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Esteettömyys liikunta- ja luontomatkailussa –hankkeessa oli tarkoitus kehittää esteettömyyden arviointimenetelmiä, mikä tapahtui Ounasvaaran matkailuyrityksissä suoritettavien pilottien avulla. Näiden pilottien ”esitutkimuksena” arvioitiin Ounasvaaralla valmiina olevan viiva- ja tarkkuussuunnistusradan soveltuvuutta liikuntarajoitteisille. Kyseinen rata oli suunniteltu luokanopettajaopiskelijoiden liikuntaharjoituksiin. Sen katsottiin soveltuvan peruskoulun 5.-6. luokkien oppilaille, mikäli suunnistusta on opetettu koulussa systemaattisesti.
Suurin etenemistä estävä ongelma, ainakin pyörätuolin käyttäjille, oli suurten kivien välistä
kulkeva kapea polunpätkä, joka oli kuitenkin kierrettävissä kauempaa asfaltoitua reittiä pitkin. Ilman avustajaa tapahtuva pyörätuolin käyttö edellyttäisi reitin pinnan tasoittamista ja
pinnoittamista kivituhkalla sekä kahden reitillä olevan yli 8% nousun tai laskun loiventamista.
Sähköpyörätuolin käyttö edellyttäisi 2-3 pistorasian asentamista ja ilman ohjausta tai koulutusta tapahtuva itsenäinen käyttö reitistä tiedottamista sekä selkeiden opasteiden suunnittelua
ja asentamista.
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JOHDANTO
Esteettömyydellä ja saavutettavuudella tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita on mahdollista käyttää fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä riippumatta. Esteetön ympäristö on esteettömien elämysten toimintaympäristö, jossa liikkumisesteinen henkilö kykenee liikkumaan tasavertaisesti muiden kanssa. (Hätinen 2005, 22; Verhe
ja Ruti 2007.)
Luonnolla voidaan tarkoittaa pelkästään ihmisen ulkopuolista, luonnonvaraista maisemaa, tai
laajemmin sekä rakennettua että luonnonvaraista maisemaa, joskus jopa vain maaseutua.
Luontoon liittyy biofyysinen ympäristö elävine ja elottomine tekijöineen sekä myös ihmisen
aikaansaannoksineen. (Aho 1987, 27.)
Liikkuvan ihmisen kannalta luontoa voidaan tarkastella liikuntaympäristön käsitteen kautta.
Tällainen ympäristö voi olla joko aitoa luonnonympäristöä tai muokattua liikuntaympäristöä.
Aito luonnonympäristö ei sisällä mitään ihmisen tekemiä rakenteellisia ratkaisuja.
Aidoimmillaan se on koskematonta erämaata, jossa ihmisen kädenjälki ei näy. Muokatussa
liikuntaympäristössä liikunta tapahtuu ulkona luonnossa sinne rakennetuilla liikuntapaikoilla,
kuntopoluilla ja -laduilla, laskettelurinteillä, ulkokentillä jne. (Vuolle 1992.)
Liikuntamatkailu on matkustamista ja viipymistä vakinaisen asuinpaikkakunnan ulkopuolella
lomanvieton, virkistyksen, levon, urheiluharjoitusten, -leirien ja -kilpailujen sekä
harrastuksen vuoksi. Matkan aiheena voi olla myös työ, opiskelu, terveydenhoito tai kokous.
Puhutaan myös liikunta-, loma- ja työmatkailusta (mm. kokous- ja kongressimatkailu).
Liikuntamatkailulla voidaan tarkoittaa yksilön tavoitteellista liikunnallista vapaaaikatoimintaa, liikuntamatkailua kulutuksena ja liikuntamatkailupalvelujen käyttönä,
liikuntamatkailua elinkeinona, majoitus- ja ravitsemuspalvelujen sekä liikennepalvelujen
tuottamisena tai jopa virta-käsitteenä (matkailuvirta, matkailijoiden saapumiset johonkin
maahan jne).
Liikuntamatkailu sisältää matkailijan, matkan tai matkustamisen, matkakohteen eli
matkailuobjektin sekä matkustamisesta aiheutuvat tekijät. Liikuntamatkailuksi ei lueta
säännöllisesti kotipaikkakunnallansa asuntonsa, työpaikkansa ja harjoituspaikkansa väliä
kulkevien urheilijoiden, toimitsijoiden ja valmentajien tms. henkilöiden matkoja tai vieraalla
paikkakunnalla liikuntapaikoilla harjoittelua, jos harjoittelusta ei makseta tilojen tai
välineiden käyttömaksuja tai muita palvelumaksuja.
Luontomatkailu määritellään usein joko luonnon vetovoimaisuuteen tai luonnossa tapahtuviin
aktiviteetteihin perustuvaksi matkailuksi. Kyseessä voi olla myös molempien elementtien
yhdistelmä. Olennaista luontomatkailun määritelmän kannalta on se, että matkailutoiminnot
ja -tuotteet yhdessä matkailijoiden motivaatioiden kanssa suuntautuvat ensisijaisesti tai pääasiallisesti luontoon. Hieman suppeampi määritelmä luontomatkailusta on matkailuun yhdistetty luonnossa virkistäytyminen. Luontoon liittyvää virkistysmatkailua on kaikki omassa
lähiympäristössä tapahtuva virkistäytyminen, mikä ei tapahdu päivittäin. Luonnossa liikkuminen on jo arvo sinänsä. Luonnon tulee olla kaikkien ihmisten ulottuvilla, kyse on tasaarvosta. (Järviluoma 2001)
Pohdittaessa liikunta- ja luontomatkailua ja niiden esteettömyyttä on ensiarvoisen tärkeää
muistaa, että esteettömyys koskee kaikkia liikkujia. Esteettömyys-käsitteen rinnalla voidaan
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perustellusti käyttää termiä ”matkailua kaikille”. Kyseinen termi on käsitteenä positiivisempi
kuin esteettömyys, eikä se rajaa käsiteltävää asiaa vain liikkumisesteisiin henkilöihin. Esteettömyyttä voitaisiinkin käyttää kaikille soveltuvan matkailun toteuttamisen työkaluna. (Vanhamäki 2007, 52.)
Esteettömällä ympäristöllä ymmärretään kaikille soveltuvaa ja helposti saavutettavaa rakentamista. Se sisältää myös luontoon sekä ulko- ja vesiliikuntaan liittyvän rakentamisen. Ympäristön esteettömyys ei ole ainoastaan liikkumisesteisten käyttäjien vaan myös erilaisuuden
huomioimista. Palveluja ja liikuntapaikkoja tulee tarkastella myös laajemmasta näkökulmasta. Perheessä voi olla yksi tai useampi henkilö, joka tarvitsee erityistukea liikkumisessaan.
Tällöin esteettömillä liikuntapaikoilla ja -palveluilla on oleellinen rooli perheen yhteisissä
liikuntahetkissä. Myös tavallisessa harrastusryhmässä voi olla henkilöitä, jotka tarvitsevat
erityistukea tai esteettömiä liikuntaolosuhteita. (Jokiniemi 2003.)
Esteettömyydellä ja saavutettavuudella tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita on mahdollista käyttää fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä riippumatta. Esteettömyyden mahdollistavien ratkaisujen ei aina tarvitse olla erityisiä, sillä kaiken voi suunnitella alusta alkaen kaikille käyttäjille soveltuvaksi. Esteetön ympäristö on esteettömien elämysten toimintaympäristö, jossa liikkumisesteinen henkilö kykenee liikkumaan
tasavertaisesti muiden kanssa.
Suunnistus on oman reitin valitsemista ja reittisuunnitelman toteuttamista kartan avulla. Liikkuminen voi tapahtua eritasoisissa maastoissa, mutta myös täysin tasaisilla alustoilla, esimerkiksi kuntoreiteillä, jalkakäytävillä jne. Suunnistuksen opetuksessa käytettävät suunnistuskartat voidaan jaotella soveltaviin (pulpetti- luokkahuone- ja salikarttoihin), piha- ja opetuskarttoihin. Näiden mittakaava vaihtelee välillä 1:1 - 1:10 000. Kartat voivat olla joko mustavalkoisia tai monivärikarttoja. Karttamerkit voivat vaihdella itse keksityistä kansainvälisesti sovittuihin karttamerkkeihin. (Ojanaho, Pehkonen ja Penttinen 2003, 12.)
Suunnistuksen keskeiset oppisisällöt liittyvät karttakäsitteeseen. Kartan periaatteen, karttamerkkien ja -värien ymmärtäminen sekä kartan suuntaaminen ovat tärkeimmät aluksi opittavat taidot. Toisena tärkeänä oppisisältönä voidaan pitää oman olinpaikan määrittämistä. Taitoja voidaan harjoittaa toiminnallisesti niin sisällä kuin ulkonakin. Erilaiset leikit, arvoitukset
ja viitetarinat sisällytettynä tavanomaisimpiin suunnistusharjoituksiin, kuten karttaretket ja
viuhkasuunnistus, ovat motivoivia ja hauskoja keinoja perustaitojen oppimiseen sekä kertaamiseen. Suunnistusharjoituksia voidaan tehdä myös juontosuunnistuksen periaatteiden mukaisesti. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat viiva-, reitti- ja reittiviivasuunnistus sekä lasten kilpasuunnistuksessa käytettävät rasti- ja tukireittisuunnistus. (Ojanaho ym. 2003, 12.)
Viivasuunnistuksella tarkoitetaan harjoitusta, jossa on kuljettava reittiä, joka on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla. Tämä reitti kulkee yleensä polkuja tai leveämpiäkin uria seuraten.
Maastoon ei reittiä ole merkitty. Reitille ei ole myöskään merkitty rastien paikkoja. Kun reitin varrelta löytyy rasti, on suunnistajan merkittävä se karttaansa esimerkiksi poikkiviivalla
kartassa olevalle viivalle. Kohteen määrittämisessä on verrattava karttaa ja maastoa toisiinsa,
ja rastin sijoituksen tulee olla sellainen, että rastin paikka on määritettävissä (esimerkiksi polkujen risteys).

Tarkkuussuunnistus (Trail Orienteering, Trail O) sai alkunsa vammaissuunnistuksena. Nykyisin harjoitusmuoto on hyvä esimerkki käsitteestä suunnistusta kaikille. Laji perustuu päättely4

tehtäviin. Rata muodostuu tehtävistä, joissa ratkaistaan mikä esimerkiksi kolmesta rastilipusta
vastaa karttaan merkittyä rastia. Tarkkuussuunnistuksen tehtäväpisteet eli rastit sijoitetaan
hyväpohjaisten kulku-urien (polkujen, teiden jne.) varrelle, jotta myös liikuntarajoitteiset voisivat tasapuolisesti osallistua. Tarkkuussuunnistustehtäviä voidaan sijoittaa esimerkiksi viivasuunnistusreitille, jolloin rastilipulla on myös ns. katselutolppa. Tältä tolpalta suunnistaja
nimeää rastiliput kirjaintunnuksin A-C vasemmalta oikealle lukien. (Kansainvälinen Suunnistusliitto 2010.)
MENETELMÄT
Arvioinnin kohteena oli Rovaniemen Ounasvaaran laelle laadittu viivasuunnistusreitti. Reitti on suunniteltu ja laadittu Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen liikunnan monialaisten opintojen viimeisen suunnistuksen opetuskerran tarpeisiin. Reitin lähtö on Hiihtomajantien päästä, Ounasvaaran Hiihtoseuran majan pysäköintialueelta. Reitti kiertää radiomaston ja Juhannuskallion ja palaa Sky Hotelin vierestä lähtöpaikkaan (kuva 1).

KUVA 1. Arvioitu viivasuunnistusreitti
Opiskelijoiden opetuskäytössä reitille lähtee yhteensä 30-35 opiskelijaa. Vaikka lähtö on porrastettu 15-30 sekunnin väleihin, reitti ruuhkautuu ja syntyy ryhmiä, joista opettajat eivät aina
voi tietää, kuka varsinaisesti suunnistaa ja kuka vain seuraa joukon mukana. Tämän vuoksi
puolet ryhmästä kiertää reitin vasta- ja puolet myötäpäivään. Kuvassa 1 esitetty reitti on tarkoitettu kierrettäväksi vastapäivään. Pyörätuolin käyttäjälle helpompi suunta on myötäpäivään, ja sitä on myös arvioinnissa käytetty. Opetuskäytössä reitillä on seitsemän rastia, jotka
on merkitty kilpasuunnistuksessa käytettävillä kankaisilla rastilipuilla. Opetuskäytössä rasteilla on myös mm. karttamerkkeihin liittyviä tehtäviä.
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Arvioitavia asioita olivat mm. esteettömyyden kannalta oleelliset nousujen ja laskujen kaltevuudet sekä reitin pinnan tasaisuus ja päällystemateriaali. Pituussuunnan kaltevuudet mitattiin
Laserline Digilevel 60 cm -kaltevuusmittarilla ja ilmoitettiin prosentteina. Sivukaltevuuksia
ei mitattu. Arviointituloksiin ei myöskään kirjattu opasteita tai mahdollisia sähköpyörätuolin
käyttäjille tarpeellisia pistorasioita. Niihin kiinnitetään kuitenkin huomiota pohdintaluvussa.
TULOKSET
Lähtö- ja maalipaikkana oleva Hiihtoseuran majan pysäköintialue (kuva 2) on asfalttipintaisena tasainen, joskin hiukan etelän suuntaan viettävä. Paikka ei ole saavutettavissa linjaautojen paikallisliikenteellä.

KUVA 2. Lähtö- ja maalipaikka.
Reitti alkaa Hiihtomajan luoteispäädystä huonokuntoista, sorapintaista ajotietä pitkin. Lähdön
jälkeisen muutaman kymmenen metrin alamäen kaltevuus on 8,7 %. Ensimmäinen rasti on
tien ja kaksihaaraisen polun risteyksessä, n. 125 metrin päässä (kuva 3).
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KUVA 3. Viivasuunnistuksen ensimmäinen rasti. Samalla näkyy reitin alkupään ajotien huono kunto.
Toinen rasti, joka muodostaa samalla ensimmäisen tarkkuussuunnistustehtävän katselutolpan,
on radiomaston länsipuolella. Ajotien, jota reitti seuraa, pystynousu on ennen rastia jyrkimmillään 10,2 %. Kuvan 4 etualalla oleva rastilippu, joka on siis katselutolppa, on vielä radiomaston huoltorakennuksen tasaisella, sorapintaisella pysäköintialueella, aivan sen luoteisreunassa. Kartassa olevan rastiympyrän keskipiste osuu T-muotoisen huoltorakennuksen T-hatun
luoteiskulmaan. Kolmesta näkyvissä olevasta rastilipusta keskimmäinen on tuossa kulmassa.
Oikea vaihtoehto ensimmäisessä tarkkuussuunnistustehtävässä on siis B.
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KUVA 4. Toinen viivasuunnistusrasti, jonka lippu on tarkkuussuunnistustehtävän katselutolppa. Keskimmäinen arvioitavista lipuista on rakennuksen siinä kulmassa, johon kartassa
olevan rastiympyrän keskipiste osuu.
Toiselta rastilta reitti etenee ensin tasaista, hyväpintaista polkua. Jatko aina oikealle tehtävään
90 asteen mutkaan asti on huonopintaista, kuoppaista ajotietä. Reitillä on alamäkeä, jonka
pystykaltevuus on jyrkimmillään 14,3 %. Opiskelijoiden viivasuunnistustehtävän rasti 3 on
alamäessä olevan supan kohdalla. Neljäs rasti on polkuristeyksessä oikealle tapahtuneen
käännöksen jälkeen (kolmesta 50 metrin matkalla olevasta risteyksestä keskimmäinen). (Kuva 5). Mutkan jälkeen reitti jatkuu pitkin kuntoreittiä. Suuria korkeuseroja ei ole, mutta alustan pinta on epätasainen ja reitillä on paljon kuoppia ja kiviä. Tämä osuus päättyy mutkasta
mitaten hiukan yli 200 metrin päässä olevalle viidennelle viivasuunnistusrastille, joka on toisen tarkkuussuunnistustehtävän katselutolppa.
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KUVA 5. Neljäs viivasuunnistusrasti ja kuntoreitti, jolla ei ole suuria korkeuseroja, mutta
jonka pinta on epätasainen ja kivinen.
Toinen tarkkuussuunnistustehtävä on ensimmäistä vaativampi. Kaikki liput ovat jyrkänteissä,
ja täytyisi pystyä etäisyyksiä arvioimalla päättämään, mikä on kauimpana sijaitseva jyrkänne.
Tämän jälkeen reitti lähtee nousemaan kohti Sky Hotelia. Alusta on epätasainen, kostealla
säällä jopa liukas. Nousu on raskas ja jyrkimmillään juuri ennen kuudennelle viivasuunnistusrastille tuloa 22,9 %. Tällaisena reitti vaatii jopa sähköpyörätuolin käyttäjältä avustajan. Turvallisempi vaihtoehto voisi olla avustaja ja maastopyörätuoli (esim. Hippocampe). Tämä reitin kohta olisi kierrettävissä, mutta se vaatisi maansiirtotöitä ja uuden reitin tekoa. Kuvassa 6
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on viivasuunnistusreitin kuudes rasti, joka on Sky Hotelin länsipäässä olevan vajan seinällä,
lähellä vajan luoteisnurkkaa.

KUVA 6. Reitin jyrkin nousu (22,9 %). Lisäksi alusta on epätasainen ja märkänä liukas. Viivasuunnistusradan kuudes rasti vajan seinällä lähellä vajan luoteisnurkkaa.
Hotellilta reitti laskeutuu kahdessa osassa asfaltoitua tietä pitkin (jyrkin kohta 17,5 %) lähelle
kuntoreittiä, joka johtaa maalipaikalle. Karttaan merkitty reitti kulkee vajaan 50 metrin matkan todella kivikkoista polkua, joka ei ole edes maastopyörätuolilla helposti saavutettavissa
(kuva 7).
10

KUVA 7. Viivasuunnistusreitin vajaa 50 metrin osuus kivikkoisella polulla, jolla maastopyörätuolin käyttökin on kyseenalaista. Tämä osuus on kierrettävissä.
Jos kivikkoisen polun sijasta reittiä jatketaan noin 30 metriä asfalttitietä alaspäin, saadaan
vain pienellä pystykaltevuudella alaspäin (ei mitattu) yhteys maaliin johtavalle kuntoreitille.
Tämä yhteys ei näy kartassa. Kuvassa 8 tämä yhteys näkyy alhaalla olevassa risteyksessä
oikealle johtavana reittinä.
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KUVA 8. Kivikkoisen polun ohittava reittivaihtoehto asfalttitietä alas ja siitä oikealle kuntoreitille.
Kuntoreitti reittimuutoksen kohdasta maaliin on hyväpintaista, tasaista rataa, joka laskeutuu
loivasti. Jyrkin kohta laskussa on juuri ennen pysäköintialueelle tuloa (11,8 %). Seitsemäs
viivasuunnistusrasti on polkuristeyksessä olevan kivikon luona n. 115 metriä pysäköintialueelta. Reitin kokonaispituus on noin 875 metriä.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Arvioitu viivasuunnistusrata ei sellaisenaan sovellu turvallisesti käytettäväksi edes avustajan
kanssa maastopyörätuolilla. Jos loppuosan kivikkoinen polku kierretään, reitti on kuivalla
säällä mahdollista kiertää avustetulla maastopyörätuolilla tai avustajan varmistaman sähköpyörätuolin avulla. Tavallinen pyörätuoli avustajalla ja kävelemään pystyvillä maastorollaattorin (esim. Trionic Walker) käyttö edellyttäisivät jyrkimmän nousun (22,9 %) kiertämistä.
Tämä kuitenkin vaatisi suurta reittimuutosta laajoine maastotöineen. Mahdollinen uusi reitti
linjautuisi Sky Hotelin pohjoispuolelta siten, että myös hotellin itäpäästä alkavat kalliot kierrettäisiin. Noin 200 metrin päässä hotellista saataisiin reitti yhtymään olemassa olevaan kuntoreittiin. Tämä muutos pidentäisi reittiä noin 800 metrillä. Itsenäinen pyörätuolin käyttö ei
olisi muutostöiden jälkeenkään turvallista tällä alueella.
Kaltevuuksien loiventamisten lisäksi reitti olisi myös tasoitettava ja päällystettävä esimerkiksi kivituhkalla.
Sähköpyörätuolikäyttö mahdollisen hengityslaitteen kanssa vaatisi muutaman sähköpistorasian, jotka olisi helpointa sijoittaa Ounasvaaran Hiihtoseuran majalle ja Sky Hotelille. Jompaankumpaan tai molempiin näistä voisi harkita myös pyörätuolin käyttäjille soveltuvien wctilojen rakentamista. Jos tavoitteena on myös muunlainen kuin ohjattu käyttö, tarvittaisiin
lähtö/maalipaikalle ja reitille selkeät opasteet. Luonnollisesti suunnistuskäyttö edellyttäisi
kiintorastien sijoittamista nyt käytettyjen kankaisten rastilippujen tilalle. Paikallisliikenteen
linja-autoreitin ulottaminen joko OH:n majalle tai Sky Hotelille lisäisi reitin saavutettavuutta.
Ounasvaaran alueella ei ole sellaista kuntoreittiä tai vastaavaa, joka olisi pienin muutoksin
saatavissa esteettömäksi. Rovaniemen alueen olemassa olevista esteettömistä kuntoreiteistä
Napapiirin retkeilyalueen Vaattunkikönkäällä oleva Könkäänsaaren luontoreitti vaatisi taas
suunnistuskäyttöön maaston rikastamista kohteilla, jotka soveltuvat hyvin rastipisteiksi.
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