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Jyväskylän kaupungin strategiaan on kirjattu tavoitteeksi osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat, raikas 
ja kasvava elinvoima, resurssien viisas käyttö sekä liikuntapääkaupunki. Luontoliikunta on nostettu 
liikuntapääkaupunki-teeman alla tärkeäksi painopistealueeksi. Ohjelman tavoitteet tukevat erityisesti 
asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Ulkoilu luonnossa on keskeinen osa jyväskyläläisten vapaa-aikaa, ja niin 
suomalaiset laajemmin kuin jyväskyläläiset valitsevat mieluiten liikuntapaikakseen luontoympäristön.

Luontoliikuntaohjelman tausta on kaupungin viherpolitiikassa (2012) sekä AVOin kaupunkiympäristö-
politiikassa (2019). Niihin kirjattiin tavoite laatia Jyväskylään virkistysreittiohjelma. Tätä työtä 
käynnistettäessä muokattiin ohjelman sisältötavoitteita enemmän yleisesti luontoliikunnan suuntaan, toki 
keskeisen osan ohjelmassa muodostavat nimenomaan virkistys- ja ulkoilureitit sekä niiden kehittäminen. 
Reitit on tunnistettu tärkeäksi viherpalveluksi, joihin nojaa luontoympäristön saavutettavuus ja sitä myötä 
myös asukkaiden tasa-arvoisuuden edistäminen.

Luontoliikunnan merkitys on myös matkailullisesti kasvamassa. Monet ulkomaiset matkailijat etsivät 
Suomesta villiä luontoa, metsiä sekä järviä, ja heitä kiinnostaa erityisesti luonnonrauha. Jokamiehenoikeudet 
ovat myös luontoliikunnan mahdollistajana tärkeä ja maailmassa ainutlaatuinen lähtökohta.

1. Johdanto

Luontoliikunta kaikenikäisten 
arjessa

Erityisesti lasten ja ikääntyneiden 
liikkumismahdollisuuksien turvaamiseksi lähellä sijaitsevat 

luontokohteet ovat erityisen tärkeitä. 

Luonnossa liikkumisen taidot
Suuri osa ihmisistä on tottunut liikkumaan luonnossa, mutta 
taidot ovat kuitenkin heikentyneet - valmiit, opastetut reitit 

ja retkeilykohteet sekä tiedottaminen korostuvat. 

Luontoliikunta kaupungissa?
Vaikka yhä useampi asuu kaupungeissa, 

silti luonnossa halutaan liikkua - 
luontoliikuntakohteiden hyvä saavutettavuus 

on olennainen kysymys.
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Luontoliikunnan termin voi rinnastaa esimerkiksi käsitteisiin ulkoilu tai luonnon virkistyskäyttö. 
Luontoliikunnan lajikirjo vaihtelee lintujen tarkkailusta geokätköilyyn tai polkujuoksuun. Luontoliikunta 
yhdistää liikunnan positiiviset vaikutukset luontoympäristön tuottamiin terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin, 
jotka ovat sekä fyysisiä että psyykkisiä.

Tutkimusten mukaan luonnossa oleskelun ja liikkumisen hyvinvointivaikutukset ovat sitä vahvempia, 
mitä useammin ja enemmän luonnossa viivytään. Siksi luonto myös kaupungissa sekä luonnonmukaiset 
lähivirkistysalueet ovat tärkeitä, jotta luonnossa oleskelu olisi mahdollista myös kaupunkilaisille sekä 
erityisesti myös niille asukkaille, joille lähtö kauempana sijaitseville luontoalueille ei ole mahdollista. 
Arkiliikunnan ja arjen luontokokemusten edistämiseksi tarvitaan helposti saavutettavia luontolii-
kuntakohteita kaupunkiluonnossa, taajamissa ja kodin lähellä.

Luontoliikuntaohjelmassa on pohdittu laajasti luonnossa, niin maastossa kuin vesillä, virkistäytymistä. 
Veneilyn osalta on Päijänne rajattu tarkastelun ulkopuolelle, ja ylipäätään on keskitytty lihasvoimin 
tapahtuvaan liikkumiseen esim. meloen tai soutaen. 

Luontoliikuntaohjelma on mitä suurimmassa määrin panostus asukkaiden hyvinvointiin ja kytkeytyy siten 
niin hyvinvointisuunnitelmaan kuin kaupungin strategiaan. Panostamalla ennaltaehkäisevään arkiliikuntaan 
ja sen olosuhteisiin, voidaan saada säästöjä esim. terveyspalveluissa. Vuoden 2020 korona-pandemia on 
myös nostanut luonnossa liikkumisen merkitystä, mikä entisestään korostaa luontoliikunnan olosuhteisiin 
panostamisen tärkeyttä.

2. Luontoliikunta

Luontoympäristöjen on todettu tukevan 
monipuolisesti niin fysiologista, 
psyykkistä kuin sosiaalistakin 
hyvinvointiamme. 
     (Leppänen & Pajunen 2017) 

”
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3.1 Yhteistyö ja organisointi 
Luontoliikuntaohjelmaa on laadittu poikkihallinnollisen työryhmän ohjauksessa, johon ovat kuuluneet 
edustajat Kaupunkirakennepalveluiden eri palvelualueilta sekä Liikuntapalveluista.
Työryhmän työskentely alkoi loppukeväästä 2019. Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti noin kerran 
kuussa koko prosessin ajan, yhteensä 13 kertaa. Lisäksi järjestettiin työpaja 12.3.2020, johon osallistui myös 
nuorisopalveluiden, koulujen sekä päiväkotien toimijoita. 

3.2 Osallistaminen ja vuorovaikutus 
Luontoliikuntaa koskeva asukaskysely järjestettiin 30.3.-30.4.2020 välisenä aikana. Asukaskyselyn tuloksia 
on esitelty kappaleessa 3.4.
Luontoliikuntaohjelman luonnos oli nähtävillä 28.8.-30.9.2020 välisen ajan. Nähtävilläolon aikana saatiin 
yksi lausunto Jyväskylän vammaisneuvostolta sekä kolme kommenttia asukaskyselyn kautta.

Kuva Nyrölän polulta.

3. Ohjelman laadinnan prosessi

Kuva: Maija Holma
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3.3 Luottamushenkilökäsittelyt
Luontoliikuntaohjelmaa on esitelty sen työstövaiheessa Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle 
11.3.2020 sekä kaupunkirakennelautakunnalle 21.4.2020. Luonnosvaiheessa ohjelmaa esiteltiin Jyväskylän 
vammaisneuvostolle 15.9.2020 sekä Jyväskylän vanhusneuvostolle 16.9.2020.

3.4 Asukaskyselyjen kooste
Luontoliikuntaohjelman laadinnan aikana, huhtikuussa 2020, Jyväskylän kaupunki järjesti asukaskyselyn 
otsikolla ”Kysely luonnossa liikkumisesta”. Se toteutettiin Maptionnaire-ohjelmalla internet-pohjaisena. 
Kyselyssä kysyttiin mm. syitä, miksi ihmiset lähtevät luontoon, sekä syitä, mikä estää luontoretkelle 
lähtemisen. Lisäksi kyselyssä oli karttapohjainen osuus, johon saattoi merkitä kartalle paikkoja, mihin veisi 
vieraansa luontoretkelle.

Vastauksia kyselyyn saatiin 518 kappaletta. Yksittäisiä karttamerkintöjä (mihin veisit vieraasi luontoretkelle) 
kertyi 510 kappaletta.
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Jyväskylän kaupunki toteutti syksyllä 2020 
instagram-tilillään noin 20 luontoretkikohdetta 

esittelevän some-kampanjan, joka perustui 
asukkaiden kommentteihin kohteista. 

Kampanja keräsi näyttökertoja liki 73 000!



Kysymykseen mikä saa sinut lähtemään luontoon asukkaat kommentoivat melko tasaisesti monia eri syitä. 
Selkeästi eniten pidettiin tärkeänä stressin lievittämistä ja rentoutumista. Myös luonnon tarkkailu, kuntoilu 
ja retkeily mainittiin usein tärkeänä syynä. Marjojen, sienien ym luonnontuotteiden keräily oli monelle 
tärkeää. Sen sijaan koiran ulkoiluttaminen tai lasten kanssa liikkuminen ei ollut tärkeä syy noin puolelle 
vastaajista, mikä selittynee luonnollisesti mm. vastaajien perhetilanteesta.

Useat toivat esille myös monia muita syitä. Yleensä ajan vietto ystävien kanssa, yksinolo, hiljaisuuden ja 
kauneuden kokeminen sekä luonnon ja maiseman havainnointi saivat useita mainintoja. Hyvä tai raikas 
ilma oli esillä useammalla vastaajalla. Erityiset harrastukset ovat myös usein syynä luontoon lähtemiseen 
- harrastuksina mainittiin mm. geokätköily, kalastus, maastopyöräily, hiihtäminen, suunnistus sekä useaan 
kertaan valokuvaus.
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Mikä saa sinut lähtemään luontoon?

Mikä estää sinua lähtemästä luontoon?

Vastausten perusteella voinee päätellä, että luontoon yleensä lähdetään. Jonkun verran luontoon 
lähtemistä estävinä syinä mainittiin mm. se, että kiinnostaviin paikkoihin on vaikea päästä tai että ei ole 
tietoa hyvistä kohteista, joihin lähteä. Myös ajan puute tai se, että asuinpaikan lähellä ei ole houkuttelevia 
luontokohteita, saivat jonkin verran mainintoja. Muina syinä, miksi luontoon ei pääse lähtemään, mainittiin 
mm. autottomuus ja julkisten liikenneyhteyksien puute, epäselvästi merkityt reitit tai merkittyjen reittien 
vähäisyys, tiedon löytäminen kohteista, pysäköintipaikkojen puute, ruuhkaisuus kohteissa, kunnossapidon 
puutteet tai esteettömien kohteiden puuttuminen. Metsänhoidon tapoihin kohdistui myös melko runsaasti 
kritiikkiä, ja sen nähtiin ainakin vähentävän motivaatiota lähteä luontoon.



Kyselyssä kysyttiin karttapohjaisesti asukkailta, mihin he veisivät vieraansa luontoretkelle. Tällä haluttiin 
saada kerättyä tietoa siitä, mitkä kohteet Jyväskylässä ovat asukkaiden mielestä houkuttelevimpia 
luontokohteita. Kyselyssä sai antaa myös lisätietoa kohteesta, jonka kartalle merkitsi, ja näitä mainintoja 
saatiin lukuisia. 

Alla olevassa ns. lämpökartassa on esitetty keskeisimmän kaupunkialueen osalta saaduista vastauksista 
tehty analyysi. Mitä punaisempi väri alueella, sitä enemmän sinne on kertynyt karttamerkintöjä. Yksittäiset 
vastaukset eivät kartasta siten erotu. Muualta kuin kartassa näkyvissä olevilta alueilta karttamerkintöjä 
oli erityisesti Nyrölän polulla sekä Tikkakosken Peuraniemessä. Eteläisissä kaupunginosissa erityisesti 
karttamerkintöjä keräsivät Muuratsalon kohteet, Mämminiemi ja Korpilahden Haukankierros sekä 
Oravivuori.

Kuva: Tero Takalo-Eskola
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Mihin veisit vieraasi luontoretkelle?

Yksittäisistä kohteista paljon täydentäviä sanallisia kommentteja keräsivät mm. 
Tourujoki, Haukanniemi, Laajavuori, Touruvuori, Nyrölän polku, Kanavuori, Jääskelä, 
Ladun Maja, Muuratsalo, Oravivuori, Vaarunvuori, Putkilahti ja Mämminiemi.     



10

Vastausten mukaan tietoa on löydetty usein internetistä sekä eri sosiaalisen median kanavista - erityisesti 
on mainittu tietolähteenä usein erilaiset blogit, kuten Retkipaikka. Usein myös tuttavat ovat suositelleet 
kohteita. Sen sijaan lehdistä ei tietoa kovin usein ole saatu, eikä varsinkaan radiosta tai televisiosta. Monet 
mainitsivat myös, että kohteet ovat tulleet tutuiksi vain itse luonnossa kulkemalla. Monet kohteet ovat 
tulleet tutuiksi harrastusten ja harrastukseen liittyvien yhdistysten kautta.

Mistä olet löytänyt tietoa kiinnostavista luontokohteista?

Kehittämisehdotuksia

Kyselyn lopuksi sai halutessaan antaa palautetta itse kyselystä tai lähettää terveisiä luontoliikunnan 
olosuhteiden kehittämiseen. Näitä saatiin todella runsaasti. Seuraavassa on nostettu esille joitakin 
yleisimmin esiintyneitä kehittämistoiveita. Lisäksi kehittämistoiveita tuli paljon koskien yksittäisiä kohteita. 
Kaikista kommenteista on laadittu kooste, johon voi tutustua luontoliikuntaohjelman internet-sivuilla: 
https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/luontoliikuntaohjelma.

Monessa kommentissa toivottiin lisää kohteita ympäri kaupunkia - muutama kommentoija myös totesi, 
että luontoliikuntakohteiden tarjonta on Jyväskylässä jo nyt hyvä. Kohteiden toivottiin sijoittuvan lähelle 
asutusta, jotta ne olisivat helposti saavutettavissa. Usea vastaaja kantoi huolta nykyisten kohteiden 
kunnossapidosta, sillä he olivat havainneet liikkuessaan esimerkiksi huonokuntoisia pitkospuita tai muita 
rakenteita. Moni toi esille sen, että kohteiden kunnostus tulee tehdä luonnon ehdoilla, ja myöskin metsiä 
tulisi hoitaa nykyistä enemmän luonto- ja maisema-arvot huomioon ottaen. Tuotiin myös esille, että 
kehittämisessä tulee hyödyntää esim. olemassa olevia polkuja ja metsäautoteitä. 

Kommenteissa toivottiin hyvin usein lisää tauko- ja nuotiopaikkoja. Niitä toivottiin erityisesti lähemmäs 
asutusta, jotta niihin pääsisi ilman autoakin. Myös monenlaisia reittejä toivottiin runsaasti, niin kesä- 
kuin talvikäyttöön, ympärivuotisesti niin hiihtäjille, kävelijöille kuin pyöräilijöille. Reittien opastuksen 
parantaminen oli myös monen toivelistalla. Myös pysäköinnistä ja roska-astioiden lisäämisestä ym tuli 



toiveita. Muutamissa kommenteissa tuotiin esille, että kohteisiin tulisi olla paremmat julkisen liikenteen 
kulkuyhteydet. 

Tiedottamisen ja markkinoinnin kehittämiseen tuli paljon palautteita. Ylipäätään kohteista tiedottamiseen tulisi 
palautteiden mukaan panostaa ja käyttää monipuolisesti eri kanavia. Kaivattiin tietoa myös siitä, miten kohteisiin 
pääsee julkisilla liikennevälineillä, missä on lähin pysäköintialue sekä mitä palveluita (esim. nuotiopaikkoja) alueilla 
on. Toivottiin myös tietoa kohteiden helppo- tai vaikeakulkuisuudesta.

Opastauluista ja reittien merkitsemisestä saatiin lukuisia kommentteja, joissa toivottiin erityisesti reittien 
alkupisteiden selkeämpää opastamista. Tuotiin esille toiveita, millaisia reittejä toivottaisiin ylipäätään 
merkittäviksi - nämä toiveet koskivat niin pieniä metsäpolkuja kuin pidempiä patikointireittejä. Nykyisten 
opasteiden huono kunto keräsi myös muutaman kommentin. Muutamissa kommenteissa toivottiin myös 
edullisia retkeilypalveluja, kuten retkeilykursseja tai välineiden vuokrausta.

”Luontoliikunnalle on kasvava kysyntä. Mitä parempi kunto, 
sitä enemmän käyttöä ja terveempiä ihmisiä.  Investointi 
luontoliikuntaan on myös taloudellisesti lopulta kannattavaa.”

Asukkaan kommentti (asukaskysely 04/2020)



Luontoliikuntaohjelman laadinnan kuluessa käydyissä keskusteluissa ja myös asukaskyselyssä on noussut 
suureen asemaan viestinnän ja tiedotuksen merkitys. Metsäohjelmaan liittyvässä asukaskyselyssä syksyllä 2019 
toiseksi merkittävin kaupunkimetsien saavutettavuutta heikentävä tekijä oli tiedonpuute. Jo olemassa olevien 
luontoliikuntakohteiden ja -mahdollisuuksien esille tuonti on siksi nähty tärkeäksi tulevaisuuden tavoitteeksi 
viestinnällisesti.

Luontoliikuntaa koskevan viestinnän ja markkinoinnin edistämiseksi tullaan vuonna 2021 laatimaan sitä 
koskeva viestintäsuunnitelma, joka tarkentaa seuraavassa esitettyjä toimenpiteitä ja suuntaviivoja. 

4. Viestintä ja markkinointi
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Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia koskevan viestinnän 
parantaminen on panostus myös asukkaiden hyvinvointiin.



Lisää tietoa luontoliikuntakohteista kaivataan   
Asukkaiden tärkeimpiä tiedonlähteitä koskien luontokohteita ovat huhtikuussa toteutetun asukaskyselyn 
perusteella tuttavat, some-kanavat, kaupungin internet-sivut sekä muut internet-sivut. Tietoa saadaan 
usein myös harrastus- tms yhdistysten kautta, blogeista sekä itse lähialueisiin tutustumalla. Kyselyssä 
monet vastaajat toivoivat lisätietoa kohteista.

Kaupungin internet-sivuilla luontoliikuntakohteita koskeva tietous on hajallaan. Sivuille tullaan tekemään 
luontoliikuntaa koskeva koontisivusto, johon nämä kaikki kootaan. 

Painettuja infomateriaaleja ei ole merkittävässä määrin tarpeen lisätä. Liikuntapalveluiden julkaisema 
ulkoilupaikkaopas on vuodelta 2019, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. 

Kaupungin karttapalvelua on tarpeen myös kehittää sisällöllisesti ja siten, että tietyillä hakusanoilla (kuten 
luontopolku) löytyy kaikki kaupungin alueella sijaitsevat kohteet.

Vuosittaiset kampanjat
Luontoliikunnan ja erityisesti uusien toteutettavien kohteiden esille tuomiseksi toteutetaan vuosittain 
joku kampanja. Kampanjat voivat olla esim. some-kampanjoita tai blogi-yhteistyötä. Nämä määritellään 
tarkemmin laadittavassa viestintäsuunnitelmassa.

Viestintävastuu kaupungilla on joko liikuntapalveluilla tai kaupunkirakennepalveluille riippuen minkä tahon 
hallinnoimasta kohteesta on kyse.
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”Kaupungin sivuille kustakin kivasta luontokohteesta kävijöiden 
kertomuksia”
Asukkaan kommentti (asukaskysely 04/2020)

Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia koskevan viestinnän 
parantaminen on panostus myös asukkaiden hyvinvointiin.



Luontoliikuntaohjelmaan on koottu yhteen isoimmat luontoliikunnan olosuhteita parantavat 
hankekokonaisuudet, joihin Jyväskylän kaupunki tulee seuraavien 10 vuoden aikana panostamaan. 
Hankekokonaisuuksien tunnistaminen on tärkeää niiden määrätietoisen ja pitkäjänteisen, palasissa 
tapahtuvan toteuttamisen onnistumiseksi. Vastuutahoja hankkeiden toteuttamisessa ja ylläpidossa on 
yleensä useita, minkä vuoksi kokonaisnäkemys hankkeiden etenemisestä ja aikataulusta on esimerkiksi 
investointien ajoittamiseksi tärkeää. Luontoliikuntaohjelmassa esitetyt linjaukset ulottuvat 10 vuoden 
päähän, joten suunnittelun tarkentuessa tai muiden hankkeiden edetessä voi toimien sisältöihin ja 
toteuttamisaikatauluihin tulla muutoksia. 

Luontoliikuntaohjelmassa esitettyjen hankekokonaisuuksien lisäksi kaupunki kehittää jatkuvasti esimerkiksi 
reitteihin liittyvää infrastruktuuria kaikkialla kaupungissa. Esimerkiksi ulkoilureittien kunnossapitoon 
liittyy pieniä parannuksia, joita tehdään koskien vaikkapa valaistusta ja opastusta. Ohjelmaan ei katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää kaikkia mahdollisia luontoliikuntaan liittyviä toimenpiteitä, vaan koota 
siihen merkittävimmät, isompaa panostusta ja yhteistyötä vaativat kehittämiskohteet. Eli se, että jotain 
pienempää kohdetta ei ole mainittu tässä ohjelmassa nimeltä, ei tarkoita sitä, etteikö siihen kohdistuisi 
tulevina vuosina mitään parannustoimia. 

Seuraavassa on esitelty kaupungissa erillishankkeena eteneviä kehittämistoimia. Varsinaiset tähän 
luontoliikuntaohjelmaan kuuluvat hankkeet on esitelty kappaleessa 6 ja tarkempien toimenpiteiden 
aikataulutus vastuutahoinen kappaleessa 7.

5. Suunniteltujen toimenpiteiden yleiskuvaus
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Kuva: Helena Kujala

Suomen suurin ulkokuntosali - Jyväsjärven Rantaraitti 
Jyväsjärven Rantaraitti on lähes 13 kilometrin mittainen ympärysreitti Jyväsjärven 
ympäri. Jyväsjärvi on yksi kolmesta Kehä Sinisestä, ja luontoliikuntaohjelmassa on 
linjattu, kuinka kahta muuta eli Tuomiojärven ja Palokkajärven rantareittejä tullaan 
kehittämään (ks. kappale 6.1 ja 6.2).
Rantaraitilla on mahdollisuus kiertää pienempi osa järveä myös Kuokkalan sillan kautta. 
Pidempi osuus Viherlandian kautta kulkien on pituudeltaan 8,3 km ja lyhyempi osuus 
Ylistönrinteen ja Mattilanniemen kautta on 5,9 km.
Rantaraitille valmistui muutama vuosi sitten masterplan, jonka tavoitteena on kehittää 
Rantaraitista Suomen suurin ulkokuntosali. Reitin varrelle toteutetaan yhteensä 
toistakymmentä erilaista liikuntapaikkaa. Reittiä kiertäessään voi samalla toteuttaa 
tehokkaan koko kropan lihaskuntotreenin. 
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Jyväskylän keskuspuisto - Kehä Vihreä
Jyväskylän ydinkeskustaa kehystää viheralueiden ja vehreiden kulttuuriympäristöjen 
kokonaisuus, joka on nimetty Kehä Vihreäksi. Se on uudenlainen keskuspuisto, 
jota kehitetään virkistyksellisesti ja myös matkailullisesti vuonna 2017 hyväksytyn 
toimenpideohjelman pohjalta. Kehä Vihreään kuuluvat muun muassa Harju, 
Viitaniemi, Tourujoki, Jyväsjärven ranta-alueet keskustan kohdalla, Mattilanniemen ja 
Seminaarinmäen kampusalueet sekä Hippoksen liikuntapuistoalueet.
Kehä Vihreän visiona on kehittää aluetta monipuolisista lähtökohdistaan yhä 
elämyksellisemmäksi, elvyttävämmäksi ja aktiivisemmaksi. Kehä Vihreän pääreitti on 
pituudeltaan noin 10 kilometriä. Tavoitteena on, että Kehä Vihreällä kulkija voisi pääosin 
kiertää alueen viheralueita pitkin eikä isoja katuja tai teitä tarvitsisi ylittää samassa 
tasossa. 
Kehä Vihreä muodostaa tärkeän lenkin, joka yhdistää Jyväskylän Kehä Sinisiä eli 
Jyväsjärveä, Tuomiojärveä ja Palokkajärveä. Tulevaisuuden visio on, että nämä erilaiset 
kehät tarjoavat monia eri pituisia ja eritunnelmaisia reittejä ulkoileville asukkaille.
Kehä Vihreän kehittämishankkeeseen voi tutustua tarkemmin internet-osoitteessa www.
jyvaskyla.fi/kehavihrea. 
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Laajavuoren kehittäminen
Laajavuori on yksi Jyväskylän monipuolisimmista ulkoilu- ja virkistysalueista, jossa voi 
liikkua lähes parinkymmenen eri lajin parissa niin luonnossa kuin rakennetuissa maasto-
olosuhteissa. Alueella voi harrastaa muun muassa laskettelua, maastohiihtoa, ulkoilua 
ylläpidettyjä liikuntareittejä pitkin, alamäkipyöräilyä, talvimaastopyöräilyä, polkujuoksua 
ja frisbeegolfia. Lisäksi alueella on neljän kilometrin mittainen opastettu luontopolku. 
Laajavuori kytkeytyy myös Jyväskylän laajempaan ulkoilu- ja liikuntareittiverkostoon. 
Sieltä on yhteydet esimerkiksi Ladun majalle sekä tulevaisuudessa Länsi-Palokan 
päävirkistysalueelle. Alueen liikuntareitistön varsilta löytyy kaksi ylläpidettyä laavua. 

Laajavuoreen laadittiin vuonna 2018 kehittämissuunnitelma, joka suuntaa alueen ulkoilu-, 
liikunta- ja matkailutoimintojen kehittämistä.  Laajavuoren ulkoilu- ja liikuntareitistöön 
kohdistuvat muutos- ja kehittämistarpeet on koottu erilliseen reitistösuunnitelmaan. 
Ylläpidettyyn liikuntareitistöön ja luontopolkuun on tiedossa jonkin verran 
reittimuutoksia, jotka johtuvat alueen maankäytön kehittämisestä ja laskettelurinteiden 
laajennuksista. Näiden toteutusaikataulu ja reittien yksityiskohtaiset muutokset 
tarkentuvat myöhemmin.

Ylläpidettyjä ulkoilureittejä kehitetään lähivuosina erityisesti yhdysreittien osalta muun 
muassa Haukkalan suuntaan ja Ruokkeelle. Merkittävänä investointina on suunnitteilla 
asfaltoitu ulkoilureitti Laajiksen ja Vuorilammen väliselle alueelle sekä Vuorilammen 
ympäristöön. Reitillä olisi mahdollisuus harjoittaa esimerkiksi rullahiihtoa ja -luistelua 
sekä erilaisia esteettömiä lajeja. Luontopolun pitkospuita on osaltaan jo uusittu ja joitakin 
osioita uusitaan vielä lähivuosina. Pitkällä tähtäimellä suunnitelmissa on koko alueen 
opastuksen uusiminen, joka sisältää sekä alueella olevat aktiviteetit ja palvelut että 
reitistön opastuksen ja erityisesti reittien lähtöpaikalle tapahtuvan opastuksen.

Laajavuoren kehittämissuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa: www.jyvaskyla.fi/
kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/laajavuoren-matkailullinen-kehittaminen
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Maastis - maastopyöräily- ja retkeilyreitti
Maastis on lähes koko Jyväskylän kaupungin kiertävä ja asuinalueet yhdistävä 
maastopyörällä ja retkeillen kuljettava maastoreitti. Maastis on  kokonaisuudessaan noin 
60 km pitkä ja näin ollen Suomen pisin taajaman kiertävä retkeilyreitti. Reitti hyödyntää 
jo olevia hiihtouria, kevyen liikenteen väyliä, metsäautoteitä, sekä polkuja. 
Maastis on jaettu viiteen etappiin pituutensa takia. Etappien lähtöpaikoilla on 
mahdollisuus pysäköintiin ja mahdollisesti muita palveluita kuten vessa, suihku tai 
pyörän pesumahdollisuus. Etappien lähtöpaikat ovat: Laajis, Ladunmaja, Pohjanlammen 
liikuntapuisto, Halssilan hiihtomaa ja Palokan hiihtostadion. 
Reitin valmistuttua siihen on tarkoitus liittää myös maakunnallisia retkeilyreittejä 
(Muurame, Laukaa). Myös lyhyempiä kaupunginosakohtaisia lähiölenkkejä on 
suunnitteilla, jotka tukeutuisivat runkoreitti Maastikseen. 
Reitistölle on suuri tilaus. Maastopyöräily ja retkeily luonnossa ovat kovassa nosteessa 
paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tällä hetkellä Jyväskylästä ei juurikaan 
löydy maastopyöräilylle merkattuja reittejä. 
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Kuva: Touho Häkkinen

Opastuksen kehittäminen

Erilaisten kohteiden ja reittien opastusta kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti. Joissakin 
hankkeissa, kuten Jyväsjärven Rantaraitilla, Kehä Vihreällä tai Maastis-reitillä on myös 
omanlaisensa ilme ja tyyli opastuksen toteuttamisessa. Esimerkiksi Kehä Vihreälle on 
laadittu erillinen opastuskonsepti, jonka pohjalta sen opastusta viedään toteutukseen.
 
Kaikille erilaisille kohteille, osa-alueille tai kehittämishankkeille ei ole syytä kehittää 
omanlaisia opastuksia. Esimerkiksi eri puolilla sijaitsevilla ulkoilualueilla tyylin ja tavan 
opastaa tulisi olla samanlainen. Esimerkiksi ulkoilualueiden, luontopolkujen ja muiden 
luontoliikuntakohteiden – jotka eivät ole erityiskohteita opastuksen suhteen – osalta 
pyritään opastuksen yhtenäisyyteen. 

Luontoliikuntakohteiden osalta laaditaan periaatteet opastuksen kehittämisestä, 
mahdollisesti osana koko kaupungin tasoista opastuskonseptia. Opastusta on tärkeää 
pohtia isompina kokonaisuuksina, jotta opastuksesta saadaan selkeä, ilmeeltään 
yhtenäinen ja toimiva. 

Kuva: Touho Häkkinen



Kuva: Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo

Esteettömyys
Suomessa on arvioiden mukaan noin 500 000 ihmistä, joiden liikkumista ja toimintaa 
rajoittaa jonkinlainen pysyvä vamma. Mitä esteettömämpi ympäristö on, sitä vähemmän 
heikentyneestä toimintakyvystä on haittaa yksilön toiminnalle. Lisäksi väestön ikääntyessä 
esteettömyyden tarve korostuu. Esteettömyys tulee ottaa huomioon enenevässä määrin 
luontoretkeilyssä ja -matkailussa. Esteetön ympäristö edesauttaa myös monen muun 
käyttäjän liikkumista, esimerkiksi lastenvaunujen kanssa kulkevia perheitä. Erityisesti 
esteettömissä ratkaisuissa on huomioitava myös aistiesteettömyys, esimerkiksi näkemis- ja 
kuulemisympäristöjen esteettömyys sekä ymmärtämisen esteettömyys. Ratkaisuissa tulee 
tähdätä helppoon hahmotettavuuteen sekä yksiselitteisiin ratkaisuihin.
Esteettömyys otetaan huomioon kaikissa ratkaisuissa aina mahdollisuuksien mukaan. 
Esimerkiksi maastonmuodot aiheuttavat haasteita esteettömien palvelujen kehittämiselle.

Luontoliikuntaohjelman sisällöissä on tunnistettu erityisiä kohteita, joissa esteettömyyteen 
kiinnitetään erityistä huomiota. Erityisesti Kehä Sinisten – Jyväsjärven, Palokkajärven 
ja Tuomiojärven – ympäristöissä maastonmuodot ovat keskisuomalaisittain kohtuulliset. 
Erityisesti Tuomiojärven Kehä Sinisellä tullaan panostamaan esteettömiin ratkaisuihin. 
Haukanniemeen on esitetty esteetöntä luontopolkua ja Tuomiojärven uimarantaa on 
esitetty kehitettävän esteettömänä uimarantana. Esteettömiä ratkaisuja on toteutettu ja 
toteutetaan lisää myös Ladun Majan alueella.

Tärkeää esteettömyyden edistämisessä on koko palveluketjun kuntoon laittaminen. 
Siten myös viestintäsuunnitelman laadinnassa tulee yksi erityinen näkökulma olemaan 
esteettömyys. Esteettömistä luontoliikuntakohteista tulee kertoa myös selkeämmin 
kaupungin internet-sivuilla. Myös esim. opastus on tärkeä näkökulma kohteiden 
esteettömyyden kehittämisessä.

20



Yhteistyö eri tahojen kanssa
Kaupungin ylläpidon resurssit ovat rajalliset. Siksi kaupunki on halukas jatkamaan ja kehittämään eritasoista 
yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Erilaisia retkeilykohteita, uimarantoja tai puistokohteita 
ylläpitää lukuisia erilaisia toimijoita, kuten asukasyhdistyksiä, kyläyhdistyksiä tai muita tahoja. Yhteistyöstä 
on hyviä kokemuksia, kuten sivun alalaidassa oleva esimerkkikuvaus Ladun Majalta kertoo. Seuraavaan on 
kiteytetty kaupungin eri tahojen toimintaperiaatteet, miten yhteistyötä on tarkoitus edistää.

Yhteistyö voi koskettaa niin kohteiden rakentamista, suunnittelua, kunnostusta kuin kunnossapitoa. 
Rakentamisen osalta kyse on yleensä pienimuotoisista rakenteista, kuten pitkospuiden toteuttamisesta 
tai laavun rakentamisesta. Näissä kaupunki osallistuu toteutukseen tarjoamalla materiaaleja ja tarjoamalla 
pienimuotoista koneapua. Kunnossapito voi käsittää esim. latujen kunnossapitoa talvisin tai puuhuoltoa 
nuotiopaikoilla. Ladun Majan lisäksi esimerkiksi Kangasvuoren Mustalammen laavulla asukasyhdistys on 
vastannut laavun puuhuollosta ja muusta ylläpidosta esimerkillisesti jo seitsemän vuoden ajan.

Yhteistyön periaatteista ja vastuista laaditaan kaupungin kanssa kirjallinen sopimus, jossa määritetään eri 
tahojen vastuut, tehtävät toimet, kunnossapidon taso sekä mahdolliset rahallisten korvausten periaatteet.

Kaupunki lanseerasi vuonna 2016 Lähipolut kuntoon -toimintamallin, jonka tavoitteena oli edistää pienien 
luontoretkeilykohteiden kehittämistä. Ajatuksena oli, että ei-yhdistyspohjainenkin talkooporukka voisi 
tarjoutua mukaan kunnostamaan vaikkapa oman asuinalueensa polkuverkostoa pienimuotoisesti talkoilla, 
ja kaupunki voisi edistää asiaa tarjoamalla mm. materiaaliavustuksia. Kokeilu ei ole vielä tähän mennessä 
tuottanut kovin runsaasti yhteydenottoja, ja muun muassa maanomistus voi toisinaan olla esteenä jonkun 
ehdotetun toimenpiteen eteenpäin viemiselle. Toimintamallin edistämiseksi esitetään Lähipolut kuntoon 
-kampanjan uusintaa.

Jyväskylän Latu ja Ladun Maja
Jyväskylän Latu on vuokrannut Ladun Majan aluetta ulkoilukäyttöön jo vuodesta 1955. 
Viime vuosina se on rakentanut mm. EU-hankkeena huolto- ja konehallin. Seura hoitaa 
muun muassa vasta valmistunutta laavua sekä ylläpitää joitakin latuja moottorikelkoin ja 
mönkijöillä. Kaupunki vastaa alueella luisteluhiihtoon sopivista laduista sekä pysäköintialueen 
ja tien kunnossapidosta. Alueen kehittämistä ja suunnittelua tehdään jatkuvasti hyvässä 
yhteistyössä kaupungin ja seuran kanssa.
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6. Kehitettävät kärkihankkeet

Luontoliikuntaohjelman kärkihankkeiden sijainti

Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa 2014 esitettiin erityisinä virkistyksen kehittämismerkintöinä 
Kehä Vihreä sekä Kehä Siniset. Kehä Sinisillä tarkoitetaan Jyväsjärven, Tuomiojärven ja Palokkajärven 
ranta-alueita reitteineen. Kehittämismerkintöjen perusteella tavoitteena on muun muassa yhtenäisten 
virkistysreittien kehittäminen ja myös muu kehittäminen virkistyskäyttötarkoituksessa. Näiden järvien 
rannoille ei yleiskaavamääräyksen mukaan saa kaavoittaa enää uusia rantatontteja.

Tuomiojärven ympäri kiertävästä rantaraitista ja muista reiteistä laadittiin kokonaissuunnitelma, jonka 
kaupunkirakennelautakunta hyväksyi vuonna 2011. Kyseinen suunnitelma on ohjannut maankäytön 
suunnittelua, joka on viime vuosina ollut Tuomiojärven ympäristössä aktiivista. Uusien asuinalueiden 
rakentuessa on reittejä myös toteutettu esimerkiksi Haukkalanrannassa tai Mannilassa.

22

1 Tuomiojärven Kehä Sininen

2 Palokkajärven Kehä Sininen

3 Taka-Keljon retkeilyalue

4 Kuokkalan eteläiset rannat

5 Länsi-Palokan päävirkistysalue

6.1 Tuomiojärven Kehä Sininen
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Tuomiojärven ympäri kiertävän reitin osalta on tunnistettu kaksi osa-aluetta, joihin tulee Tuomiojärvellä 
ensisijaisesti panostaa reittirakentamisessa: Haukanniemi sekä Tuomiojärven pohjoisosa Palokan 
market-alueen kohdalla. Ohjelmakauden loppupäähän on reitistön kehittämiseksi esitetty toimenpiteitä 
Haukkalassa, Savulahdessa, Mankolassa sekä Viitaniemessä.

Kooste luontoliikuntaohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä koskien 

Tuomiojärven Kehä Sinistä. 

1. Haukanniemen kevyen liikenteen reitti, esteetön luontopolku sekä 

pohjoispään uusi kevyen liikenteen silta. 

2. Haukkalan rantaraitti. 

3. Savulahden rantaraitti. 

4. Vasaraisensuon kiertävä rantaraitti sekä suon ylittävä polkuyhteys 

pitkospuineen. 

5. Mannisenmäen rantaraitin valaistus. 

6. Mankola-Saarijärventie rantaraitti. 

7. Viitaniemen ”ohittava” rantareitti. 

Siniset neliöt esitettyjä kalastuslaitureita. 

Violetti kolmio kuvastaa Tuomiojärven uimarannan kehittämishanketta.

Haukanniemi on Tuomiojärven eteläpäässä sijaitseva noin 30 hehtaarin kokoinen rakentamaton alue, 
josta löytyy niin avoimia peltomaisemia kuin monimuotoista metsäluontoa. Haukanniemen kehittäminen 
viheralueena on ollut tapetilla Jyväskylässä jo kymmeniä vuosia. Vuonna 1984 Haukanniemeen ehdotettiin 
perustettavan juhlapuisto. Tällöin ajatuksena oli kehittää aluetta enemmän rakennettuna puistoalueena. 
2000-luvulla muun muassa alueen luontoarvojen takia on näkemykset muuttuneet luonnonmukaisempaan 
suuntaan. Osa Haukanniemestä rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi vuonna 2017. Haukanniemen 
molemmin puolin sijaitsevat Natura2000-alueina rauhoitetut lintuvesien suojelualueet Rautpohjanlahdella 
ja Eerolanlahdella.

Haukanniemen valjastamisesta myös asuinkäyttöön on vuosien varrella keskusteltu. Jyväskylän 
yleiskaavassa 2014 Haukanniemen tulevaisuus viimein linjattiin ja se osoitettiin yleiskaavassa 
virkistysalueeksi. Yleiskaavassa esitetty Tuomiojärven ympäri kiertävä päävirkistysreitti on esitetty 
kulkevan Haukanniemen halki, ja Haukanniemen pohjoisosaan on niin yleis- kuin asemakaavassa esitetty 
rakennettavan uusi kevyen liikenteen silta. 
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Haukanniemestä kehitetään esteettömän 
luontoliikunnan huippukohde

Kuva: Collaboratorio Oy

Siltavaihtoehdoista on teetetty esiselvitys ja lisäksi on selvitetty myös alueen luontoarvoja tarkemmin. Sillan 
toteuttamismahdollisuuksia sekä reitistön vaihtoehtoisia ratkaisuja tullaan vielä jatkosuunnittelussa tarkentamaan. 
Siltasuunnittelua ja siihen liittyvää Natura-alueen vaikutusten arviointia tehdään tiiviissä yhteistyössä Keski-
Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Haukanniemen kärjessä on epävirallinen nuotiopaikka, joka on hyvin suosittu. Ajatus luontopolun rakentamisesta 
on ollut esillä pitkään. Vuonna 2019 valmistui Haukanniemeä koskien opinnäytetyö esteettömän luontopolun 
kehittämisestä Haukanniemeen (Elina Lehtinen. Käyttäjien osallistaminen Haukanniemen esteettömän 
luontopolun suunnitteluun). Luontoliikuntaohjelman osana luontopolun linjauksia on suunniteltu edelleen 
tarkemmin. Haukanniemen keskisuomalaisittain maltillisten maastonmuotojen ansiosta alueelle onkin 
mahdollista toteuttaa esteettömyydeltään erittäin helppo reitti (kaltevuus maksimissaan 5 %). Esteettömän 
reitin lisäksi myös muut rakenteet ja rakennukset tullaan alueella suunnittelemaan niin, että ne täyttävät 
esteettömyyskriteerit.

Haukanniemen halki kulkeva kevyen liikenteen väylä pohjoispään siltoineen – kuten koko Tuomiojärven 
rantareitti ympäri järven – on tarkoitus toteuttaa talvikunnossapidettynä ja valaistuna. Luontopolku sen sijaan 
on nimensä mukaisesti luontopolku, jossa ei talvikunnossapitoa tai valaistusta ole. Itse luontopolkuosuus tulee 
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Esteettömän luontopolun kehittämiseen sisältyy myös ajatus koko palveluketjun esteettömyydestä. Siten 
esimerkiksi ennakkotiedot, joita kohteesta jaetaan esimerkiksi kaupungin internet-sivuilla, korostuvat. 
Esteettömyys tulee toteutua kohteessa lähimmältä linja-autopysäkiltä ja pysäköintipaikalta alkaen ja se 
tullaan huomioimaan myös opastuksessa. Haukanniemen esteettömän luontopolun suunnittelun yhteydessä 
on toteutettu erillinen esteettömyysarviointi, ja yhteistyötä on tehty myös Jyväskylän vammaisneuvoston 
kanssa.

Haukanniemen tuntumaan, Eerolanlahden rantaan, olemassa olevien venepaikkojen yhteyteen, on esitetty 
myös esteettömän kalastuslaiturin toteuttamista, joka olisi saavutettavissa myös luontopolkua palvelevalta 
yleiseltä pysäköintialueelta Wilhelm Schildtin kadun päästä.

Haukanniemen kärjen nuotiopaikka
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olemaan 1,5 – 2 metriä leveä. Se johtaa Haukanniemen kärkeen rakennettavalle laavulle. Polku tullaan 
kuitenkin rakentamaan keveimmällä mahdollisella tavalla, jotta alueen luontoarvoille ei aiheutuisi haittaa. 
Polkua on myös tämän vuoksi jo suunniteltu tarkemmin, jotta esimerkiksi puita jouduttaisiin kaatamaan 
mahdollisimman vähän. Luontopolku tullaan ottamaan huomioon luonnonsuojelualueelle laadittavassa hoito- 
ja käyttösuunnitelmassa, ja tästä on neuvoteltu myös Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.



Tuomiojärven uimarannasta esteetön vesivirkistyksen kohde
Tuomiojärven uimaranta on Jyväskylän kaupungin ja erityisesti keskusta-alueen ykkösranta. Se on nimetty 
myös lähiliikuntapaikaksi. Ranta-aluetta on jatkuvasti kehitetty aktiivisesti. Luontoliikuntaohjelmassa 
esitetään, että uimarannasta kehitetään esteetön uimaranta. Tämä vaatii kokonaissuunnitelman laatimista 
uimarannan alueelle. Mahdollisia tarvittavia toimenpiteitä rannalla olisivat ainakin invapaikkojen 
osoittaminen, invavessat, päällystetyn esteettömän reitin rakentaminen rantaan sekä esteettömän laiturin 
tai invaluiskan rakentaminen.

Tuomiojärven uimarannalla on tarpeen panostaa muutoinkin sekä pukukoppi- että suihkutiloihin, mikä 
vaatisi myös kunnallistekniikan rakentamista alueelle.

Kuva: Vesa Rajaniemi

Tuomiojärven rantareitti - Jyväsjärven Rantaraitin kaltainen?

Tavoitteena Tuomiojärvellä ei ole toteuttaa saman tyyppistä rantaraittia kuin Jyväsjärvellä. 
Ensinnäkin suunnitelmissa on sorapintainen väylä. Niin sanottu järven kiertävä pääreitti on 
tarkoitus talvisin aurata ja valaista, mikä tarkoittaa, että sen suositeltava minimileveys on 
3.5 metriä. Tuomiojärvellä rantareitin ajatuksena on tarjota ehkä hieman hidastelevampaa 
ja luonnonläheisempää tunnelmaa kuin Jyväsjärven ympäristössä. Luontokohteiden 
varovainen esille tuonti ja niiden äärelle pääsy vaihtoehtoisten kevyempien reittien 
myötä on yksi periaate reitistön kehittämisessä. Myös pimeän aikaan on tarkoitus tuoda 
luonnonelementtejä varovaisesti valaisten esille. Tuomiojärvestä on tarkoitus tulla siis 
luontoelämyksiä kaipaavan aarreaitta!

Haukanniemen reittien lisäksi erityinen painotus reitistön kehittämisessä on pohjoisosan reiteissä, erityisesti 
Vasaraisensuon kohdilla. Tällä hetkellä Tuomiojärven ympäri kierrettäessä joudutaan kulkemaan Palokan 
vilkkaiden market-alueiden kautta. Luontoliikuntaohjelmassa esitetään market-alueen ohittavan kevyen 
liikenteen väylän rakentamista Vasaraisensuon pohjoispäästä. Alueella on yksityistä maanomistusta, ja 
reitin toteuttaminen vaatii joko maan hankintaa kaupungille tai sopimuksia maanomistajien kanssa. Kevyen 
liikenteen reitin linjaaminen on haastavaa maastonmuotojen sekä maaperäolojen vuoksi.

Tuomiojärven ympäri kiertävä reitti
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Melomaan ja kalalle
Jyväskylän kaupungin alueella vapaa-
ajan kalastuksen piiriin kuuluvat 
Tuomiojärvi ja Köhniönjärvi. Näiden 
järvien toimenpiteistä vastaa 
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut. 
Liikuntapalvelut järjestää muun muassa 
virkistyskalastuksen valvonnan, seurannan 
ja virkistyskalastuslupien myynnin sekä 
hoitaa vuosittaiset kirjolohi-istutukset.

Tuomiojärvelle esitetään toteutettavaksi 
viisi kalastus- ja oleskelulaituria, joista 
Eerolanlahden laituri olisi esteetön. 

Tuomiojärvi on melontakohteena hyvin 
tärkeä Jyväskylässä. Tuomiojärven 
kaakkoisosaan on kaavoitettu paikka 
uudelle melontakeskukselle. Melonnan 
olosuhteiden kehittämisestä laadittiin 
vuonna 2011 kehittämissuunnitelma, 
jonka toimenpiteistä osa on toteutunut 
tai toteutumassa, esimerkiksi Tourujoen 
kunnostuksessa mahdollistetaan melonta 
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”Olisi hienoa päästä myös saarikohteisiin. Esim. 
vuokrattavat soutuveneet olisivat mukavia.”
Asukkaan kommentti (asukaskysely 04/2020)



joella tiettyjen reunaehtojen puitteissa. 
Käynnissä on myös selvittelytyö Autiojoen 
ennallistamiseksi, jonka yhteydessä tullaan 
ottamaan huomioon melonnan olosuhteet.

Luontoliikuntaohjelman laadinnan aikana 
melonnan kehittämissuunnitelman sisältöä 
arvioitiin. Seuraavien kymmenen vuoden 
aikana tullaan panostamaan lähinnä 
Tuomiojärven ja Tourujoen olosuhteisiin. 
Esimerkiksi Haukanniemeen suunniteltu 
nuotiopaikka esteettömän luontopolun 
yhteydessä tulee palvelemaan hyvin järvellä 
melojia. Lisäksi esitetään toteutettavan 
Alvajärven länsirannalle uusi taukopaikka, 
koska Lammassaaren laavun käyttö on lintujen 
pesintäaikaan kielletty ja siten kesäaikainen 
käyttö varsin rajallista. Uusi taukopaikka on 
järkevää toteuttaa Kirri-Tikkakoski valtatien 
uuden linjauksen toteutumisen jälkeen, jolloin 
alue rauhoittuu nykyiseltä liikenteeltä.

Tavoitteeksi Tuomiojärven osalta asetetaan 
myös saada järvelle vuokrattavia veneitä. 
Kaupunki pyrkii löytämään tähän kaupungin 
ulkopuolisen yhteistyökumppanin.

Kuva: Touho Häkkinen
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Palokkajärvi on osoitettu Jyväskylän kaupungin 
yleiskaavassa vastaavalla Kehä Sininen 
-kehittämismerkinnällä kuten Jyväsjärvi ja 
Tuomiojärvi. Tavoitteena on ranta-alueiden 
virkistyskäytön kehittäminen ja mm. yhtenäisen 
reitistön luominen järvien ympäri.

Palokkajärven osalta ympäri kiertävä reitti on jo 
käytännössä olemassa oleva, ja se vaatisi lähinnä esille 
tuontia ja opastusta. Palokan Ritoniemessä reitti 
kulkee katuverkkoa pitkin, koska ranta-alueilla on 
paljon yksityistä maanomistusta ja rantaan ulottuvia 
tontteja.

Palokkajärven osalta luontoliikuntaohjelmassa on 
esitetty opastuksen toteuttamista vuonna 2021. 
Se tulee olemaan ilmeeltään saman tyyppinen kuin 
Kehä Vihreälle tehty reittiopastus.

6.2 Palokkajärven Kehä Sininen

Ideakuva Palokkajärven reittiopasteesta. Kuva: Muotocom Oy/ Pekka Laitinen. 
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”Ladunmajan seutu on mukava lyhyen retken kohde. Ihana uusi laavu 
lammen rannalla.”
”Soidinlammen lenkille tarvitaan koko matkalle valaistus.”
”Tärkeää alueen kehittäminen: lasten hiihtomaa, riittävä parkkeeraus, 
vesiaktiviteetteja lapsiperheille, polkureitistön kehittäminen jne”
Asukkaiden kommentteja koskien Ladun Majan ympäristöä (asukaskysely 04/2020)

6.3 Taka-Keljon retkeilyalue

Ladun Majan kehittäminen
”Ladun Maja on Jyväskylän Lappi!” Näin eräs vastaajista 
luonnehti Ladun Majan ympäristöä asukaskyselyssä. 
Ladun Majasta ja Kolmisoppisen seudusta on tullut yhä 
tärkeämpi erityisesti talviulkoilun alueena. Alueella on 
monipuolisia mahdollisuuksia ympärivuotiseen ulkoiluun.

Tulevaisuudessa Ladun Majan rooli tulee muuttumaan 
maankäytön kehittyessä erityisesti idän suunnassa 
Kauramäen alueella. Kolmisoppinen tulee olemaan 
Kauramäen lähivirkistysalue ja käyttöpaine entisestään 
lisääntyy. 

Alueen kehittämisen pohjaksi laadittu yleissuunnitelma 
on tarpeen päivittää. Suunnitelmissa on uusien reittien 
ja latujen kehittäminen niin lähialueella kuin yhteyksinä 
Kotalammelle, Keljonkankaalle sekä Muuramen 
suuntaan niin lounaassa kuin etelässä. Reittejä kehitetään yhä enemmän 
rengasreitteinä. Ladun Majan alueella on tarkoitus kehittää myös 
erityisesti pysäköintiä. Kehittämistä tehdään yhteistyössä Ladun Majaa 
ylläpitävän Jyväskylän Latu ry:n kanssa.

Ladun Majan laavu. Kuva: Kaapro. 



Luontoliikuntaohjelman laadinnan aikana on visioitu 
ja tutkittu erilaisia mahdollisuuksia kehittää niin 
patikointiin kuin maastopyöräilyyn soveltuvia 
lenkkimäisiä yhteyksiä, jotka ulottuisivat Muuramen 
puolella sijaitseville Tikkamäen ja jopa Kuusimäen 

Kuva: Tero Takalo-Eskola

31

Taka-Keljosta Jyväskylän Nuuksio?

Taka-Keljo on Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa merkitty laajana Muuramen kunnan rajalle ulottuvana 
päävirkistysalueena. Myös maakuntakaavassa alue on osoitettu matkailun ja virkistyksen kehittämisalueena. 
Alueen potentiaali retkeilyalueena on siis tunnistettu jo pitkään.

Luontoliikuntaohjelmassa esitetään, että ensimmäisessä vaiheessa panostetaan erityisesti Ladun Majan 
ympäristön olosuhteiden kohentamiseen. Viimeistään ohjelmakauden loppupuolella viedään eteenpäin 
laajemmin Taka-Keljon retkeilyä kehittäviä toimia. Niiden pohjaksi tulee alueelle vielä laatia idea-/
hankesuunnitelma, jonka laadintaan voitaneen hakea myös esimerkiksi maakuntaliiton rahoitusta 
yhteistyössä Muuramen kunnan kanssa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että alue soveltuisi myös esim. parin päivän retkeilyyn 
yöpymismahdollisuuksineen. Alueelle olisi hyvä saada jonkinlainen opastuskeskus, jonka yhteyteen 
tulisi leirintämahdollisuus. Yksi soveltuva kohde voisi olla Kotasen entinen leirikeskus, joka on kaupungin 
omistuksessa, mutta nyt vuokrattu ulkopuoliselle taholle.

vanhojen metsien alueille. Näitä hallinnoi Metsähallitus, ja reittien suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa. Alueella on myös yksityistä maanomistusta, ja reittien linjaamisesta yksityisten 
maiden halki tulee sopia heidän kanssaan. Lähtökohtaisesti hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon 
olemassa olevia reittejä ja metsäautoteitä. Alueelle on tarkoitus samalla osoittaa myös uusia taukopaikkoja 
sekä pysäköinti- ym fasiliteettiä. Myös opastuksen miettiminen kokonaisuutena on tärkeää.



6.4 Kuokkalan eteläiset rannat
Kuokkalan eteläisiä rantoja pitkin kulkee jo monin paikoin rannan tuntumassa reittejä, joiden pohjalta on 
helppo lähteä kehittämään yhtenäistä ja opastettua reitistöä. Reitti on merkitty Jyväskylän kaupungin 
yleiskaavassa päävirkistysreitti-merkinnällä. 

Yhdistyessään Jyväsjärven Rantaraitin Kuokkalan puoleiseen osuuteen, syntyy Kuokkalan rantoja kiertävän 
reitistön yhteispituudeksi noin 17 kilometriä. Oheisessa kartassa on esitetty jo olemassa olevia reittejä 
(mustalla), joiden kautta reitti yhdistyy Rantaraittiin, ja niiden avulla on helposti löydettävissä lukuisia 
erilaisia reittiyhdistelmiä lyhyemmillekin matkoille. 

Eteläisiä rantoja kiertävän reitin on tavoite olla talvikunnossapidetty sekä valaistu. Leveydeltään sen 
tulisi olla 3-3,5 metriä, pinnoitteeltaan se on kivituhkaa. Osittain reitti kulkee myös katua pitkin, kuten 
Hämeenpohjantien kohdalla.

Tärkeimpiä puuttuvia yhteyksiä on väli Nenäinniemen rantareitiltä Hämeenpohjankadulle (oheisen kartan 
punainen reitti numero 1). Se esitetään toteutettavaksi ensimmäisenä. Tämän jälkeen koko yhteys on jo 
hyvin kuljettavissa ja tässä vaiheessa voidaan toteuttaa reitin opastus. 

Kuva: Touho Häkkinen
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Kuva: Touho Häkkinen
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Muut toimenpidetarpeet (punaiset reittiviivat oheisessa kartassa) ovat mahdollisia myöhempiä 
reittiyhteysmahdollisuuksia, joiden osalta ratkaisut tarkentuvat myöhemmin. Tikan kohdalla kaavassa on 
reittivaraus (nro 4), mutta nykyinen rauhallista Uimarannantietä kulkeva yhteys on myös toimiva, eikä 
rantaan ole välttämättä tarkoituksenmukaista reittiä toteuttaa. Huhtalahden osalta rantareitin linjaus 
ratkeaa tulevassa maankäytön suunnittelussa (3), kuten myös Salmirannassa (2).  Hämeenlahden osalta 
on alustavasti pohdittu pitkospuutyyppisten reittien toteuttamista, mutta näiden osalta tarvitaan vielä 
tarkempaa luontovaikutusten arviointia (nro 5). 

Kuva: Touho Häkkinen
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Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa on osoitettu varaus Länsi-Palokkaan uudelle päävirkistysalueelle. 
Se palvelee alueen kehittyvää maankäyttöä tarjoten länsipalokkalaisille uusia virkistysolosuhteita. 
Savulahti II -alueen asemakaavan - alue merkitty alla olevaan suunnitelmakuvaan keltaisella - rinnalla 
laaditussa ideasuunnitelmassa (2019) tutkittiin alustavasti päävirkistysalueen reitistöä sekä siihen liittyvää 
liikuntapuistoa Savulahden itäpuolella.

Päävirkistysalueen sekä liikuntapuiston kehittäminen tulee ajankohtaiseksi 2020-luvun loppupuolella
Seuraavan 10 vuoden kuluessa on tavoitteena toteuttaa yhteysreitti liikuntapuistosta virkistysalueelle (nro 
1) sekä valaistut reitit (nro 2). Kauemmaksi länteen ulottuvien reittien kehittäminen on todennäköisesti 
tarpeen vasta 2030-luvulla. Muutoinkin reittien ja palvelujen sisältö ja laatutaso tarkentuvat 
jatkosuunnittelussa. 

6.5 Länsi-Palokan päävirkistysalue

Alueen maankäytön suunnittelussa tulee ottaa erityiseksi tavoitteeksi 
lähiliikuntapainotteisen, asukkaiden hyvinvointia tukevan 

yhdyskuntarakenteen luominen.

Ote Länsi-Palokkaan kehitettävästä päävirkistysalueesta laaditusta ideasuunnitelmasta. 
Siinä esitetyt ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelussa (Laatija: WSP Finland Oy).
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Toimenpiteiden vaiheistus ja aikataulu

Toimenpiteet on jaettu toteutettavaksi seuraavan kymmenen vuoden aikana (2021-2031). Liikenne 
ja viheralueet -yksikön osalta investoinnit ohjelmoidaan osana KymppiV viherpalveluohjelmaa. 
Liikuntapalveluiden osalta investoinnit tarkentuvat osana liikunnan palveluverkkoselvitystä, jonka laadinta on 
parhaillaan käynnissä.

Seuraavassa esitettyihin kohteiden vaiheistukseen sekä toteutumisen aikatauluihin tulevat vaikuttamaan 
vielä myös maankäytön suunnittelun eteneminen sekä joissain tapauksissa maanomistusolosuhteet. 
Osittain kohteiden toteutuminen vaatii maanhankintaa tai ainakin neuvotteluita ja sopimuksia yksityisten 
maanomistajien kanssa. Ohjelman toteutumisen epävarmuus kasvaa, mitä kauempana tulevaisuudessa 
kohteiden toteuttaminen on, esimerkiksi maankäytön toteutumisen ennustaminen aiheuttaa tässä 
epävarmuutta. Myös taloudelliset raamit voivat aiheuttaa vielä toteutumisen aikatauluihin.
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7. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutus ja aikataulu

Toimenpiteiden vastuutahot

Luontoliikuntaohjelman toteuttaminen on kaupungin liikuntapalveluiden sekä kaupunkirakennepalveluiden 
vastuulla. Rakennetut, urbaanimpaan ympäristöön sijoittuvat kohteet - kuten Kehä Siniset tai 
Kuokkalan eteläiset rannat - kuuluvat kaupunkirakenteen Liikenne ja viheralueet -yksikön vastuulle. 
Kaupunkirakenteen ympäristönsuojelun vastuulla on kaupungin luontopolut.

Kaupungin liikuntapalvelut vastaa pääsääntöisesti hieman kauempana rakennetuista alueista sijaitsevista 
metsäisten alueiden ulkoilu- ja retkeilykohteista - kuten Taka-Keljosta sekä Länsi-Palokasta - sekä 
melontaa, uimarantoja sekä vapaa-ajan kalastusta koskevista toimista.

”Tärkeä aihepiiri ja suosio tuntuu koko ajan kasvavan. Aika 
pienillä teoilla saadaan kivoja kohteita!”
” Luontoliikuntaa on tärkeää lisätä ja edistää, mutta se ei 
saa tapahtua luontoarvojen kustannuksella.”

Asukkaiden kommentteja (asukaskysely 04/2020)
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TOIMENPITEET 2021 - 2024

• Palokkajärven Kehä Sininen / opastuksen toteuttaminen
• Tuomiojärven Kehä Sininen 
 - Haukanniemen esteetön luontopolku yhteysreitteineen 
 - Vasaraisensuon pitkospuut ja polku
 - kalastuslaiturit Mankolaan ja Savulahdelle
 - opastus
• Ladun Maja
 - reitistön, pysäköinnin ja valaistuksen kehittäminen
 - yleissuunnitelman päivittäminen
• Opastuksen yleisten periaatteiden laatiminen

 

TOIMENPITEET 2024 - 2027

• Tuomiojärven Kehä Sininen
 - mahdollinen Haukanniemen pohjoispään uusi kevyen liikenteen silta
 - Tuomiojärven uimarannan kehittämistoimet 
 - kalastuslaiturit Eerolanlahdelle sekä Priimuksen eteen
 - Vasaraisensuon kiertävä kevyen liikenteen väylä
 - Kevyen liikenteen väylä Mankola - Saarijärven tie
• Kuokkalan eteläiset rannat
 - Nenäinniemen reitti
 - Opastus
• Taka-Keljo
 - Pysäköinti- ja opastusfasiliteettien kehittäminen
 - Hankesuunnitelman laatiminen koko retkeilyalueelle
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TOIMENPITEET 2028 - 2031

• Tuomiojärven Kehä Sininen
 - Haukkalanrannan kevyen liikenteen väylä
 - Viitaniemen ”ohitus”
 - Savulahti
 - kalastuslaituri Mannilaan
• Länsi-Palokka
 - valaistu latu
 - retkeilyreitit
• Taka-Keljo
 - Infokeskuksen, taukopaikkojen, reitistöjen, opastuksen ym olosuhteiden   
 kehittäminen

Tässä raportissa esitettyjen kärkihankkeiden lisäksi kaupunki vie jatkuvasti eteenpäin 
lukuisia muita pienempiä kunnostuksia ja toimia sekä tiedottamisen ja markkinoinnin 
kehittämistä - tässä raportissa on nostettu esille tärkeimmät ja eniten taloudellistakin 
panostusta tarvitsevat investointikohteet, joita on tarpeen suunnitella ja toteuttaa 
pitkäjänteisesti. Kohteiden toteutuksen tarkemmassa suunnittelussa on erityinen painoarvo 
niin olemassa olevien kuin uusien luontoliikuntakohteiden kunnossapidon turvaamisella. 



38

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Luontoliikuntaohjelman toteutumista seurataan ohjelman laadintaan osallistuneen 
poikkihallinnollisen työryhmän toimesta. Suosituimpien luontoliikuntakohteiden 
kävijämääriä seurataan laskurein. Työryhmä raportoi toimista ja seurantatuloksista 
tarvittaessa mm. liikuntapääkaupungin ohjausryhmälle. 



Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen


