävän keskeltä johdetaan noppakivi-

raita, joka osoittaa reitin suunnan ja levähdyspaikat. Puistoalueeesta osa 

voidaan hoitaa niittymäisenä alueena, jolloin alueen hoito helpottuu ja tila 

pysyy luonnonmukaisempana.  
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Kuva 26 Osasuunnitelma: Pysäköinti 

Ylätasanteella sijaitseva pysäköintialue (kuva X) on tarkoitettu pidempiai-

kaista pysäköintiä varten sekä varapysäköintialueeksi sesongin aikana. 

Alue sopii hyvin myös erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Rinteen pui-

ta ja pensaikkoa karsitaan, jolloin pysäköintialueelta aukeaa paremmin 

myös näköala rantaan ja merelle. Pysäköintialueen takana sijaitseva tontin 

pohjoisosa säilytetään toistaiseksi luonnontilassa, mutta tulevaisuudessa 

myös se voidaan ottaa käyttöön, jos puistoa halutaan laajentaa tai tuoda 

alueelle lisää toimintoja.  

4.3.3 Esteettömyyden toteutuminen suunnitteluratkaisuissa 

Suunnitelma-alueelle ehdotetuista esteettömyysratkaisuista on laadittu 

teemakarttoja, joissa esteettömyysratkaisuja on havainnollistettu ja eritel-

ty seuraavissa kappaleissa. 

 

Teemakartta: Opastus ja ääniohjaus 

Suunnittelualueelle toteutetaan erilaisia opasteita eri puolille aluetta, kuten 

kuvassa 27. Pääopastaulut sijaitsevat lossilaiturilla, satama-alueelle tulta-

essa sekä uimalan saunan päätyseinässä, uimarannalle saavuttaessa. Näissä 

opasteissa kerrotaan laajemmin alueen palveluista ja tapahtumista sekä 

turvallisuudesta. Pienempiä opasteitä sijoitetaan yläparkkipaikalle, portai-

den yläpäähän, leikki- ja kuntoilualueelle sekä jätepisteen yhteyteen. Kai-

kissa näissä opasteissa on käytetty myös pistekirjoitusta, ja niitä voi kat-
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sella lähietäisyydeltä myös pyörätuolista. Jätepisteen yhteydessä ohjataan 

jätteiden lajittelua ja leikkipaikalla kerrotaan leikkivälineisiin liittyvää tie-

toa leikkijöille ja vanhemmille. Lisäksi alueelle saavuttaessa ylä- ja ala-

parkkipaikalla on kyltit jotka osoittavat vierailijoille uimaranta-alueelle 

saapumisen. 

 

Äänimajakat, soivat äänilähteet sijoitetaan saunarakennuksen ovien päälle 

opastamaan näkövammaisia pukuhuoneeseen. Lisäksi sijoitetaan äänima-

jakat laiturien päihin, jossa ne opastavat melojia ja veneilijöitä sekä ve-

teenmenoluiskan ja -portaiden päähän opastamaan uimareita takaisin ran-

taan. Myös leikkialueelle asennetaan soiva äänilähde, esimerkiksi tuulikel-

lo, joka toimii äänimajakkana.    

   

 

Kuva 27 Teemakartta: Opastus ja ääniohjaus.  

Teemakartta: Taktiilit 

Taktiilit, eli jalalla tai valkoisella kepillä tunnusteltavat kontrastimateriaa-

lit auttavat äänimajakoiden tavoin näkövammaisia ympäristön hahmotta-

misessa. Taktiileja asennetaan niihin paikkaan, joissa kulkuväylät risteä-

vät, kuten kuvassa 28. Lisäksi taktiileja asennetaan muihin muutos- ja vaa-

rakohtiin sekä merkitsemään esimerkiksi tauko- ja lepopaikkoja. Siirryttä-

essä esimerkiksi kivetyltä rantapromenadilta  puulaiturille materiaalimuu-

toksen tuntee jalalla. Suojatiellä tai parkkipaikalle siirryttäessä käytetään 

kupolipintaista laattaa varoittamaan alueen muutoksesta. Portaiden etureu-

nat merkitään kontrastiraidalla liukastumisen ja kaatumisen estämiseksi. 

Portaat ja luiska merkitään myös ennen syöksyjä 1200 mm:n matkalta 

kontrastimateriaalivyöhykkeellä, turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi 

kaikki penkit ja lepopaikat asennetaan kontrastiraidalla tai -

materiaalivyöhykkeellä merkitylle alueelle. Piknikalueen kulkuväylä pin-

noitetaan kivituhkalla ja polun keskelle voidaan latoa nupukivistä kapea 
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raita, joka osoittaa kuluväylän suunnan, polun ollessa loivasti mutkittele-

va, ja siten näkövammaisille vaikeasti hahmotettava. Myös uimarannalle 

johtavan kevyenliikenteen väylällä erotetaan pyöräily ja jalankulku toisis-

taan kapean ladontaraidan avulla.         

 

 

Kuva 28 Teemakartta: taktiilit eli jalalla tai kepillä tunnusteltavat kontrastimateriaalit. 

Teemakartat: esteetön kulku 

Kuvissa 29, 30 ja 31 on havainnollistettu liikkuminen alueella pyörätuolil-

la tai muilla apuvälineillä, kävellen sekä autolla.  
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Kuva 29 Teemakartta: Esteetön liikkuminen pyörätuolilla ja muilla apuvälineillä.  

 



Esteettömyys uimarannalla – Kokkilan uimarannan kunnostussuunnitelma 

 

 

66 

Kuva 30 Teemakartta: Esteetön kulku kävellen, kulku pyörällä. 

 

Kuva 31 Teemakartta: Kulku autolla ja huolto- ja pelastustie 
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5 POHDINTA 

Fyysinen ympäristö voi edistää ja helpottaa, innostaa tai rajoittaa, vaikeut-

taa tai ehkäistä toimintaa. Rakennettua ympäristöä tulisikin edelleen pyr-

kiä muuttamaan paremmin ihmisten tarpeisiin sopivaksi. (Jokiniemi 2007, 

38–40) Fyysinen esteettömyys toteutuu pääsääntöisesti ulkoympäristössä, 

mutta aistivammaisten ja muiden eri tavoilla toimintaesteisten käyttäjien 

huomioimisessa on edelleen puutteita. Tähän vaikuttaa erityisesti detalji-

tason suunnittelu ja yksityiskohtien ratkaisu suunnittelussa ja rakentami-

sessa. Vaikka esteettömyys toteutuisikin kaavoituksen tasolla, se ei vält-

tämättä toteudu käytännössä. Kuitenkin moniaistista esteettömyyttä lisää-

vät tekijät parantavat paitsi kaikkien käyttäjien osallistumismahdollisuuk-

sia myös ympäristön viihtyisyyttä ja yleistä miellyttävyyttä toisinaan 

huomattavasti.  

 

Tämän opinnätetyön tavoitteena oli selvittää millainen on kaikkia käyttäjiä 

palveleva, esteetön uimaranta, ja mitä esteettömyysratkaisuja voidaan so-

veltaa Kokkilan uimarannalle. Tavoitteena oli lisäksi laatia näiden kysy-

mysten pohjalta yleissuunnitelmatasoinen kehitysehdotus Kokkilan ranta-

alueelle. Suunnitelman ensisijainen tavoite oli luoda mahdollisimman mo-

nille käyttäjäryhmille esteetön rantaympäristö ja uimaranta sekä monipuo-

linen, alueen yleisilmettä kohottava ja houkutteleva virkistysalue.  

 

Tutkimusmenetelmänä käytetty kirjallisuustutkimus oli tähän tutkimuk-

seen tarkoituksenmukainen, mutta haasteellinen. Esteettömyyttä käsittele-

vä aineisto on laajaa ja aiheen rajaus sekä tarpeettoman tiedon poissulke-

minen oli haastavaa. Sen sijaan uimarantojen suunnittelua koskevaa kirjal-

lisuutta oli Opetusministeriön Liikuntapaikkajulkaisua lukuun ottamatta 

melko vaikea löytää. Suunnitteluvaiheessa auttoivat tilaajan selkeät toiveet 

ja näkemykset sekä paikallisten asukkaiden kuuleminen. Paikallisella ky-

läyhdistyksellä oli oma näkemyksensä suunnittelualueen kehittämisestä, 

mikä toi tarvittavaa paikallistuntemusta työhön, mutta toisaalta myös haas-

teita suunnittelutyölle.       

 

Suunnitelman haasteellisuutta lisäsi useiden eri toimintojen mahduttami-

nen suhteellisen pienelle suunnittelualueelle. Erityisesti venesataman ja 

uimarannan sijainti vierekkäin määrittivät laituri- ja uintialueratkaisuja. 

Mielestäni tavoitteet onnistuivat kuitenkin pääosin hyvin. Kokkilan yleis-

suunnitelmassa on sovellettu taustatutkimuksen tuloksia, ja eri käyttäjä-

ryhmät pyrittiin huomioimaan useimmissa suunnitteluratkaisuissa, jotta 

Kokkilan uimarannasta tulisi kaikille ihmisille soveltuva, viihtyisä ja miel-

lyttävä virkistysalue. Jotta kaikki teoriaosassa käsittelemäni aineisto tulisi 

esteettömyyden osalta hyödynnettyä, olisi yleissuunnitelma kuitenkin tar-

kennettava toteutussuunnitelman tasolle. Nyt osa teoriasta saattaa jäädä 

hieman irralliseksi.      

 

Jatkotutkimuksena yleissuunnitelmaa voitaisiin tarkentaa toteutussuunni-

telmaksi tai soveltaa tutkimusta muissa uimarantojen kunnostushankkeis-

sa. Uskonkin, että työstä on hyötyä paitsi tilaajalle, myös vastaaville es-

teettömien rantaympäristöjen kehityshankkeille. 
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