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Liikunnan ja virkistyksen yleissuunnitelma 
Case Kokkolan seutu 
 
1. Johdanto 
 
Kokkolan seudulle laaditun liikunnan ja virkistyksen yleissuunnitelman tavoitteena on 
kehittää malli kuntarajat ylittävästä havainnollisesta liikunnan ja virkistyksen 
yleissuunnitelmasta, jossa kartoitetaan nykyiset liikuntapaikat, kävely- ja pyörätiet sekä 
ulkoilu-, melonta-, ratsastus yms. reitit, määritellään niiden mahdolliset kehittämistarpeet 
suhteessa viherverkostoon, kouluihin jne. sekä laaditaan strateginen 
maankäyttösuunnitelma tilanteen kehittämiseksi. Tavoitteena on tuottaa kuntarajat 
ylittävän havainnollinen sekä liikuntapaikkasuunnittelua että maankäytön suunnittelua 
tukeva liikunnan ja virkistyksen yleissuunnitelma. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen 
myötä on oletettavissa, että nykyiset kuntarajat ylittävä yhteistyö ja suunnittelutarpeet 
liittyen ulkoilureittien, liikuntapaikkojen, lähipalveluiden sekä viherverkoston 
yhteensovittamiseen lisääntyvät, jolloin tällainen liikunnan ja virkistyksen yleissuunnitelma 
on hyödyllinen alueellinen arkiliikunnan olosuhteiden kehittämisen strateginen työkalu. 
 
Kokkolan seudulle tehty liikunnan ja virkistyksen yleissuunnitelma on yksi ”Liikunta ja 
elinympäristö” -hankkeen osatutkimuksista (kts. koko hankkeen tutkimussuunnitelma kohta 
e). Osatutkimusta on sen tekemisen aikana kommentoinut Kokkolan seudun 
kuntaedustajista koottu paikallinen seurantaryhmä. Tutkimustyö on tehty Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin osaston yhdyskuntasuunnittelun laboratoriossa lukuvuoden 2006-2007 
aikana. Osatutkimuksen – kuten koko hankkeenkin - johtajana on ollut prof. Helka-Liisa 
Hentilä ja projektitutkijana arkkit.yo. Johanna Kangas. Osatutkimusta, jonka aineisto 
perustuu maastokäyntiin (2.-3.10.2006), sekä kirjalliseen lähdeaineistoon että 
kuntaedustajilta saatuun suulliseen informaatioon, on esitelty kuntaedustajille Kokkolassa 
2.5.2006 ja 23.1.2008 pidetyissä kokouksissa. Kunnille on lähetetty aineisto myös 
sähköpostitse ja pyydetty kommentteja 6.8.2007 ja 6.2.2008 mennessä. Aineistoa 
kommentoivat Kokkola, Kannus, Kälviä, Lohtaja, Kruunupyy, Luoto ja Himanka. Kartta-
aineistoa ja selostusta on täydennetty saadun palautteen perusteella. Selostus jakaantuu 
kolmeen osaan: nykytilan kartoitus, kehittämistarpeet ja kehittämisehdotukset. 
 
Koko laajassa ”Liikunta ja elinympäristö” –hankkeessa (2006-2008) pyritään tuottamaan 
aineistoa elinympäristön ja suotuisten liikunnan olosuhteiden välisestä suhteesta erityisesti 
yhdyskuntasuunnittelun tarpeisiin. Sen päärahoittajia ovat ja sitä ohjaavat OPM:n ja YM:n 
edustajista koottu ohjausryhmä. 
 



 5

Vaikka parhaatkaan yhdyskuntasuunnittelulliset ratkaisut tai panostukset lähiympäristöön 
eivät yksin saa ihmistä lisäämään liikkumista ja muuttamaan elämäntapoja terveellisiksi, 
ympäristöllä on terveyttä edistäviä ominaisuuksia ja näihin ominaisuuksiin voidaan 
vaikuttaa. Tutkimuksissa on löytynyt yhteisiä nimittäjiä terveydelle suotuisille ympäristöille. 
Kompaktin eri toimintoja yhdistävän elinympäristön on osoitettu edistävän arkiliikkumista 
töihin ja kouluun ja sitä kautta edistävän terveyttä. Lisää aiheesta liitteessä 2. 
 
Koska alueidenkäytön suunnittelussa aikatähtäin on jopa 20 vuoden päässä, on tieto 
tulevaisuuden liikuntatarpeista ja –muodoista tärkeä taustatekijä liikuntaystävällisen 
ympäristön suunnittelussa. Tulevaisuuden liikuntatrendejä on käsitelty liitteessä 3. 
 
 
Suunnittelualue 
 
 
Keski-Pohjanmaalla sijaitseva Kokkolan seutukunta koostuu kaikkiaan viidestä kunnasta, 
jotka ovat Himanka, Kannus, Lohtaja, Kälviä ja Kokkola. Selvityksessä olivat mukana 
lisäksi Kruunupyy ja Luoto, jotka kuuluvat Pietarsaaren seutukuntaan, mutta ovat 
käytännössä osa Kokkolan toiminnallista kaupunkiseutua 
 
kohdekuntien asukasluvut (1.1.2004)  
 
Himanka 3143  
Kannus 5958 
Lohtaja 3000  
Kälviä 4478  
Kokkola 36267  
Kruunupyy 6700  
Luoto 4322  
 
Yhteensä 63 868 
 
Seutukuntaesittely  

Alueen keskus on Kokkola. Seutukunta kuuluu Keski-Pohjanmaan maakuntaan. 
Pääkaupunkiin Helsinkiin on matkaa noin 450 km, jonne lentomatka Kruunupyystä kestää 
noin tunnin. Seutukunnan asukastiheys on noin 26 asukasta neliökilometriä kohden ja 
vaihtelee Kälviän 7 ja Kokkolan 108 asukkaan välillä (koko maa 15). Alueen liikenteellinen 
sijainti on hyvä. Alueen kautta kulkee maan päärata pohjois-eteläsuunnassa ja kolme 
valtatietä risteytyy alueella. Kokkolan satama 13 m:n syväväylineen on Perämeren 
merkittävin satama. Kansainväliset kriteerit täyttävä lentokenttä sijaitsee noin 20 km:n 
päässä Kokkolan keskustasta. - http://seutukunta.kokkola.fi/seutukuntaesittely.htm 

Vuosina 1980-2003 väestökehitystä tarkasteltaessa Kokkolan seutukunnassa 
väestökasvua on tapahtunut Himankaa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa. Merkittävintä 
kasvu on ollut Kannuksessa (12 %) ja Kälviällä (11 %). 

3.12.2007 Kokkolan kaupunginvaltuusto, Kälviän kunnanvaltuusto, Lohtajan 
kunnanvaltuusto ja Ullavan kunnanvaltuusto päättivät äänestämättä esittää 
valtioneuvostolle kuntien yhdistämistä 1.1.2009 ja hyväksyä yhdistymissopimuksen. 
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2. Nykytilan kartoitus 
 
Kartoituksen suorittamisesta 
 

Tarkastelussa kartoitettiin (viralliset) lähiliikuntapaikat, 
ulkoilu-, melonta- ja moottorikelkkareitit sekä seudullisesti 
merkittävät liikuntapaikat. Seudullisesti merkittäväksi 
liikuntapaikaksi määriteltiin sellainen, joka voi palvella 
sijaintikuntansa lisäksi muutamaa lähialueen kuntaa. 
Pienimmistäkin kunnista löytyy urheilukenttä ja urheilutalo 
omien kuntalaisten tarpeisiin, mutta näitä paikkoja ei tässä 
tarkastelussa huomioida, koska on kyse seudullisesta 
tarkastelusta ja arkiliikunnasta. Urheilukentät ja –talot ovat 
usein urheiluseurojen käytössä.  
 
Karttamateriaali on ympäristöministeriön Hertta-
paikkatietojärjestelmästä. Järjestelmän käyttöoikeudet 
saatiin vasta tammikuussa 2007, mistä johtuen Kokkolan 
seudun aineiston keruu jatkui vasta silloin.  
 

Pistemäiset liikuntapaikat kartoitettiin pääasiallisesti kuntien www-sivuilta. Tilanne on 
sama, jos ulkopaikkakuntalainen haluisi lähteä esimerkiksi naapurikunnan ampumaradalle 
tai uimarannalle ja etsii kohdetta ja sen sijaintitietoja. Kokonaisuutena Kokkolan seudun 
liikuntapaikat oli kiitettävästi listattu sekä kuntien sivuille että liikuntapaikkatietokanta 
Lippaaseen. 
 
 
 
Kuntakohtainen kartoitus 
 
 
2.1 Himanka  
 

Kunta sijaitsee Keski-Pohjanmaalla 
Pohjanlahden rannalla perinteisten 
kulkuyhteyksien liittymäkohdassa. 
Kunnan keskustan läpi kulkee 
valtatie n:o 8 ja kunnan halkaisee 
Lestijoen uoma. Näiden 
kohtauspisteessä on 

Raumankari, vanha 
markkinapaikka, jossa on ollut 
kiinteää asutusta ainakin 1700-
luvun alusta lähtien.  
Perunanviljely, turkistarhaus ja 
kalastus ovat Himangan perinteisiä 
elinkeinoja. Teollisuuden piirissä 
merkittävimmät yritykset toimivat 

puusepänteollisuuden, 

Kuva 1 Polku Himangalla 

Kuva 2 Lestijokivarsi syksyn väreissä Himangalla 
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kalanjalostuksen, jaloteräksen  
käsittelyn ja turkiseläinten rehunvalmistuksen toimialoilla. 

http://www.himanka.fi/kuntaesittely/index.asp?sivu=perustietoa.html 
 
Himangalla vahvuutena pidetään merellistä luontoa, joka mahdollistaa monipuolisen 
virkistysliikunnan sekä aktiivisia urheilujärjestöjä. Suurimpana heikkoutena pidetään sitä, 
että liikuntapaikoilla ei ole hoitohenkilökuntaa, vaan paikat hoidetaan talkoilla. Tämän 
vuoksi liikuntapaikat eivät välttämättä ole hyvässä kunnossa. Tällä hetkellä Himangalla on 
tarve salibandyhallille. Vaikka kunnassa on useita sisäliikuntatiloja, ne eivät ole riittäviä 
salibandyn pelaamiseen. Himangalla ei ole uimahallia eikä jäähallia, mutta tilannetta 
pidetään tyydyttävänä, koska ne löytyvät alle kolmenkymmenen kilometrin päästä 
naapurikunnista. Kevyenliikenteen väylät ovat keskittyneet lähinnä keskustaan ja 
kuntalaisista iso osa työskentelee Himangan ulkopuolella, joten asiointimatkat tehdään 
enimmäkseen autolla. Käytetyimpiä liikuntapaikkoja ovat luonto ja luontopolut sekä 
hiihtoladut. 
 
Himangalla on runsaasti liikuntapaikkoja -ulkokenttiä, sisäliikuntatiloja, vesiliikunta- ja 
virkistyspaikkoja ja maastoliikuntapaikkoja kuntalaisten omiin tarpeisiin. Myös 
lähiliikuntapaikan suunnittelu Pahkalaan on alkamassa. 
 
Himangalla on kolme seudullisestikin merkittävää liikuntapaikkaa eli Pernun ulkoilualue, 
urheiluhalli ja motocrossrata. Ulkoilualueella on Pernun hiihtomaja, n. 1 km:n luistelurata, 
valaistu latu/pururata, hyvät lenkkimaastot, ampuma-, hiihto- ja juoksurata sekä saunat, 
suihku ja keittiö. Urheiluhallissa voi myös harrastaa yleisurheilua (juoksurata 40 m), 
hyppylajit, kuulantyöntö. Hallia käyttävätkin Keski-Pohjanmaan yleisurheilijat 
harjoitteluunsa. Motocrossrataa on aloitettu rakentamaan vuonna 2005, tosin se on vielä 
keskeneräinen. Tällä hetkellä löytyy 1300 m pitkä hiekka, hiesu ja sorapäällysteinen rata, 
joka kuitenkin on ajokuntoinen.  
 
Lippaasta löytyy kattavasti Himangan liikuntapaikkoja. 
 
 
 
2.2 Kannus  

Kannus on perustettu vuonna 1859 ja siitä tuli kaupunki vuoden 1986 alusta. Kannuksesta 
on hyvät liikenneyhteydet. Kokkola - Kajaani -valtatie, Kannus – Viitasaari -seututie sekä 
Pohjanmaan rata halkovat keskustan läpi. Kokkolaan on matkaa 42 kilometriä ja 
Ylivieskaan 38 kilometriä.  -http://www.kannus.fi/index.asp?menu_id=279 

Kannuksessa on monipuolisesti liikuntapaikkoja omien kuntalaisten tarpeisiin.  Kannuksen 
seudullisesti merkittävä liikuntapaikka on Kitinkankaan vapaa-ajan keskus, jossa voi 
harrastaa useita lajeja. Alueella on urheilutalo, tennishalli sekä urheilu-, pesäpallo- ja 
tenniskentät. Kumpuilevassa maastossa on useita valaistuja kuntopolkuja ja 
kiintorastiverkosto. Talvella samat polut ovat hiihtolatuina, osa poluista on 
valaistuja. Urheilutalossa on sisäharjoittelupaikat mm. pika- ja aitajuoksulle sekä 
korkeus- ja pituus hypylle. Lisäksi voi mm. pelata squashia, ampua ilma-aseilla, 
painia ja harrastaa voimailua.   

Kannuksen kaupungin liikuntaohjelmassa vuosille 2005-2010 on painopistealueiksi otettu 
mm. vapaa-aikakeskuksen kuntosalilaitteiden uusiminen ja toiminnan kehittäminen sekä 
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lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien kehittäminen. Tähän pyritään päiväkotien ja 
koulujen liikuntapaikkojen kehittämisellä sekä yhteisen lähiliikuntasuunnitelman 
laatimisella sivukyliin. Muita kehitettäviä asioita ovat erityisliikunnan palvelujen ja 
olosuhteiden kehittäminen. 

Kannuksen sivukylästä löytyy Eskolan lähiliikuntapaikka, muita liikuntapaikkoja ovat 
Eskola, Märsylä, Mutkalampi, Roikola, Välikannus, Korpela ja Kungas. Lippaasta löytyy 
Kannuksen osalta vain muutama liikuntapaikka, joten sen aineisto ei vastaa todellista 
tilannetta. 

 

2.3 Lohtaja 

Lohtaja on 3000 asukkaan kunta 8-tien varrella Kälviän pohjoispuolella. Noin kolmasosa 
lohtajalaisista saa toimeentulonsa maanviljelystä, loput lähinnä palveluelinkeinoista ja 
teollisuustoiminnasta. Maitotalous on maatilojen vallitseva tuotantosuunta. Myös 

turkistarhauksella ja perunanviljelyllä on suuri 
merkitys. Kunnassa on pienyrityksiä, mutta valtaosa 
palkkatyössä käyvistä lohtajalaisista hakee 
toimeentulonsa Kokkolasta tai muista 
naapurikunnista. Kalastus on vähentynyt 
takavuosista niin, että ammattimaisesti kalastavia on 
enää muutamia. - http://www.lohtaja.fi/?sivu=yleista 
 
Lohtajan seudullisesti merkittävä 
liikunta/virkistyspaikka on Ohtakari. Se on idyllinen 
saari Lohtajan edustalla. Kalastajat asuivat 
aikaisemmin saaressa parhaat pyyntiajat 

kalamajoissaan. Saareen pääsee 70-luvulla valmistunutta pengertietä pitkin. Ohtakarin 
yhteydessä Vattajan rannalla on Suomen pisimmät luonnonvaraiset hiekkarannat. Alue 
kerää kauempaakin niin auringonpalvojia, retkeilijöitä, surffaajia kuin lintubongareitakin. 
 
Lohtajan kunta ei ole suuri ja kunnan kokoon nähden liikuntamahdollisuuksia koetaan 
olevan riittävästi. Kuntalaisten ja yleisurheilijoiden toiveita ovat olleet yleisurheilukentän 
heittopaikkojen sekä juoksuratojen pinnan laittaminen. Lisäksi Houraatin ulkoilualueen  
kehittäminen lasten pulkkamäellä ja huoltotilojen (pukuhuone/ sisävessa) lisäyksellä olisi 
aiheellinen. Enemmän kuin liikuntapaikkojen puutteesta kyse on ehkä ohjatun liikunnan 
kasvavasta tarpeesta. Käytetyimmät liikuntapaikat ovat kirkonkylän ja Marinkaisten 
kuntosalit sekä Houraatin ulkoilualue. Talvisin myös koulujen salit ovat kovassa käytössä. 
 
Lohtajan vahvuutena on liikuntapaikkojen kunnossapito ja alueiden hoito. Liikuntapaikat 
(hiihtoladut, kaukalot ja kesällä nurmikenttä/ hiekkakenttä) pysyvät hyvässä kunnossa 
liikunta-alueiden hoitajan ansiosta. Latuverkosto on kattava; jokaisen kuntalaisen on 
helppo lähteä liikkeelle, sillä ylläpidettyjä latuja on joka kylällä. Koulut ja koulujen piha-
alueet sijaitsevat keskeisesti kyläkeskuksissa ja toimivat lähiliikunta-alueina. Vuoroja on 
sen verran paljon, että nuorillekin riittää omansa. Heikkoutena on –kuten monessa 
muussakin kunnassa, vähäiset määrärahat, jotka estävät säännöllisen alueiden 
kunnostamisen ja niiden kehittämisen. Käytännössä tämä johtaa vain olemassa olevien 
alueiden kuntotason ylläpitämiseen. Lisäksi ohjaajien puute on yksi iso heikkous.  

Kuva 3 Lohtajan urheilukenttä 
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Lohtajalla kylien välillä on pitkät etäisyydet ja tästä johtuen jonkin liikuntapaikan käyttöaste 
voi olla alhainen. 
 
Välimatkat Lohtajalla ovat melko pitkät ja moni kuntalainen käy töissä lähikunnissa ja 
työmatkat taittuvat enimmäkseen autolla. Lohtajalla pyörätieverkosto laajeni syksyllä 2007 
ja sen toivotaan lisäävän asiointia pyörällä tai jalan.  
 
Marinkaisten kylän koulun lähiliikuntapaikka on toteutusvaiheessa. Lippaasta löytyy 
kiitettävästi Lohtajan liikuntapaikat sekä niiden tiedot.  
 
 
2.4 Kälviä 
 
Kälviän kunta on 17 kilometrin päässä Kokkolasta itään. Kunta on maastoltaan ja 
näkymiltään moni-ilmeistä. Kunta rajoittuu Ruotsalon kylässä Pohjanlahteen. Peltokorven 
maisemaa hallitsevat mäet ja kivikkoiset metsien reunustamat peltorinteet. Muilta osin 
kuntaa maasto on tasaista, metsäistä, erämaata ja suota. Perinteisten maa- ja 
metsätalouden lisäksi elinkeinoina on talonrakennustuotantoa, veneteollisuutta, sekä 
vihannesten viljelyä. - http://www.kalvia.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=kuntainfo 
 
Kälviällä on liikuntapaikkoja omien kuntalaisten tarpeisiin. Nämä paikat ovat perinteisiä 
liikuntapaikkoja eli erilaisia kenttiä ja kaukaloita koulujen yhteydessä sekä maastoreittejä. 
Kunnan seudullisesti merkittävä liikuntapaikka on vapaa-ajantalo. Talossa on kolme 
sisäliikuntakenttää, jotka tarvittaessa voidaan yhdistää yhdeksi suureksi tilaksi. Tämän 
lisäksi kohteessa on juoksuratoja, pituushyppypaikka ja kokoustila. 
Vapaa-ajan talo on lähinnä kuntalaisten omassa käytössä ja siellä on pidetty lukuisia 
turnauksia ja puulaakiotteluita. Vapaa-ajan talon lisäksi kunnan vahvuuksiin kuuluvat 
liikunta-alueiden huoltohenkilökunta ja hyvät kevyenliikenteen väylät, joita käytetään 
ahkerasti. Heikkoudet ovat urheilukentän huono kunto ja huoltorakennuksen/sosiaalitilojen 
puuttuminen Rytikankaan lähiliikunta-alueelta. Käytetyimmät liikkumisen paikat ovatkin 
em. kevyen liikenteen väylät, hiihtoladut ja vapaa-ajan talo/kuntosalit. 
 
Tarvetta Kälviällä olisi talviurheilupaikkojen päivitykselle; tekojäälle sekä 
kuntorata/latureitistöjen huoltotiloille. 
 
Kälviältä löytyy (virallinen) lähiliikuntapaikka ja lisäksi Marttilan koulun 
kenttä/kaukalo/tenniskenttä, Kirkonkylän koulun kenttä/jääalue, Ruotsalon koulun 
kenttä/kaukalo/hiihtolatu/kuntorata ja Peltokorven koulun kenttä/kaukalo/hiihtolatu 
 
Kälviän tiedot Lippaassa ovat kattavat ja ajan tasalla. 
 
 
 
2.5 Kokkola  
 
Kokkola on maakuntansa hallinnollinen, taloudellinen ja sivistyksellinen keskus. 
http://www.kokkola.fi/ 
 
Kokkolan seudullisesti merkittävät liikuntapaikat ovat Santahaan urheilualue, urheilutalo-
jäähalli- ja jäähalli - uimahalli-kompleksit. 
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Kokkolassa liikuntalautakunta teki toukokuussa 2006 liikuntapaikkarakentamisen 
priorisointilistan. Liikuntainvestointien äänestyksen tulos tärkeysjärjestyksessä oli: suuri 
sisäliikuntatila, keskuspuiston suunnittelu, tekojään kattaminen, edustusjalkapallon 
olosuhteet ja lähiliikunta. Lista toteutui suunnittelun osalta kokonaisuudessaan jo vuoden 
2006 aikana valtuuston myöntäessä määrärahat liikuntahallin (Hollihaan koulun 
yhteyteen), urheilutalon ja jalkapallostadionin suunnitteluun. Keskuspuiston 
yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin ja tekojää katettiin Juniori Hermeksen toimesta. 
Ison sisäliikuntatilan tarve on suuri. Hollihaan monitoimihallin rakentaminen ja urheilutalon 
peruskorjaus ovat hyväksytty taloussuunnitelmaan (rakentaminen 2008-2009). 
 
Kokkolassa on tutkittua tietoa ulkoilu- ja liikunta-asioiden vahvuuksista. Liikuntapoliittisen 
ohjelman 2003-2013 yhteydessä tehdyn väestökyselyn mukaan ulkoilun edellytykset 
koetaan parhaimmiksi, koska 80% väestöstä piti ulkoiluedellytyksiä hyvinä tai melko 
hyvinä. Kolmevuotisen ulkoilureittiprojektin (päättyi 2006) tuloksena ulkoilureittiverkosto on 
entistä paremmassa kunnossa ja siitä löytyy ajantasaiset kartat ja muuta materiaalia. 
Vahvuuksiin kuuluu myös aktiivinen ja laadukas urheiluseuratoiminta. Se vastaa omalta 
osaltaan liikunnan olosuhteiden ylläpidosta ja kehittämisestä.  
Suurimmaksi heikkoudeksi väestökyselyssä koettiin erityisryhmille soveltuvat liikuntapaikat 
ja kilpaurheilupaikat. 
 
"Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne" -projektissa ilmeni, että Kokkolan rakenne on ollut 
suotuisa pyöräillen tehtäviin työ- tai asiointimatkoihin, mutta uhkaa hajota asuinalueiden 
laajetessa voimakkaasti valtatie 8 etelä- ja itäpuolelle. Toisaalta Kokkolan kaupungin 
strategiassa 2006-2009 esitetty menestystekijä "Merellisyys ja Meri-Kokkola" ja tahto 
sijoittaa uutta asumista Vanhansatamanlahden pohjukkaan tukevat pyöräilylle suotuisaa 
rakennetta.  
 
Valtatie 8, rautatie ja niiden varrella olevat teollisuus- ja toimitila-alueet jakavat kaupungin 
kahteen osaan. Keskikaupungin kohdalla pyöräilijä voi valita kolmen reitin välillä: rautatien 
yli Jyväskylän tien varressa olevaa pyörätietä pitkin tai valtatie 8:n varrella olevaa 
pyörätietä pitkin tai rautatien ali Suntin varressa olevaa pyörätietä pitkin. 
Merenrantakaupungissa ylikulkusillat ovat usein hyvin tuulisia. Toisaalta Suntin varren 
alikulku on hyvin matala ja hoitamaton. Se vaatisi kohentamista, kuten myös Karolina 
Alvaker toteaa kesällä 2007 tekemässään selvityksessä "Analys av cykelvägar i Karleby 
stad", joka on yksi Kantakaupungin yleiskaavan 2030 selvityksistä. Selvityksessä todetaan 
myös, että valtatie 8 ja rata muodostavat barrikadin pyöräilylle. Ajatus kevyen liikenteen 
alikulun tekemisestä Kokkolan aseman kohdalle on ollut mukana 
matkakeskussuunnitelmissa. Kaupunginosien yhdistäminen Suntin varren viherkäytävällä 
ja sen pyörätiellä on yksi kantakaupungin yleiskaavatyön alustavista tavoitteista. 
 
Kokkolassa on neljä virallisesti lähiliikuntapaikaksi nimettyä aluetta, monipuolinen 
lähiliikunta-alue Halkokarin asuinalueen tuntumassa sekä Koivuhaan, Köykärinmäen ja 
syksyllä 2007 valmistuneen Mäntykankaan koulun lähiliikuntapaikat. Lippaasta löytyi 
kattavasti Kokkolan liikuntapaikat. 
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Kartta 1: Kokkolan käytetyimmät terveysliikkumisen paikat.  
© Kokkolan kaupunki, Kaavoituspalvelut, Kirsti Reskalenko 
 
 
 
2.6 Kruunupyy 

 
Kruunupyyn, Alavetelin ja Teerijärven kunnat 
yhdistyivät vuonna 1969 Kruunupyyn kunnaksi. 
Yhdistämisen tavoitteena oli muodostaa riittävän 
vahva kunta, jossa on korkea palvelutaso. Kunnalla 
on hyvä sijainti kahden kaupungin, Kokkolan ja 
Pietarsaaren, välillä. Eurooppa-tie 8 ja valtatie 13 
sekä rautatien päärata kulkevat kunnan läpi. 
Kunnassa on myös Kruunupyyn lentokenttä. 
Maatalous on monelle kuntalaiselle tärkeä 
tulonlähde. - http://www.kronoby.fi/default.asp?id=z06waumxdev 
 

Liikuntapaikkojen tarjonta on Kruunupyyssä monipuolinen. Suurinta osaa niistä pitävät yllä 
urheiluseurat. Kunnasta löytyy myös kaksi yksityistä jäähallia. Tarvetta olisi kuitenkin 
täysimittaiselle urheilukentälle ja se aiotaan rakentaa koulukeskuksen yhteyteen. 
Suurimpana vahvuutena pidetään aktiivista seuratoimintaa; kunnasta löytyy useita 
urheiluseuroja, joilla on laaja lajitarjonta. Seuroista on ponnistanut urheilijoita kansalliselle 
tasollekin. 

Kuva 4 Nuorison kulkuneuvot 



 12

Heikkoutena liikunta-asioissa Kruunupyyssä on resurssien puute –kuten niin monessa 
muussakin kunnassa. Myöskään kunnan päätöksenteossa urheilua ja liikuntaa ei 
noteerata korkealle. 

Kruunupyyssä on useita vaellusreittejä ja niitä löytyy kaikista kunnanosista. Esimerkiksi 
Teerijärvellä on Höbäck-Sarjärvin luontopolku, joka on pituudeltaan 16 kilometriä. 
Keskustassa on Kruunupyyn luontopolut, joka pitää sisällään vaihtoehtoisia reittejä jopa 
40 km pituudelta. Pururadat, hiihtoladut ja ulkoilureitit ovatkin kunnan käytetyimpiä 
liikuntapaikkoja. Urheilu- ja jalkapallokentät sekä luistelurata ovat erityisen suosittuja 
nuorison keskuudessa. 

Kevyenliikenteen väyliä on vähäisesti, mutta uusia väyliä on tulossa. Kaksi valtatietä ja 
pari vilkkaasti liikennöityä tietä halkovat kuntaa, joten työ- tai asiointimatkojen teko pyörällä 
on vaikeaa. Tilanteeseen odotetaan lähitulevaisuudessa parannusta. 

Kruunupyyn keskuskoulussa on lähiliikuntapaikka, samoin kuin Alavetelin koulun 
yhteydessä. Vuonna 2009 aletaan rakentaa lähiliikuntapaikkaa kunnan kolmanteen 
keskukseen eli Teerijärvelle. Lippaasta ei löytynyt lainkaan Kruunupyyn liikuntapaikkoja. 
 
 
 
2.7 Luoto 

Luodon kunta perustettiin vuonna 1867. 
Saaristokunta Luoto sijaitsee kahden kaupungin 
välissä, Pietarsaari on sen eteläpuolella ja 
Kokkola pohjoisessa. Seitsemän sillan tie kulkee 
läpi Luodon yhdistäen kunnan ympäröivään 
maailmaan. Luodon kunta on saaristo, joka 
koostuu noin 360 saaresta ja luodosta. 
Suurimmat saaret ovat nimeltään Luoto ja 
Eugmo. Suurimmat keskukset ovat Risö, Holm, 
Eugmo ja Bosund. 1990-loppupuolella Luodon 
elinkeinoelämä koki suuren rakennemuutoksen. 
Perinteisten elinkeinojen, kalastuksen ja 
maanviljelyn merkitys on vähentynyt pienteollisuuden ja palvelun merkityksen lisääntyessä. 
Laivanrakennusteollisuus on tärkeää Luodossa. Suuri osa kunnan väestöstä käy työssä 
naapurikunnissa. - http://www.larsmo.fi/document.asp?id=facts-fi 

Liikuntamahdollisuudet ovat monipuoliset Luodossa, kunta ylläpitää 17 ja yksityiset ryhmät 
viittä liikuntapaikkaa. Suurena vahvuutena koetaan laaja kansalaisosallistuminen 
kunnalliseen vapaa-ajantoimintaan sekä vapaaehtoistoiminta urheiluseuroissa.  

Erityisesti Luodon urheilupuistoa on viime vuosina kehitetty 
monipuolisena liikunta- ja vapaa-ajan keskuksena. Urheilupuisto antaa 
mahdollisuuden myös seudulliseen toimintaan, esimerkiksi Maakuntaviesti 
järjestettiin puistossa vuonna 2007. 

Luodon alueella ei ole seudullisesti merkittävää liikuntapaikkaa, mutta ottaen kunnan 
asukasmäärän huomioon ei välttämättä tarvitse ollakaan. Sen sijaan kunnassa on useita 

Kuva 5 kesken jäänyt pallopeli 
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vaihtelevia ulkoilureittejä. Käytetyimmät liikuntapaikat ovatkin erilaisia reittejä, 
ulkoilureittejä, hiihtolatuja ja kevyen liikenteenväylät –joilla ahkerasti pyöräillään, 
sauvakävellään ja rullaluistellaan, sekä uimarannat. 

Luodossa on lähiliikuntapaikka, jota kutsutaan Seikkailupuistoksi. Lippaan tiedot Luodon 
liikuntapaikoista ovat hyvät. 
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Kartta 2: Kokkolan seudun lähiliikuntapaikat sekä ylikunnallisesti merkittävät pistemäiset liikuntapaikat.
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3. Kartoituksen yhteenveto 
 
 
Seudullisesti merkittävät liikuntapaikat (yksitoista kappaletta) ovat keskittyneet 
tarkastelualueen pohjoispuoliskolle. Tyypillisiä liikuntapaikkoja ovat jäähallit, uimahallit, 
ampumaradat ja ratsastuskeskukset. Merkittävimmät urheilukeskukset ovat keskittyneet 
Kokkolaan.  
 
Melontareiteistä merkittävimmät ovat Perhonjoen ja Lestijoen melontareitit, jotka edustavat 
tyypillistä Keski-Pohjanmaan jokiluontoa ja kulttuurimaisemaa. Toimitetun reittimateriaalin 
perusteella vaikuttaa että ”ulkoilureittilenkkejä” on Kokkolan (Trullevin ja Perhonjoen 
ulkoilureitit, Saaristopolku, Håkin lenkki), Luodon ja Kruunupyyn alueella mielenkiintoisissa 
maisemissa määrällisesti riittävästi, mutta pidemmän vaelluksen teko reitiltä toiselle 
siirtymällä on hankalaa.  
 
Virallisia lähiliikuntapaikkoja on yhteensä kymmenen ja ne sijaitsevat kuudessa kunnassa, 
kun tarkasteltavana oli seitsemän Kokkolan seudun kuntaa. Edelläkävijänä on Kokkola, 
jossa on jo neljä lähiliikuntapaikkaa. Neljä muuta kuntaa ovat Luoto, Kruunupyy, Lohtaja, 
Kälviä ja Kannus. 
 
Lipas-aineisto on kiitettävän ajantasainen tarkastelualueen kunnissa.  
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Kartta 3: Kokkolan ulkoilureitit 
(Lähde: http://mapserver.kokkola.fi/cgi-) 
 
 
 
4. Kehittämistarpeet 
 
Yleistä 
 
Kartoituksen tuloksena vaikuttaa siltä, että kaukoliikunnan (luontoliikunta, isot 
virkistysalueet) olosuhteet ovat suhteellisen hyvät, mutta lähiliikunnan olosuhteissa on 
kehittämistä. Koska pienten kuntien yleinen ilmapiiri oli vireä, vaikuttaa kunnissa olevan 
kysyntää lähiliikunnallekin. Kunnat olivat pääsääntöisesti myös miljööltään viehättävät, 
minkä olettaisi kannustavan lähtemään liikkeelle. Myös monessa pienessä kunnassa oli 
hoidettu yleisurheilukenttä.  
 
Lisää lähiliikuntapaikkoja 
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Lähiliikunnan olosuhteiden kohentamisen kannalta lähiliikuntapaikkojen määrää tulisi 
lisätä. Lähiliikuntapaikka on yhden tai useamman liikuntapaikan toiminnallinen 
kokonaisuus, jolle on ominaista se, että se: 
- sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä 
- on helposti saavutettavissa turvallisten liikenneyhteyksien päässä 
- on suunniteltu niin, että se soveltuu laajoille käyttäjäryhmille 
- tarjoaa mahdollisimman vapaan käytön ilman vuorojenvarausjärjestelmää  
- on vapaa käyttömaksuista tai että käyttömaksut ovat alhaiset  
 
Lähiliikuntapaikan budjetin ei tarvitse olla 100 000 tai 200 000 euroa. On hienoa, että 
kasvukeskuksiin nousee upeita lähiliikuntapaikkoja, mutta budjetin suuruuden ei pitäisi olla 
kynnyskysymys lähiliikuntapaikan perustamiselle. Lähiliikuntapaikallahan haettiin alun 
perin matalan kynnyksen toteutettavuutta ja ennemmin määrällisyyttä kuin raskasta 
kalustoa. 
 
Tarkasteltavien seitsemän kunnan muodostamassa kokonaisuudessa liikuntapaikat ovat 
keskittyneet alueen pohjoiselle puoliskolle. Vaikka asutuskin on painottunut rannikon 
varteen, eteläiselle puolelle tarkastelualuetta olisi hyvä saada vetävä liikuntapaikka / 
liikuntapaikkoja.  
 
Kokkolan seudun ulkoilukarttaan ei ole merkitty melontareittiä Kruunupyynjokeen. Joki on 
kuitenkin laskukelpoinen ja se sijaitsee kahdeksan kunnan eli Kruunupyyn, Pedersören, 
Kaustisen, Vetelin, Evijärven, Vimpelin, Lappajärven ja Perhon alueella. Itse pääuoma on 
kokonaisuudessaan Kruunupyyn aluella. Kruunupyynjoki laskee Perämereen 
Kruunupyyssä, merenrannalla sijaitsevan Luodonjärven kautta. 
 
Ulkoilureittiverkoston kehittäminen ylikunnalliseksi. 
 
Ulkoilureittiverkoston kehittämiseen tarvittavat lähtötiedot puuttuvat. Pietarsaarella, 
Luodolla, Kruunupyyllä ja Kokkolalla on yhteinen ulkoilukartta ja vastaavanlaisen kartan 
teko muista kunnista on suunnitelmissa. Aihe on ajankohtainen viimeistään kuntaliitoksen 
toteutumisen yhteydessä.  
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Kartta 4: Uudet lähiliikuntapaikat sekä kevyenliikenteen väylä 
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5. Kehittämisehdotukset 
 
 
Lähiliikunta 
 
Suunnitelmassa on ehdotettu Luotoon, Kruunupyyhyn ja Himangalle uusia 
lähiliikuntapaikkoja. Lähiliikuntapaikat on sijoitettu koulujen pihojen yhteyteen Luotoon 
Holmin alakoululle, Kruunupyyhyn keskuskoululle ja Himangalle Raumankarin 
yhteiskoululle. Kouluilla on keskeinen sijainti yhdyskuntarakenteessa ja reitit niihin ovat 
tutut ja turvalliset. Koulujen pihoille toteutettavissa lähiliikuntapaikoissa haasteena on 
käyttäjäkunnan suppea ikähaitari. Nuoren Suomen Lähiliikuntapaikkojen 
arviointitutkimuksessa (2007) aikuisten yleisin este lähiliikuntapaikan käytölle oli epäsopiva 
”lajivalikoima”. 
 
Alla on esitetty ohjeellinen lähivirkistysalueiden saavutettavuutta ja mitoitusta koskeva 
taulukko. Liikuntalajit ovat esimerkinomaisia, niitä on paljon muitakin: 
 
vaikutusalue ulkoilu leikki urheilu luokitus mitoitus 
Kortteli 
 
R= 150-250 m 
300-1000 as. 
 

ulko-
oleskelu 
(julkinen) 
kävely 

valvottu 
leikki 

lentopallo, 
koripallo, 
luistelu 

Korttelipuisto 
- puistoalue 

(istutettava) 
- leikkikenttä 
- pallokenttä 

5-10m² / as 
1500m² 
 
1000m² 
1000m² 

Kaupunginosa 
 
R= 100-600 m 
2000-8000 as. 
 

ulko-
oleskelu 
(julkinen) 
kävely 
pyöräily 

ohjattu 
leikki 

jalkapallo, 
pesäpallo, 
jääkiekko, 
luistelu, 
koripallo 

Kaupunginosapuisto 
- puistoalue 

(istutettava, 
osaksi 
luonnontilainen) 

- leikkipuisto 
- urheilukenttäalue 

 
 
 
5-10m² / as 
á 1-6 ha 
1,5 ha 
1,5 ha 

 
Taulukossa on kaksi yhdyskuntarakenteen pienintä yksikköä, kortteli ja kaupunginosa. 
Korttelin säde on 150 - 250 metriä ja sen vaikutusalueella on 300-1000 asukasta. Ulkoilu 
korttelin alueella on lähinnä oleskelua sen julkisilla alueilla sekä kävelyä. Pienten lasten 
elämän piiri on melko pieni, joten leikki on luonteeltaan valvottua. Urheilulajit ovat 
yleisluontoisia pallopelejä, joihin riittää kompakti kenttä. Talvisin kenttä voi olla pienenä 
luistinratana. Korttelipuistoa mitoitetaan 5-10 m² asukasta kohden. Hoidetun puistoalueen 
suositus on 1500 m². Leikkikentälle ja pallokentälle varataan molemmille 1000 m². 
Kaupunginosan säde on 100 – 600 metriä. Alueella on asukkaita 2000-8000. Ulkoilu on 
edelleen ympäristön rakennetusta luonteesta johtuen lähinnä kävelyä ja pyöräilyä. Leikki 
on alueella ohjattua tai itsenäistä. Korttelilajien lisäksi kaupunginosassa on mahdollisuudet 
tilatarpeeltaan suurempiin urheilulajeihin kuten jalkapalloon ja pesäpalloon. 
Kaupunginosapuisto on osaksi luonnontilainen, osin istutettava ja sitä on 5-10 m² asukasta 
kohden. Leikkipuistolle ja urheilukenttäalueelle varataan molemmille 1,5 hehtaaria alaa 
 
Nuoren Suomen Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimuksessa (2007) todettiin hyvin 
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toimivan lähiliikuntapaikan helpon saavutettavuuden olevan erityisen oleellinen tekijä. 
Tutkimustulosten mukaan lähiliikuntapaikan käyttö on yleisintä perheissä, jotka asuvat alle 
500 metrin etäisyydellä lähiliikuntapaikasta. Lyhyitä etäisyyksiä tukee myös 
lähiliikuntapaikan käytön esteiden kartoituksen tulos: liian pitkä matka kodista 
lähiliikuntapaikalle oli lasten suurin este ja aikuisten toiseksi yleisin este. 
Lähiliikuntapaikan saavutettavuus liittyy yhdyskuntarakenteeseen. Tiheään rakennetussa 
kaupunki- ja taajamaympäristössä yli 500 metrin etäisyys saattaa olla alakoululaisille liian 
pitkä matka. Haja-asutusalueilla sen sijaan lähiliikuntapaikka saattaa löytää aktiivisia 
käyttäjiä kilometrienkin päästä. 
Uusia lähiliikuntapaikkoja toteutettaessa osallistuva suunnittelu on etu: näin saadaan juuri 
alueen kuntalaisten kaipaamia liikuntapaikkoja, joihin heillä on tarve. Kun asukkaat ovat 
mukana suunnitteluprosessissa, se sitouttaa heidät eri lailla liikuntapaikan käyttöön ja sen 
mahdolliseen huoltoon kuin pelkkä alueelle ilmestyvä uusi liikuntapaikka. 
Lisää lähiliikuntapaikoista liitteessä 4. 
 
Kevyenliikenteen väylät 
 
Pyöräily on suosittua Kokkolan seudulla. Välillä Kälviä-Kokkola on kevyenliikenteen  
väylä, joka on kovassa käytössä mm. kuntien välisen "pyöräilymaaottelun" merkeissä.  
Kruunupyy on lähempänä Kokkolaa kuin Kälviä, mutta kevyenliikenteen väylää sinne ei 
ole. Pyörätie parantaisi nykytilannetta merkittävästi. Kevyenliikenteen väylän Kokkola -  
Kruunupyy pituus olisi noin kaksitoista kilometriä. Tielaitoksen suunnitelmissa on reitti  
Kokkola-Alaveteli. 
 
Uudet liikuntapaikat 
 
Seudullisesti merkittävien liikuntapaikkojen sijainnin kartoituksen perusteella  
tarkastelualueen eteläosassa voisi olla tilausta esim. uimahallille tai jäähallille.  
Yleisesti ottaen alueella on pula sisähallitiloista, kuntosaleista ja salibandykentistä. 
 
Reitistöt 
 
Reittien yhdistäminen toisiinsa ylikunnalliseksi reitistöksi, jossa olisi mahdollista  
vaeltaa esim. Luodosta Himangalle asti, olisi suotavaa. Reittiehdotusten teko vaatisi  
reittipohjamateriaalia koko tarkastelualueen osalta. 
 
Lipas-koulutus 
 
Keskusteluissa nousi esiin tarve Lipas-koulutukselle Keski-Pohjanmaan alueella. 
 
Lopuksi 
 
Seudullinen liikunnan ja virkistyksen olosuhteiden tarkastelu ja kehittämissuunnitelman  
laatiminen toi alueen kuntia yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan. Toivottavasti tapa  
tarkastella myös liikunnan olosuhteita yli kuntarajojen vakiintuisi osaksi Kokkolan  
seudun liikunnan ja maankäytön suunnittelua. 
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Liite 1: Liikuntapaikkojen osoitteet 
 
Himanka 
 
Pernun ulkoilualue    Himangan urheiluhalli 
Pernuntie 100    Kannustie 150 
68100 Himanka    68100 Himanka 
 
Himangan motorcrossrata  
Pöntiöntie 
68100 Himanka 
 
Kannus 
 
Vapaa-aikakeskus 
Kitinkankaan alue, 
69100 KANNUS 
 
Kokkola 
 
Urheilutalo     Uimahalli 
Vapaudentie 1,    Kaarlelankatu 55 
67100 Kokkola    67100 Kokkola 
 
Santahaka 
 
Kruunupyy 
 
Kälviä 
 
Vapaa-ajantalo 
Marttilankatu 3 
68300 Kälviä 
 
Lohtaja 
 
Houraatin ulkoilualue   Vattajan - Ohtakarin virkistysalue 
Houraatinmäentie   Ohtakarintie 
68230 Lohtaja   68230 Lohtaja 
 
 
Luoto 
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Liite 2: elinympäristön ja liikunnan yhteys 
 
Elinympäristön määritelmä 
 

”Elinympäristö on ihmisten elämisen alue, joka 
käsittää kokonaisvaltaisesti elämisen laatuun ja 
elinolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä tietyllä alueella. 
Elinympäristöä tarkastellaan ympäristön käyttäjän 
näkökulmasta, jolloin toiminnallisten ja sosiaalisten 
tekijöiden merkitys fyysisen ympäristön rinnalla 
korostuu. Elinympäristö käsittää ihmisen 
arkipäiväisen toiminnan ja oleskelun alueet sekä 
liikkumisen niiden välillä. Ihmisen päivittäisen 
toiminnan alueet liittyvät mm. asumiseen, 
työntekoon, koulunkäyntiin, 

palveluiden käyttöön, virkistykseen ja harrastamiseen. Ulkopuolelle jäävät alueet, jotka 
eivät ole arkipäivän toimintaympäristön kannalta keskeisiä, kuten laajat luontoalueet, 
joissa liikutaan harvoin.”1 
 
Ympäristöterveys 
 
Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt ympäristöterveyden siten, että siihen 
sisältyvät paitsi kemikaalien, säteilyn ja tiettyjen biologisten aineiden välittömät patologiset 
vaikutukset myös fyysisen, psykologisen, sosiaalisen ja esteettisen ympäristön kytkennät 
asukkaiden terveyteen. Viimeksi mainitut, asumiseen, kaupunkikehitykseen, maankäyttöön 
ja liikenteeseen liittyvät vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin ovat luonteeltaan välillisiä.2  
 
Perinteinen ympäristöterveystutkimus on keskittynyt mm. ilman, veden ja maaperän 
saastumisen ja niihin kytkeytyviin suoriin, fyysisiin terveyshaittoihin. Tämän perinteisen, 
rajatun ympäristöterveysmääritelmän rinnalle on vasta viime vuosina noussut laaja 
ympäristöterveyden määritelmä, joka pyrkii kattamaan ihmisen terveyteen vaikuttavien 
tekijöiden koko kirjon. Laaja ympäristöterveyskäsitys pyrkii sisällyttämään myös 
vaikeammin tutkittavat syy-seuraus-suhteet ympäristötekijöiden ja ihmisen 
kokonaisvaltaisen psykofyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin välillä.3 

Liikunnalla ja ympäristöllä on kolmitahoinen yhteys4: 

- Miellyttävä liikuntaympäristö motivoi liikkumaan. Liikuntakulttuurilla on myös 
merkitystä ympäristökasvattajana ja ympäristövastuullisuuden lisäämisessä.  

- Liikunnalla ja urheilulla on ympäristövaikutuksia (esim. moottoriurheilu). 

                                                 
1http://www.environment.fi/download.asp?contentid=8201&lan=fi#search=%22elinymp%C3%A4rist%C3%B6
n%20m%C3%A4%C3%A4rittely%22 
2 WHO 1990 
3 Kyttä, Kaahila, PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana s.37 
4 mukaillen http://www.slu.fi/slu-esittely/slu_n_tehtavat/ymparistotyo/liikunta_ja_ymparisto/ 
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- Ympäristöongelmat ja -muutokset vaikuttavat liikunnan harrastamiseen ja urheilijoiden 
terveyteen (esim. talvien lämpenemisen myötä hiihtokilometrejä kertyy vähemmän kuin 
aikaisemmin tai hiihtäminen ei jopa ole mahdollista joissain osissa Suomea). 

 
 
Motiivit… 
 
Liikunta on sisällöllisesti monipuolinen kokonaisuus. Eri väestöryhmät harrastavat liikuntaa 
hyvinkin erilaisista lähtökohdista ja monin erilaisin tavoittein. Saksalaisen liikunnan tutkijan 
Henning Eichbergin kirjoitusten mukaan liikunnassa on erotettavissa kolme pääryhmää: 
suoritusurheilu, funktionalistinen ja ekspressiivinen liikunta. Suoritusurheilu samaistuu 
huippu- ja kilpaurheiluun, jossa liikunnan tavoitteena ovat suoritukset, tulosten 
tuottaminen, parantaminen ja maksimointi. Funktionalistiseen liikuntaan liittyvät 
liikuntasuorituksen lisäksi oleellisesti ihmisten muun hyvinvoinnin edistäminen, kuten 
sosiaalinen kanssakäyminen. Ekspressiivisen liikunnan tavoitteena on tuottaa nautittavia 
ruumiinkokemuksia ja yksilöllisiä tai yhteisöllisiä elämyksiä.5 
 
Toinen liikuntamotiivimalli on Kenyonin luokitus 6 . Se pohjautuu sekä teoriaan että 
empiirisiin havaintoihin. Motiivikategoriat ovat: 
 1 aggressioiden ja jännityksen laukaisijana, 
 2 terveyttä ja kuntoa edistävänä kokemuksena, 
 3 esteettisenä elämyksenä, 
 4 suorituskorosteisena askeettisena kokemuksena, 
 5 sosiaalisena kokemuksena, 
 6 voimakkaita tunnetiloja tuottavana ja 
 7 sattuman kaltaisena uhkapelinä. 
 
 

                                                 
5 Mäntylä Kaj 1990, Liikunta 2025 skenaariot s.20 
6 Kenyon G, A conceptual model for characterizing physical activity s.154 
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Greenin (1980) PRECEDE-mallin mukaan (Vuori 2003) 
 
 
…ja niiden muodostuminen 
 
Yksilön liikuntaharrastaminen ja ylipäänsä suhde liikuntaan ja urheiluun riippuu siitä, miten 
hän on sisäistänyt sen arvomaailmaansa. Elämäntavaksi muodostunut liikuntaharrastus 
syntyy yleensä pitkän sosiaalistumisprosessin kautta. Merkittävänä tekijänä tässä 
prosessissa on ne myönteiset ja kielteiset kokemukset ja elämykset, joita harrastaminen 
erilaisissa liikuntaympäristöissä, luonnonympäristöissä, muokatussa luonnonympäristössä 
ja rakennetussa ympäristössä saa aikaan. Harrastamisen motiivit syntyvät ja kehittyvät itse 
toiminnassa ja sen kautta, näin ollen niihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti 
liikkumisympäristöjä koskevilla ratkaisuilla.  
 

Jyväskyläläisten aikuisten keskuudessa tehty 
tutkimus osoittaa mm. että aikuisiässä oman 
mieliliikuntamuodon ja lapsuusaikana 
harrastetun liikunnan liikuntaympäristöjen välillä 
on johdonmukainen yhteys. 7  Luonto 
lapsuudenkodin liikuntaympäristönä vaikuttaa 
siihen, että myös oma liikuntaharrastuneisuus 
suuntautuu todennäköisesti myöhemmin sinne. 
Vastaavasti lapsuusajan kokemukset 
rakennetuissa liikuntaympäristöissä näkyvät 
aikuisiällä liikuntapaikan valinnassa. Yhteys 

harrastuksien motiivien ja liikuntaympäristöjen välillä on niin ikään selkeä. Aidossa 
luonnonympäristössä mieliliikuntaansa harjoittavien keskeiset motiivit ovat ekspressiivisiä. 
Rentouttavat ja vapauttavat kokemukset, ulkoilu, luonto ja mielenterveydelliset syyt 
nousevat vahvoina esiin. Terveys ja kunnon kohentuminen saadaan siinä ohessa.  
                                                 
7 Vuolle P. Suomalaisten luontoliikuntaharrastus. Liikunta ja tiede 27,2:7075 (1990) 
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Samankaltainen motiivikartta on ilmennyt myös Aulangon ja Ahveniston ulkoilualueiden 
käyttäjiä tutkimalla 8 . Motiivit välineellistyvät, mitä enemmän harrastamiseen liittyy 
kilpailullisia tai suoritustason kohottamiseen liittyviä elementtejä. Aulangolla esim. 
juoksulenkkeilijät antoivat kävelijöitä enemmän arvoa kunnon kohottamiselle ja voimien 
testaamiselle. Rakennetuissa ympäristöissä korostuvat terveyteen ja suorituskykyyn 
liittyvät vaikuttimet sekä lajikohtaiset eli instrumentaaliset motiivit. Toisaalta kaikissa 
liikuntaympäristöissä näkyvät rentoutumiseen ja virkistykseen tähtäävät tekijät.9 
 

Käänteisesti asiaa on tutkittu laajassa 
suomalaisten luonnon virkistyskäyttöä 
mitanneessa väestötutkimuksessa, jossa 
selvitettiin ketkä ovat harvoin ulkoilevia ja mitkä 
ovat ulkoilua rajoittavat tekijät. Kolme prosenttia 
15-74-vuotiaista ei ollut harrastanut ulkoilua 
viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja noin 
kymmenen prosenttia oli ulkoillut viimeksi yli neljä 
viikkoa sitten. Harvoin ulkoilevia oli eniten iäkkään 
väestönosan ja miesten keskuudessa. Rajoitteet, 
jotka liittyivät terveydentilaan ja ulkona 
liikkumiseen vaikeuteen, lisääntyivät iän myötä. 

Nuorten ja keski-ikäisten keskuudessa korostui ajanpuute. Naisilla ja nuorilla erityisesti 
rahan ja varusteiden puute oli yleisempi kuin muissa ryhmissä. Naiset myös kokivat 
enemmän rajoitteita kuin miehet. Ulkoilualueille kulkuun liittyvät vaikeudet ja alueiden 
puute koettiin tärkeiksi esteiksi sekä vanhimmassa että nuorimmassa ikäryhmässä.10  
 
Raha ulkoilun rajoitteena on ristiriitainen tekijä, sillä esimerkiksi kävely ei edellytä 
paljoakaan rahaa tai varusteita. Miksi kaikki eivät siis kävele? Syyn täytyy olla muissa 
taustatekijöissä. Ulkoilun ja harrastusten ylipäänsä on havaittu olevan monille tärkeä keino 
ilmentää persoonallisuutta ja ilmaista vapaa-ajan tyylin suuntautumista.11 Jos myönteiset 
mieltymykset liittyvät sellaisiin harrastuksiin, joihin henkilöllä ei ole aikaa tai riittävästi 
varoja, voivat nämä tekijät olla rajoittavia.12 Tämä voi myös selittää, miksi tutkimuksessa 
nuorten keskuudessa oli suhteellisesti eniten ulkoilusta kiinnostamattomia henkilöitä.  
 
Ympäristön merkitys (arki)liikunnan kannalta 
 
Lasten liikuntaympäristö on aikuisen liikuntaympäristöä suppeampi. Lähes 80 % lasten 
liikuntakerroista tapahtuu asuinalueella tai sen välittömässä läheisyydessä sekä koulun 
alueella. Jos koulun osuudesta erotetaan sen liikuntasalin käyttö ja yhdistetään se muiden 
rakennettujen liikuntapaikkojen käyttöön, ainoastaan vajaa 20 % liikuntakerroista tapahtui 
virallisissa rakennetuissa liikuntapaikoissa. Luonnonalueet – kuten metsiköt ja pellot ovat 
lapselle liikunnallisesti houkuttelevia paikkoja.13 
 
                                                 
8 Sievänen 1992 
9 Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu – yhteiskunnallinen katsaus  
10 Neuvonen, Paronen, Pouta, Sievänen 2006 Harvoin ulkoilevat ja ulkoilu rajoittavat tekijät 
 
11 Watson & Collins 1982 
12 Neuvonen, Paronen, Pouta, Sievänen 2006 Harvoin ulkoilevat ja ulkoilu rajoittavat tekijät 
 
13 Katja Virta, Missä lapsi liikkuu 2000 s.18 
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Hentilän ja Wiikin (2002) Vantaalla tehdyssä 
tutkimuksessa mahdollisuus omaehtoiseen 
liikuntaan asunnon lähiluonnossa nousi 
merkittäväksi viihtyisyyttä lisääväksi tekijäksi. Yhä 
kiireisemmässä elämäntavassa ihmiset hakevat 
virkistysmahdollisuuksia juuri oman asunnon 
lähellä sijaitsevilta viheralueilta. Tärkeää on, että 
lähiympäristön laatu vastaa asukkaiden toiveisiin. 
Pelkosen ja Tyrväisen (2005) tutkimuksessa 
ilmeni luonnonmukaisten viheralueiden arvo ja 
merkitys asukkaille heidän mielipaikkoinaan. 
Kaikkein tehokkaimmin rakennetuilla alueilla 

ihmisten mielipaikat sijaitsivat jopa toisen kunnan puolella. Vastaavien alueiden asukkailla 
oli selvästi enemmän vapaa-ajan asuntoja.14 
 
”Suomessa on harvan asutuksen ja jokamiehenoikeuden vuoksi ollut perinteisesti hyvät 
ulkoilumahdollisuudet luonnossa, eikä asiasta ole tarvinnut kantaa erityistä huolta. Nyt 
kuitenkin mm. voimakkaan kaupungistumisen ja väestön ikääntymisen myötä tilanne on 
muuttunut. Nykyinen kaupunkiympäristö ei aina tarjoa riittävästi helposti saavutettavia tai 
kiinnostavia ulkoilumahdollisuuksia. Perheiden liikkumismahdollisuuksiin 
luontoympäristössä tulisi kiinnittää huomiota, koska luontosuhde rakentuu lapsena 
tapahtuneen sosiaalistumisen ja nuorena syntyneen luontosuhteen kautta. Myös nuoren 
kaupunkilaissukupolven kiinnostuksen herättäminen ja ylläpitäminen luonnossa ulkoilua 
kohtaan sekä monien luonnossa liikkumiseen tottuneiden ikäihmisten ulkoilun edellytysten 
turvaaminen vaativat aktiivisia toimia, jotta kansalaisilla olisi tasavertaiset 
ulkoilumahdollisuudet hyvässä ympäristössä.” 15 

 
Kotikuja – Liikkumisen valinnat tiiviillä 
pientaloalueella -tutkimuksessa todettiin, 
että näillä asuntoalueilla asukkaat voivat olla 
keskimääräistä vähemmän riippuvaisia 
autosta16. Heidän liikkumisvalintansa olivat 
lähempänä pääkaupunkiseudun rivi- tai 
kerrostaloasukasta kuin keskimääräistä 
omakotiasukasta. Pelkkä tiiviys ei tue 
vähäistä autoilua, merkittävämpiä seikkoja 
ovat sijainti ja hyvä palvelutaso (lähikauppa 
alle 500 metrin etäisyydellä). Myös laajassa 
amerikkalaisessa tutkimuksessa tuli ilmi 
yhdyskuntarakenteen hajanaisuuden asteen 
yhteys vähäiseen kävelemiseen, 
liikalihavuuteen ja korkeaan 

verenpaineeseen. 17  Tutkimuksessa arvioitiin yli 200 000 asukkaan terveyttä USA:n 
kansallisten terveystilastojen pohjalta. Hajanaisuuden mittaamista varten kehiteltiin ns. 
sprawl index, joka koostui kuudesta eri muuttujasta: 1. asukkaita/pinta-ala yksikkö, 2. 

                                                 
14 Pelkonen, Tyrväinen Kaupunkiviheralueiden koetut arvot ja merkitys asukkaille Länsi-Vantaalla 2005 
15 Neuvonen, Paronen, Pouta, Sievänen 2006 Harvoin ulkoilevat ja ulkoilu rajoittavat tekijät 
 
16 Kotikuja – Liikkumisen valinnat tiiviillä pientaloalueella s.82 
17 Ewing 2003, McCann & Ewing 2003 
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väljällä esikaupunkialueella asuvien asukkaiden %-osuus, 3. joukkoliikennettä palvelevalla 
tiiviillä kaupunkialueella asuvien asukkaiden %-osuus ja 4. urbaanien alueiden 
asukastiheydellä. Katuverkoston laatua mitattiin kahdella muuttujalla: keskimääräinen 
korttelikoko ja pienten kortteleiden %-osuus. Tutkimus osoitti, että asuinpaikkakunnan 
hajanaisuuden asteen lisääntyessä asukkaiden painoindeksi kasvoi ja verenpaine kohosi. 
 
 
Liikunnan ja urheilun ympäristövaikutukset 
 
Erilaiset ympäristömuutokset ja –uhkat ja sitä kautta syntynyt kestävän kehityksen 
vaatimus koskettaa myös liikuntaa ja urheilua. Liikuntakulttuurin muutos ja -harrastusten 
kirjon kasvu, välineellistyminen ja kaupallistuminen ovat siirtäneet liikunnan painopistettä 
ulkona tapahtuvasta ”ekosportista” kohti sisällä harrastettua ”teknosporttia”. 
Liikuntakulttuurin muutoksia ovat mm. vuodenaikojen vaihtelun loiventaminen 
liikuntapaikkarakentamisella, liikuntatavaroiden ja matkojen kulutuksen lisääntyminen, 
liikuntaan liittyvän liikenteen kasvu ja koko ajan laajenevat huippu-urheilun kilpajärjestelyt. 
18 
 
”Perus- ja lähiliikuntapaikkojen rakentaminen, liikunnan lähipalvelut, kimppakyydit 
harjoituksiin, kevyen liikenteen väylät, liikuntatilojen käytön maksimointi, 
jokamiehenoikeuksien turvaaminen luontoliikunnassa sekä lähi- ja paikallistasojen 
kansalaistoiminnan tukeminen ovat esimerkkejä tiellä kohti kestävää liikuntaa.”19 
 
Alkuperäinen luonnonympäristö on tärkeä liikuntaympäristö. Sitä on kuitenkin Suomessa 
jäljellä enää noin 5 % maan kokonaispinta-alasta. Tilalle on tullut taloudellista käyttöä ja 
toimintaa varten muokattu luonnonympäristö. Luonnonympäristöä muokataan myös 
erityisesti liikunnan harrastamista varten.20 
 
Suomen aloitteesta on Euroopan Neuvoston urheilun peruskirjaan (Recommendation No. 
R.(92) 13) kirjattu tarve kestävän kehityksen esille nostamiseen liikunnassa ja urheilussa. 
Ko. artikla edellyttää, että liikunta- ja urheilukulttuurin tulee olla sopusoinnussa kestävän 
kehityksen periaatteiden kanssa. Tämä tarkoittaa luonnon ja ympäristöarvojen 
huomioonottamista liikunta- ja urheilupaikkoja suunniteltaessa, liikunta- ja 
urheiluorganisaatioiden kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukemista ja ihmisten 
tietoisuuden lisäämistä liikunnan ja kestävän kehityksen välisestä suhteesta.21 
 
Liikuntamuotoja ei voida suoraan jakaa kestäviin ja kestämättömiin. Se mikä jollain 
alueella koetaan uhkaksi, voi jossain muualla on mahdollista kestävän kehityksen 
vaarantumatta. Kestävän kehityksen ja liikuntakulttuurin suhde on paikallisesti 
ainutkertainen. 
 
Yhteiskuntatalouden näkökulma 
 

                                                 
18 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:13 Liikunta valintojen virrassa s.41 

19 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:13 Liikunta valintojen virrassa s.42 
20 Tarasti Lauri, Liikumme luonnossa – kenen ehdoilla? s 166-168 
21 Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu – yhteiskunnallinen katsaus s. 301 
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Nuoret aikuiset lihovat, koska liikunnan määrä on 
vähentynyt. Keskimääräinen energiansaanti ei ole 
lisääntynyt, vaikka roskaruoan kulutus on lisääntynyt. 
Lihavuudesta kertyy yhteiskunnalle tupakointiakin 
suuremmat kustannukset. Lihavuudesta johtuvien 
sairauksien hoitoon tarvitaan Suomessa 1200 
sairaalapaikkaa, yhden isohkon keskussairaalan 
verran. Lihavuuden takia töistä ollaan poissa 340 000 
päivää vuodessa. Terveydenhuollossa lihavuuden 
hoitoon kului vuonna 2004 rahaa 188 miljoonaa euroa 
ja sairauspäivärahoja ja työkyvyttömyyseläkkeitä 
maksettiin samana vuonna 75 miljoonaa euroa.22 
 
Esimerkiksi liikkumattomuuden taloudellisesta 

merkityksestä voidaan ottaa aikuisiän diabetes. Kansanterveysbudjetista menee noin 13 
prosenttia tyypin 2 diabeteksen välillisiin ja välittömiin kuluihin, ja prosenttiosuuden 
arvellaan nousevan 20:een viiden vuoden sisällä. Vuonna 1997 Suomessa oli 160 000 
diagnosoitua tapausta, 50 000 sairasti tietämättään ja 300 000:lla oli vakava riski 
sairastua. Potilaiden määrän arveltiin kasvavan 70 prosenttia vuoteen 2010 mennessä eli 
300 000 diabeetikkoon. Vuonna 2005 näytti siltä, että ennuste toteutuu. Hoitokustannukset 
tulevat olemaan noin 1,7 miljardia euroa vuodessa. Uusin kartoitus paljastaa, että yli 45-
vuotiaista miehistä lähes puolella on diabetes tai sen esiaste ja naisista joka kolmannella. 
Yli 45-vuotiaita suomalaisia on lähes 2,3 miljoonaa, joista lähemmäs 900000 sairastaa tai 
on vakavassa riskissä sairastua aikuistyypin diabetekseen23. Tärkeimmät syyt diabeteksen 
lisääntymiseen ovat liikapainon yleistyminen, vähäinen liikunta ja väestön vanheneminen.  
 
Liikkumattomuuden osuudeksi arvioidaan vähintään 25 % uusien tapausten 
ilmenemisestä. Liikunnan lisäämisellä voitaisiin diabeetikkojen määrän kasvua pienentää 
merkittävästi ja tätä kautta saavutettavat hoitokustannusten säästöt voisivat olla vähintään 
kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Yhdysvalloissa on tutkittu, että liikuntaa 
harrastamaton henkilö aiheuttaa liikuntaa harrastavaan henkilöön verrattuna 
yhteiskunnalle maksettavaksi elinaikanaan yli 11.000 euroa suuremmat menot suurempina 
sairauskuluina ja pienempinä verotuottoina - vaikka liikuntaa harrastavan henkilön 
pidemmästä eliniästä johtuvat suuremmat eläkekulut otetaan menoina huomioon. Suomen 
tilanteeseen siirrettynä tämä tulos merkitsisi, että riittämättömästä liikunnasta aiheutuvat 
yhteiskunnalliset kustannukset olisivat vähintään 17 miljardin euron suuruusluokkaa. 
Pitkällä aikavälillä tehokas ja laajamittainen liikunnan edistäminen esimerkiksi suosimalla 
kevyen liikenteen kehittämistä ja tukemalla lasten ja nuorten tervettä liikuntaa voi tuottaa 
taloudellisia hyötyjä myös siten, että yhdyskuntien fyysiset, henkiset ja sosiaaliset 
rakenteet ja toiminnat kehittyvät ehjemmiksi ja terveemmiksi.24 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Helsingin sanomat 20. 1. 2007 s. B6 
23 valtakunnallisen diabetesohjelman Dehkon 2D -hanke 
24 http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;351;536;42780;42782 
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Liite 3: Tulevaisuuden liikuntatarpeet 
 
Koska alueidenkäytön suunnittelussa aikatähtäin on jopa 20 vuoden päässä, on tieto 
tulevaisuuden liikuntatarpeista ja –muodoista tärkeä taustatekijä liikuntaystävällisen 
ympäristön suunnittelussa. Millaisia tulevaisuuden liikuntatarpeita ja –muotoja on 
nähtävissä? Millaisille liikuntaympäristöille on tulevaisuudessa kysyntää?  
 
Liikunta 2025 
 
Liikunta 2025-tutkimuksessa 25  muodostettiin kaksi erilaista skenaariota; liikunta 
yksilökeskeisessä yhteiskunnassa ja liikunta yhteisöllisesti suuntautuneessa 
yhteiskunnassa. Vaihtoehdoissa kuvataan vapaa-ajan liikuntaharrastusten muotoja ja 
yleisyyttä erilaisissa yhteiskunnan olosuhteissa. Liikunta 2025 julkaistiin vuonna 1990, 
joten tutkimuksessa esiin tuotujen piirteiden ja signaalien avulla voidaan tämän hetkisen 
toteutuneen tilanteen perusteella uudelleen arvioida kehityksen suuntaa. 
 
Tutkimuksen teoriapohjana on mm. Albert Hirschmanin teoria 26  individualismin ja 
kollektivismin vuorottelusta ihmisten elämässä. Nämä suuntaukset vuorottelevat hänen 
mukaansa ohjaavina ihmisten arvoissa ja asenteissa, elämäntyyleissä ja kulttuurissa 
ylipäänsä. Vuorottelu selittyy ihmisten henkilöhistoriaan liittyvillä psykologisilla seikoilla: he 
pettyvät vuoroin osallistuvaan ja vuoroin yksityistyneeseen elämäntyyliin. Hirschmanin 
teoriaa voidaan pitää lähtökohdiltaan yksilökeskeisenä.  
Saksalainen filosofi Nicolai Hartmann on 1800-luvun vaihteessa esittänyt teorian, jonka 
mukaan kulloinkin vallitsevan kulttuurin sisällölle leimaa antavina arvoryhminä 
vuorottelevat korkeat ja vahvat arvot. Korkeat arvot ovat lähinnä ihanteellisia, kuten 
uhrautuvuus ja lähimmäisenrakkaus. Vahvoja arvoja ovat elämän perusasioihin kuten 
toimeentuloon, hyvinvointiin sekä nautinnonhaluun liittyvät asiat. Teorian mukaan 
korkeiden ja vahvojen arvojen vuorottelu on sidoksissa pitkälti yhteiskunnallisen tilanteen 
luonteeseen. Korkeat arvot murenevat tyypillisesti sosiaalisten murrosten aikoina, jolloin 
tilalle tulevat vahvat arvot.27 
 
Tutkimus kohdennettiin pääosin kahteen ikäkerrostumaan eli vuosina 1973-77 
(”uusrealistinen kansallisromantikkosukupolvi”) ja 1978-94 (”perijäsukupolvi”) syntyneisiin. 
Kansallisromantikot elävät arvojen ja elintyylien muodostumisen kannalta ratkaisevaa 
nuoruusvaihettansa aikana, jolloin markkinayhteiskunnalle tyypillinen kulttuuri muotoutuu. 
Uudistusvaiheelle ominainen itsekeskeinen, luova ja hektinen ilmapiiri tulee vaikuttamaan 
elintyyleihin. Elintapoja leimaa yksilökeskeiset arvot.  
Perijäsukupolveen kuuluvilla tulee olemaan keskimäärin hyvä taloudellinen perusta pohtia 
rauhassa, mikä on tärkeää ja tavoittelemisen arvoista. Tähän sukupolveen kuuluvien 
elämää voivat ohjata mm. mielenrauhaa, sosiaalisuutta ja yhteisöllisiä toimintatapoja 
korostavat arvot. 
 
Näiden ikäluokkien kautta saatiin käsitystä uusista virtauksista ja tulevaisuutta 
muokkaavista muutoksista. 28  Liikunnan tulevaisuuden linjat ovat sidoksissa koko 
yhteiskunnan kehitykseen ja rakenteellisiin muutoksiin. Näiden muutosten vaikutuksesta 
liikuntaan on useita päälinjoja. Väestön liikuntaharrastuksen laajuuteen ja määrään 
                                                 
25 Mäntylä Kaj 1990, Liikunta 2025 skenaariot 
26 Hirschman Albert, Shifting Involvements. Private Interests and Public Action. 
27 Salonen Kaarina, Kadonneet elämänihanteet. Mielenterveys 4/1988, s.4-8 
28 Mäntylä Kaj 1990, Liikunta 2025 skenaariot s.6  
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vaikuttavat merkittävästi väestön ikärakenteen muutos eli keski-iän nousu ja toimeentulon 
hankkimisesta vapautuva aika eli vapaa-ajan pidentyminen. Elintason nousun ja vapaa-
ajan arvostuksen myötä liikunnan merkitys osana elämäntyyliä on kasvamassa, 
työssäkäyvien vuotuinen vapaa-aika voi lisääntyä noin 2200 tunnista lähes 2800 tuntiin 
vuonna 202529. Sama huomio on tehty myös Finnsight 2015-ennakointihankkeessa; muun 
kuin työelämän merkitys terveydelle ja elämänlaadulle kasvaa30. Koulutuksen ja tiedon 
tason myötä liikuntalajeiltakin vaaditaan enemmän monipuolisuutta, kombinaatioita, 
haasteellisuutta ja yllätyksellisiä elämyksiä. 
 
  

 

                                                 
29 Mäntylä Kaj 1990, Liikunta 2025 skenaariot s.27 
30 Finnsight 2015 s. 83 
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Taulukko Mäntylä Kaj 1990, Liikunta 2025 skenaariot s. 24 mukaillen 
 
Skenaariot 
 
”Yksilökeskeisen yhteiskunnan skenaariossa arvot ovat materiaperustaisia ja yksilöllisyyttä 
korostavia. Kulttuuri ja sen mukana liikunta sirpaloituvat. Liikunnan motiiveina korostuvat 
kilpailu, terveys ja sosiaalinen erottautuminen. Lisääntyvästä vapaa-ajasta käytetään 
kasvava osuus liikuntaan. Nuorten keski-ikäisten ja naisten liikuntaharrastus lisääntyy 
voimakkaimmin. Liikunnan lajivalikoima monipuolistuu jatkuvasti kansainvälisten 
vaikutteiden levitessä. Liikuntaharrastus siirtyy kasvavassa määrin alkuperäisestä 
luonnonympäristöstä voimakkaasti rakennettuun ympäristöön ja sisätiloihin. 
Liikuntapaikkoja kehitetään viihtyisiksi vapaa-ajan monitoimikeskuksiksi.”31 
 

Ihmiset liikkuvat, seurustelevat ja matkailevat kodin ulkopuolella 
vuosi vuodelta enemmän. Nuorten keski-ikäisten ja naisten 
liikuntaharrastus on lisääntynyt voimakkaimmin. 32  Tämä 
todentuu liikuntatutkimuksen 2005-2006 tuloksesta, jonka 
mukaan naisista suurempi osa liikkuu terveytensä kannalta 
riittävästi ja iän puolesta erottuvat 19-25-vuotiaat (sekä yli 50-
vuotiaat), joista keskimäärää useampi harrastaa kuntoilua 
riittävässä määrin. Huolestuttavaa on, että miesten ja naisten 
elinajanodotteen ero on Suomessa Euroopan suurimpia 33 . 
Liikuntaharrastuksen siirtyminen sisätiloihin on nähtävissä 
ainakin päättäjien resurssien ohjauksessa, ulkoilu ei saa 

liikunnan rahoituksessa sille kuuluvaa osuutta34, vaikka suurin osa sekä lasten ja nuorten 
että aikuisten suosituimmista lajeista tapahtuu ulkona35. 
 
”Yhteisöllisesti suuntautuvan yhteiskunnan skenaariossa korostuvat yhteisöllisyys, 
osallistuminen ja omaleimaisuus elämän kaikilla alueilla. Ihmiset haluavat olla yhdessä ja 
viihtyä. Liikuntaa harrastetaan yhä enemmän perheen parissa ja osana muuta toimintaa. 
Perinteiset kansalliset liikuntalajit pysyvät suosittuina. Ihmisten keskimäärin liikuntaan 

käyttämä aika pysyy nykyisellä tasolla. Liikunta tavoittaa parhaiten 
lapset ja nuoret. Luonnonympäristön laadun heikentyminen ja 
ilmaston lämpeneminen voivat vähentää aikuisten 
liikuntaharrastusta etenkin talvisin.”36 
 
Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan perheen parissa 
harrastaminen ei ole trendi nykyisin; lapset ja nuoret harrastavat 
liikuntaa useimmiten omatoimisesti kavereiden kanssa ja 
seuraavaksi eniten urheiluseurassa. Melkein puolet 3-18-
vuotiaista kuuluu urheiluseuraan. Lähes yhtä moni ilmoittaa 
harrastavansa liikuntaa omatoimisesti yksin37. Perinteisten lajien 
suosio näkyy: aikuisten suosituimmat lajit ovat nyt kävelylenkkeily, 

                                                 
31 Mäntylä Kaj 1990, Liikunta 2025 skenaariot s.6 
32 Mäntylä Kaj 1990, Liikunta 2025 skenaariot s.20 
33 Finnsight 2015 s. 84 
34 Suomen latu 2002, Ulkoilumahdollisuudet Suomen kunnissa s.2 
35 Kansallinen liikuntatutkimus 2005-2006 
36 Mäntylä Kaj 1990, Liikunta 2025 skenaariot s. 
37 Kansallinen liikuntatutkimus 2005-2006 
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pyöräily, hiihto ja uinti. Lasten ja nuorten suosituimmat lajit ovat jalkapallo, pyöräily, hiihto 
ja uinti.  
 
 
 
Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset 
 
Suomen väestö on tällä hetkellä nuori, mutta vuonna 2030 se on Euroopan neljänneksi 
vanhin. Yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu. Jos halutaan myöhentää ikääntyneiden 
palveluiden käytön aloittamisikää, tulisi toimintakyvyn ylläpitoon panostaa. Ikääntyminen 
kasvattaa työelämän ulkopuolella olevien määrää, jolloin vapaa-aikaa viettävien aikuisten 
määrä kasvaa. Erityisesti ikääntyvien hyvinvointia lisäävien liikuntapalveluiden kysyntä 
kasvaa. Nuorten ikäluokkien pieneneminen asettaa liikuntapolitiikalle vaatimuksia huomion 
kohdentamisesta lapsista ikäihmisiin. 
 
Elinkeinoelämän kansainvälistymisen myötä yhteiskunta avautuu yhä voimakkaammin 
muihin kulttuureihin ja omaksuu niistä vaikutteita. Tämä kohdistuu erityisesti nuoriin 
ikäkerrostumiin ja voi muokata kokonaisvaltaisesti heidän tapojaan ja 
liikuntatottumuksiaan. Nuorten ikäluokkien pääasiallinen elinympäristö on moderni 
kaupunkiympäristö, mikä heijastuu liikuntaharrastuksen lähtökohtiin ja vaatimuksiin. Hyvä 
esimerkki uudesta lajista, jossa käytetään urbaania kaupunkiympäristöä hyväksi 
liikunnassa, on parkour. ”Parkour on enemmän kuin urheilulaji – siinä tehdään 
liikkumisesta taidetta ympäristön suomien mahdollisuuksien mukaan. Esteet sulavalle 
liikkumiselle nähdään haasteina ja mahdollisuuksina kehittää sekä omaa kehoa, että 
mieltä38.” 
 

Koulutustaso vaikuttaa yksilön liikunnan harrastamiseen. Mitä 
koulutetumpi ihminen on, sitä useammin ja säännöllisemmin hän 
harrastaa liikuntaa. Yleensä henkilön koulutustaso ja 
ammattiasema ovat sidoksissa toisiinsa. Molemmat 
ominaisuudet vaikuttavat samansuuntaisesti liikunnan 
harrastamiseen. 
Parhaillaan käynnissä oleva ja tuleva ammattirakenteen muutos 
edistää epäsuorasti liikunnalle myönteisiä elämäntapoja. 
Yleistäen voidaan sanoa, että korkean teoreettis-teknisen 
osaamisen ja palvelutyön aloilla toimivat ovat liikunnallisesti 
aktiivisempia ammattiryhmiä. Fyysisesti raskaissa töissä on 
yleistä, ettei vastaavaa liikuntakulttuuria ylläpidetä. 
Huolimatta rakennemuutoksesta ja koulutuspaikkojen 

lisäämisestä, perinteisen työn tekijöistä on huutava pula. Kilpailutilanteessa palkan lisäksi 
työpaikan houkuttelevuutta voi lisätä työsuhde-edut. Tällä hetkellä työyhteisöjen 
liikuntamarkkinoiden arvo on 280 miljoonaa euroa eli lähes kolme kertaa valtion 
liikuntabudjetin (97,7 milj.) verran39. Työpaikkaliikunta kohdistuu nimenomaan terveytensä 
kannalta riittämättömästi liikkuviin.  
Suomalaiset aikuiset käyttävät liikuntaharrastuksiinsa keskimäärin 427 euroa vuodessa. Liikuntajärjestöjen 
tilaamasta Kansallisesta liikuntatutkimuksesta selviää myös, että miehet käyttävät liikuntaan enemmän rahaa 
kuin naiset. Jos tutkimuksessa mukana olleiden 19-65-vuotiaiden rahankäyttö, 427 euroa 

                                                 
38 http://www.parkour.fi/parkour_fi.htm 
39 Kansallinen liikuntatutkimus 2005-2006 
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vuodessa, laajennetaan koskemaan kaikkia 19-65-vuotiaita, aikuisväestö panostaisi rahaa 
omaehtoiseen liikuntaan ja kuntoiluun kaikkiaan noin 1,4 miljardia euroa. 40 
 
Sosiaali- ja terveyspolitiikassa korostuu tarve ehkäistä ongelmia ennakolta. Painopiste 
siirtyy terveyden edistämiseen läpi ihmisen elämän. Terveyden edistämisessä ja 
sairauksien ennaltaehkäisyssä tärkeimpiä keinoja ovat ravitsemus ja liikunta. Tällä hetkellä 
signaalit tulevaisuuden liikunnasta vetävät molempiin suuntiin. On nähtävissä merkkejä 
sekä yhteisöllisyydestä että yksilöllisyydestä. 19 vuotta on pitkä aika, vaikka ”ajan 
hengessä” olisikin havaittavissa syklejä tai jokin periaate.  
 
Tulevaisuuden liikuntaympäristöt 
 
Liikunta ja elinympäristö-hankkeen osana sekä alueidenkäytön että liikunnan asiantuntijat 
arvioivat, että tulevaisuudessa on kysyntää liikuntaympäristöille, joissa on huomioitu eri-
ikäiset käyttäjät ja joiden saavutettavuus on hyvä. Myös arkiliikunnan ympäristöjen 
merkityksen uskottiin nousevan. Liikunnan elämyksellisyyden arvioitiin olevan 
tulevaisuudessa entistä tärkeämpi motiivi, mikä saattaa johtaa ”viihdeliikunnan” 
ympäristöjen kysynnän kasvuun. 
 
Tulevaisuudessa kysyttyjä liikuntaympäristöjä ovat: 
 

• lasten luonnolliset liikuntapaikat 
• liikuntapainotteiset päiväkodit 
• lähiliikuntapaikat 
• nuorille ”luovia” liikuntapaikkoja (skeittaus, parkour) 
• esteettömät ikäihmisten liikuntapaikat 
• usean eri sukupolven yhteiset liikuntapaikat 
• helposti saavutettavat ja yhtenäiset reitistöt 
• arkiliikunnan ympäristöt (sujuva ja viihtyisä työmatkareitti, kävelykeskustat, 

toiminnalliset kaupunkipuistot) 
• keskeisesti sijaitsevat rakennetut liikuntapaikat, jotka helposti saavutettavissa 

joukkoliikenteen avulla 
• vapaa-ajankeskukset, joissa ”viihdeliikuntaa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 Kaleva 18.9.2006 



 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FinnSight 2015 –ennakointihanke, Suomen Akatemia ja Tekes. Se tarkastelee globaalin 
toimintaympäristön muutoksia, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan nousevia tarpeita sekä 
tieteen ja teknologian kehitysnäkymiä. 
Hirschman Albert, Shifting Involvements. Private Interests and Public Action. Princeton 
University Press Princeton NJ, 1982 
Kansallinen liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikuntalajien harrastamisen 
trenditutkimus Suomessa. Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun, 
Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean ja Helsingin kaupungin tilaamassa 
Kansallisessa liikuntatutkimuksessa 2005–2006 on haastateltu yhteensä yli 11 000 
suomalaista, joista 5 500 on 3–18-vuotiaita ja 5 500 19–65-vuotiaita. Haastattelut 
toteutettiin puhelimitse maaliskuun 2005 ja helmikuun 2006 välisenä aikana. Alle 12-
vuotiaiden tiedot haastattelijat kysyivät lasten vanhemmilta. 12–18-vuotiaat vastasivat 
kysymyksiin itse.  
Vastaava tutkimus on toteutettu aikaisemmin vuosina 1995, 1997–1998 ja 2001–2002.  
Tutkimuksen on toteuttanut TNS Gallup ja rahoittanut opetusministeriö 
Mäntylä Kaj 1990, Liikunta 2025 skenaariot, Helsinki Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu 
n:o122 
Salonen Kaarina, Kadonneet elämänihanteet, artikkeli. Mielenterveys 4/1988 s.4-8 
Suomen Latu 2002, Ulkoilumahdollisuudet Suomen kunnissa, SULKA-projektin 
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Liite 4: faktakortit 
 
Faktakortti 1 

Lähivirkistysalueiden saavutettavuus ja mitoitus 

Asuinalueilla sijaitsevat, lähinnä asuinalueen omaan käyttöön tarkoitetut 
lähivirkistysalueet, kuten korttelipuistot ja muut viheralueet, ovat liikuntaystävällisen 
ympäristön muodostamisen kannalta tärkeitä. Niihin voidaan sijoittaa kävely- ja 
pyöräilyreittien ohella mm. erilaisia sora- ja nurmipäällysteisiä pelikenttiä, 
lähiliikuntapaikkoja ja leikkikenttiä. Luonnonympäristö itsessään mahdollistaa myös 
monenlaisia liikuntamuotoja. Erinomaista saavutettavuutta edustaa linnuntietä mitaten 200 
metrin säteellä asunnosta sijaitseva lähivirkistysalue. Eurooppalaisessa kaupunkien 
kestävyyden arvioinnissa on käytetty hyvän saavutettavuuden mittana yleisesti 300 metriä. 
Nämä molemmat etäisyydet merkitsevät lähivirkistysalueiden hyvää saavutettavuutta 
kaikkien käyttäjäryhmien, myös lastenrattaiden ja rollaattoreiden kanssa liikkuvien, 
näkökulmasta.  
 
Lähivirkistysalue voi sijoittua asuinalueen sisäosiin (”keskuspuisto”), lomittua siihen 
sormimaisesti tai ympäröidä asuinaluetta. Lähivirkistysalueelta on olla suotavaa olla 
vähintään kävely- ja pyörätieyhteys, mielellään myös viheryhteys, muille virkistysalueille. 
Näin asuinalue saadaan liittymään osaksi laajempaa virkistysalueverkostoa, joka 
parhaimmillaan kattaa ko. kaupunginosan lisäksi koko kaupungin. Ihannetapauksessa 
ulkoilureittiyhteydet ovat kunnossa myös kaupungin ulkopuolisille ulkoilu- ja 
luonnonsuojelualueille saakka. Puoli kilometriä linnuntietä mitaten edustaa laajemman 
viheralueverkoston erittäin hyvää saavutettavuutta. Kestävän kehityksen raportoinnin 
kehittämisryhmässä (ns. kuutoskaupungit) on harkittu käytettäväksi 300 metrin lisäksi 
myös 700 metrin etäisyystarkastelua laajojen virkistysalueiden saavutettavuuden 
tarkastelussa. 
 
Alla on esitetty ohjeellinen lähivirkistysalueiden saavutettavuutta ja mitoitusta koskeva 
taulukko. Liikuntalajit ovat esimerkinomaisia, niitä on paljon muitakin. 
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Faktakortti 2  

Lähiliikuntapaikka 
 
Lähiliikuntapaikka on 1990-luvun lopussa syntynyt käsite, jolla nimensä mukaisesti 
tarkoitetaan lähellä sijaitsevaa liikuntapaikkaa. Lähiliikuntapaikka on yhden tai useamman 
liikuntapaikan toiminnallinen kokonaisuus, jolle on ominaista se, että se: 
- sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä 
- on helposti saavutettavissa turvallisten liikenneyhteyksien päässä 
- on suunniteltu niin, että se soveltuu laajoille käyttäjäryhmille 
- tarjoaa mahdollisimman vapaan käytön ilman vuorojenvarausjärjestelmää  
- on vapaa käyttömaksuista tai että käyttömaksut ovat alhaiset 
 
Elinympäristön suunnittelun yhteydessä voidaan vaikuttaa lähiliikuntapaikkojen sijaintiin ja 
saavutettavuuteen. Nuoren Suomen Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimuksessa (2007) 
todettiin hyvin toimivan lähiliikuntapaikan helpon saavutettavuuden olevan erityisen 
oleellinen tekijä sen käyttöasteen kannalta. Tutkimustulosten mukaan lähiliikuntapaikan 
käyttö on yleisintä perheissä, jotka asuvat alle 500 metrin etäisyydellä lähiliikuntapaikasta. 
Lyhyitä etäisyyksiä tukee myös lähiliikuntapaikan käytön esteiden kartoituksen tulos: liian 
pitkä matka kodista lähiliikuntapaikalle oli lasten suurin este ja aikuisten toiseksi yleisin syy 
olla käyttämättä lähiliikuntapaikkoja. Parhaimmillaan jonkin alueen lähiliikuntapaikat 
muodostavat lähivirkistysalueisiin (kts. faktakortti 1) tukeutuvan lähiliikuntapaikkojen 
verkoston. 
 
Lähiliikuntapaikan saavutettavuus riippuu yhdyskuntarakenteen luonteesta. Tiheään 
rakennetussa kaupunki- ja taajamaympäristössä yli 500 metrin etäisyys saattaa olla 
alakoululaisille liian pitkä matka, koska risteäviä liikenneväyliä tms. esteiksi koettuja 
seikkoja osuu todennäköisesti kulkureitille. Haja-asutusalueilla sen sijaan lähiliikuntapaikka 
saattaa löytää aktiivisia käyttäjiä kilometrienkin päästä.  
 
Monikäyttöisyys, soveltuvuus kaikille ikäryhmille, ympärivuotisuus ja vapaa käytettävyys 

nostavat lähiliikuntapaikan käyttöastetta. 
Saavutettavuus kotiovelta ja helppo huollettavuus 
vähentävät lähiliikuntapaikan vuoksi 
moottoriajoneuvoilla tehtäviä matkoja ja pienentävät 
siten siitä aiheutuvaa ympäristökuormaa. 
 
Lisää tietoa lähiliikuntapaikoista Nuoren Suomen 
tietopankista http://www.lahiliikuntapaikat.info/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihanteellinen lähiliikuntapaikka on: 
- monikäyttöinen 
- vapaasti käytettävissä 
- ympärivuotinen 
- pienimuotoinen 
- mitoitukseltaan vapaa 
- rakennusteknisesti helppo 
- huoltovapaa tai helppohoitoinen 
- osallistuvaan suunnitteluun     
   perustuva 
- saavutettavissa kotiovelta 
- puku- ja pesutiloja ei tarvita 
- käyttäjille maksuton 
- ympäristöön sulautuva 
- kaikille ikäryhmille sopiva 
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