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Tiivistelmä

Tämän esiselvityksen taustalla on Valtioneuvoston 18.4.2002 tekemä periaatepäätös terveyttä edis-
tävän liikunnan eli terveysliikunnan kehittämislinjoista. Esiselvitystä on rahoittanut opetusministeriö. 
Esiselvityksen ohjausryhmään ovat kuuluneet opetusministeriön edustajan lisäksi ympäristöministeriön 
edustajat. 

Esiselvityksen menetelmät ja toteutus perustuvat kirjallisuustutkimukseen, kaavoitusasiakirjojen tutki-
miseen sekä kaavoittajien ja liikuntaväen haastatteluihin kohdepaikkakunnilla Hyvinkäällä, Oulussa ja 
Pudasjärvellä. Tarkastelun kohteena ovat liikunnan fyysiset olosuhteet ja liikunnan fyysisiä olosuhteita 
luovat ja ylläpitävät olosuhteet. Avainkäsitteitä ovat arkiliikunta, kuntoilu ja kilpaurheilu.

Esiselvityksen lähtöoletuksena on, että elinympäristön ominaispiirteillä ja laadulla on merkitystä fyysi-
sen aktiivisuuden ja sitä kautta terveyden edistämisessä. Esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa sitä, 
miten liikunnan olosuhteet otetaan maankäytön suunnittelussa ja kaavoitusprosessissa huomioon sekä 
määritellä tämän perusteella tärkeimmät suotuisten liikuntaolosuhteiden edistämisen ongelmakohdat ja 
kehittämistarpeet. Esiselvityksen kohteena ovat kaikki kaavatasot, mutta painotus on asema- ja yleis-
kaavatasossa. Paitsi liikuntaulottuvuuden näkymistä maankäytön suunnittelujärjestelmässä ja kaavoi-
tuksen lopputuloksessa (maakuntakaava, yleiskaava tai asemakaava), esiselvityksessä tarkastellaan 
maankäytön suunnittelun ja liikunnan olosuhteiden tuottamiseen tai kuluttamiseen liittyvien osallisten 
vuorovaikutusta. Esiselvityksessä käsitellään myös liikunnan olosuhteiden vahvuuksia ja heikkouksia  
kohdepaikkakunnilla sekä tarkastellaan erityyppisen yhdyskuntarakenteen muutoksen, palveluverkon 
ja julkisen ulkotilan laadun vaikutusta erityisesti arkiliikunnan olosuhteisiin. 

Esiselvityksen perusteella tärkeimmät liikunnan olosuhteita maankäytön suunnittelussa edistävät kehit-
tämistarpeet liittyvät maankäytön suunnittelua ohjaaviin politiikkoihin ja strategioihin, suunnittelujärjes-
telmään, yhdyskuntasuunnittelun ihanteisiin, suunnittelun käytössä oleviin lähtötietoihin, suunnitelmien 
vaikutusten arviointiin ja vuorovaikutusprosessin osallisten kattavuuteen sekä suunnitelmien toteutuk-
seen. Liikunnan olosuhteiden edistäminen tulisi myös nähdä osana kestävän ja viihtyisän elinympäris-
tön kehittämistyötä.
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Alkusanat

Suomessa eri ikäisten liikuntakäyttäytymistä on tutkittu 1970-luvulta lähtien. Kertyneeseen tutkimustie-
toon perustuen liikunta on 1990-luvulta alkaen tunnustettu laajemmin tärkeäksi terveyttä edistäväksi 
elintavaksi ja sitä on alettu ottaa mukaan kansainvälisiin ja kansallisiin terveyspoliittisiin kehittämis-
ohjelmiin ja –toimenpiteisiin. Samalla on alettu puhua erityisestä terveyttä edistävästä liikunnasta tai 
terveysliikunnasta. Suomessa tämä ajattelutapa sai lisää painoarvoa, kun valtioneuvosto 18.4.2002 teki 
periaatepäätöksen terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista. Siihen sisältyy esitys terveysliikun-
nan edistämisestä myös liikuntaa suosivan arkiympäristön ja yhdyskuntarakenteen tasolla. Periaate-
päätöksen mukaan: 

”Kaavasuunnittelun tavoitteiden asettamisessa, kaavojen vaikutusten arvioinnissa 
ja kaavojen laadinnassa otetaan huomioon terveyttä edistävän liikunnan merkitys 
ja tarpeet. Tiedonkulkua ja vuorovaikutuskäytäntöjä parantamalla mahdollistetaan 
liikunnan ja terveydenhuollon asiantuntijoiden, asukkaiden ja palveluiden käyttäjien 
osallistuminen uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ympäristön suunnitte-
luun yhdessä kaavoituksen, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa.” 

Tässä esiselvityksessä on luotu katsaus siihen, miten terveyttä edistävän liikunnan merkitys ja tarpeet 
nykyisin tunnistetaan, kuinka vuorovaikutus eri osallisten välillä toimii ja mitä kehittämistarpeita nousee 
esiin.

Tätä esiselvitystä on rahoittanut opetusministeriö. Hanke alkoi 1.6.2003 ja kesti 31.7.2004 asti. Esi-
selvitys pohjautuu arkkitehtiylioppilas Leena Joki-Korpelan tekemään syventävien opintojen työhön. 
Esiselvityksen ohjausryhmään ovat kuuluneet professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta, raken-
nusneuvos Risto Järvelä opetusministeriöstä, ylitarkastaja Timo Saarinen ympäristöministeriöstä sekä 
yli-insinöörit Riikka Kallio ja Leena Silfverberg ympäristöministeriöstä. Ohjausryhmä on kokoontunut vii-
si kertaa; elokuussa 2003, joulukuussa 2003, helmikuussa 2004, huhtikuussa 2004 ja elokuussa 2004. 
Lisäksi esiselvitystä on esitelty ja sen välivaiheista saatu palautetta mm. Suomen liikunnan ja urheilun 
(SLU) olosuhdeseminaarissa elokuussa 2003 ja TELI -olosuhderyhmän kokouksessa maaliskuussa 
2004. Kiitokset kaikille työhön osallistuneille hyvistä neuvoista ja kannustavasta suhtautumisesta.

Yhdyskuntasuunnittelun perustana oleva maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) asettaa tavoitteeksi hyvän 
ja kestävää kehitystä edistävän elinympäristön syntymisen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään 
myös eri tasoisia kaavoja laadittaessa huomioon otettavaksi riittävät virkistysalueet ja viihtyisä elinym-
päristö. Maankäyttöratkaisuilla luodaan puitteet elinympäristön fyysiselle rakenteelle ja samalla vaikute-
taan eri toimintojen sijoittumiseen ja niiden välisiin yhteyksiin.

Termin ”sairaanhoito” korvaaminen termillä ”terveydenhoito” siirtää painotuksen oireiden hoidosta nii-
den ennaltaehkäisyyn. Myös tämän esiselvityksen tarkoituksena on tuoda esiin ajattelutapaa, jonka 
mukaan esimerkiksi kaavan terveysvaikutusten arviointia (TVA) tehtäessä voitaisiin korostaa suotuisten 
liikunnan olosuhteiden positiivisia vaikutuksia negatiivisten vaikutusten, ”haittojen”, asemesta. 

Toiveena on, että tämä esiselvitys voisi herättää sekä kaavoittajia että liikuntaväkeä ymmärtämään, että 
suotuisat liikunnan olosuhteet ovat yksi tie kestävien yhdyskuntien muodostamiseen.
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1 Johdanto

1.1 Esiselvityksen tausta

Tutkimuksin on osoitettu, että fyysisen aktiivisuuden myönteiset terveysvaikutukset ovat kiistattomat. 
Joskus aktiivisuuteen johtavat seikat ovat näennäisesti hyvin pieniä, mutta terveysvaikutuksiltaan mer-
kittäviä.

”Englannissa 1950-luvulla tehdyn epidemologisen tutkimuksen osoitettua, että Lon-
toon kaksikerroksisten bussien rahastajien sydänkuolleisuus oli työssä saadun run-
saamman fyysisen aktiivisuuden vuoksi alhaisempi kuin samojen bussien kuljettajil-
la, liikunnan ja terveyden välisten yhteyksien tutkimus on kohdistunut lisääntyvästi 
liikunnan merkitykseen yleisten kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntou-
tuksessa. Lisääntyneestä liikunnan myönteisiä terveysvaikutuksia tukevasta näy-
töstä huolimatta liikuntaa hyödynnettiin varsin satunnaisesti ja epäjohdonmukaisesti 
terveyden edistämistyössä.” (Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan 
mietintö 2001, s. 14)

Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan mietinnön (TELI 2001) mukaan suomalaisten 
sairaalapalvelujen käyttö on 25-35 prosenttia vähäisempää fyysisesti aktiivisemmalla kolmanneksel-
la verrattuna passiivisimpaan kolmannekseen. Yhdysvaltain tilastojen mukaan fyysinen inaktiivisuus 
aiheuttaa 23 prosenttia  kaikista ehkäistävissä olevista kuolemista. Merkittäviä terveysetuja saadaan 
varmimmin liikkumalla kohtuullisesti useina päivinä viikossa, mieluiten päivittäin. Kansainvälisen asian-
tuntijaryhmän mukaan säännöllinen fyysinen aktiivisuus vähentää kokonaiskuolleisuutta, sydän- ja veri-
suonitautikuolleisuutta ja –sairauksia, sepelvaltimotautia, lihavuutta, aikuisiän sokeritautia, paksusuolen 
syöpää ja osteoporoosia.

Tämän esiselvityksen lähtöoletuksena on, että elinympäristön ominaispiirteillä ja laadulla on merkitystä 
fyysisen aktiivisuuden ja sitä kautta terveyden edistämisessä. Elinympäristöllä tarkoitetaan arkipäiväisen 
toiminnan ja oleskelun alueita sekä liikkumista niiden välillä. Elinympäristön fyysinen rakenne vaikuttaa 
esimerkiksi siihen, mitkä peruspalveluista voidaan saavuttaa kevyen liikenteen turvin tai kuinka help-
poa lasten on liikkua omatoimisesti lähiympäristössään. Vastaavasti elinympäristön ja siihen liittyvien 
erilaisten paikkojen koettu viihtyisyys (vaikkapa kauniit näkymät) houkuttelee lähtemään liikkeelle. Eri 
maankäyttöratkaisujen ja ympäristön käyttäjien fyysisen aktiviteetin välisiä yhteyksiä ei ole kuitenkaan 
selvitetty. 

Suunnittelun vaikutusten arvioinnissa pääpaino on aiemmin ollut voittopuolisesti ekologisten vaikutusten 
arvioinnissa. Viimeisen vuosikymmenen kuluessa on alettu myös nostaa esiin maankäyttösuunnitelmi-
en vaikutusten arvioinnissa ihmisiin, terveyteen ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvaa näkökulmaa. 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa alueidenkäytön suunnittelun tavoitteeksi asetetaan ”vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, 
sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttä-
vän elin- ja toimintaympäristön luomista.” (MRL 5§) Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa määritellään, 
että kaikkien kaavatasojen (maakunta-, yleis- ja asemakaava, 10§, 17§, 25§) yhteydessä tulisi arvioida 
kaavan vaikutuksia myös terveyteen. Esimerkiksi Oulun yleiskaava 2020-ehdotuksessa tätä terveys-
vaikutuksien arviointia ei ole tehty. Todennäköisin syy tähän on, että jo ympäristötekijöihin linkittyvän 
terveyden eli ympäristöterveyden käsitteen määrittely on hankalaa (Manninen et.al. 25.11.2003). 
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Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeissa (STM 1999) esiintyvät sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) 
ja terveysvaikutusten arviointi (TVA). Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeissa on alettu puhua myös ih-
misiin kohdistuvista vaikutuksista (IVA), kun puhutaan sosiaalisten ja terveysvaikutusten arvioinneista 
yhdessä. 

”Tavoitteena on sektorirajojen ylittäminen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan syn-
nyttäminen. Vaikka SVA on alan tutkimuksen piirissä ymmärretty varsin laajasti, on 
se kuitenkin sosiaali- ja terveyshallinnon piirissä hahmotettu melko kapeasti. Ihmi-
siin kohdistuvien vaikutusten arviointi antaakin käsitteenä mahdollisuuden laajen-
taa vaikutusten hahmottamista sosiaalihuollon ja ympäristöterveyden ydinalueilta 
ehkäisevän politiikan suuntaan ja kaikkiin ihmisten näkökulman sisältäviin arvioin-
tialoihin.(…) Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi –termi on myös vapaa hal-
linnollisista rajoista. Käytännössä sosiaalisen ja terveellisen raja on usein liukuva, 
ja vaikutuksia kannattaa tarkastella kokonaisuutena yli eri hallinnonalojen rajojen.” 
(Kauppinen 2004, s. 212-213)

Vaikutusten arviointia vaikeuttaa, että puuttuu sektorirajat ylittävää monitieteistä tutkimustietoa ja so-
pivia arviointimenetelmiä. Voisiko liikunnan nostaminen avainteemaksi tarjota helpommin avautuvan 
arviointinäkökulman elinympäristön kansanterveydelliseen ulottuvuuteen?

1.2 Liikunnan eri muodot

Liikunta käsitteenä samaistetaan usein järjestettyyn seuratoimintaan tai megaluokan urheilutapahtu-
miin. Liikunnan muodot ovat kuitenkin paljon moniulotteisempia. Tässä esiselvityksessä siihen luetaan 
kuuluviksi niin ihmisten omaehtoinen liikunta kuin järjestetty seuratoimintakin. Seuraavat liikunnan mää-
ritelmät on luotu tämän esiselvityksen tarpeisiin.

Arkiliikunnalla tarkoitetaan omin voimin tapahtuvaa liikkumista paikasta toiseen, kuten pyöräillen tai kä-
vellen tehtäviä työ- ja koulumatkoja ja kaupassa käyntiä. Hyötyliikunta sekoitetaan usein arkiliikuntaan, 
mutta hyötyliikunnalla tarkoitetaan lähinnä ulkona tapahtuvia aktiviteetteja, kuten esimerkiksi marjastuk-
seen, sienestykseen, pihan ja puutarhan hoitoon, lumitöihin, mattojen pesuun ja tomutukseen liittyvää 
liikkumista sekä sisällä tapahtuvia aktiviteetteja, kuten esimerkiksi siivoukseen liittyvää liikkumista. Näi-
den molempien termien yhteinen tekijä on terveyttä edistävä liikunta eli terveysliikunta. Terveysliikunta 
on sellaista fyysistä aktiivisuutta, joka tuottaa terveyttä hyvällä hyötysuhteella ja vähäisin vaaroin. 

”Terveysliikunta, kuten tavoitteellinen kuntoliikuntakin, voi olla myös ”täsmäliikun-
taa”, joka kohdistuu tietyn sairauden tai vamman ennalta ehkäisyyn, hoitoon tai kun-
toutukseen. Tällöin liikunta annostellaan laadultaan ja määrältään tavoiteltavan vai-
kutuksen mukaisesti ottaen huomioon sairauden aiheuttamat rajoitukset liikunnalle. 
Suomessa vakiintunut ”erityisryhmien liikunta” kuuluu tähän terveysliikunnan koko-
naisuuteen.” (Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan mietintö 2001, s. 
19)

On osoitettu, että suomalaisen aikuisväestön harrastusliikunta on lisääntynyt viimeisen 25 vuoden ai-
kana, mutta samalla jokapäiväinen työmatka- ja muu arkiliikunta on vähentynyt (Terveyttä edistävän lii-
kunnan kehittämistoimikunnan mietintö 2001, s. 85). Merkittävää on, että vain alle puolet aikuisväestös-
tä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi (Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan mietintö 
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2001, s. 85). Liikunnan olosuhteiden ohjelmallisessa edistämisessä painottuukin nykyisin juuri terveys-
liikunta, johon liittyy lähiliikunnan edistäminen lähiliikuntapaikkoja rakentamalla (SLU 1/03).

”Lähiliikunnalla tarkoitetaan kaikkea sitä liikuntaa, joka tapahtuu asuinalueilla ja nii-
den välittömässä läheisyydessä, ihmisen lähiympäristössä. (…) Lähiliikuntapaikan 
tulee olla helposti saavutettavissa ja maksuton tai maksun tulee olla hyvin pieni, 
paikan tulee soveltua hyvin perheliikuntaan ja kaikille ikäryhmille.” (Nieminen 2003, 
s. 1)

Kuntoilu sijoittuu selvästi arkiliikuntaa enemmän ihmisen varsinaiseen vapaa-aikaan. Kuntoilun tun-
nusmerkkinä voitaisiin myös pitää kuntoilijan sykkeen nousemista ja suorituksen aikaista merkittävää 
hikoilua verrattuna arkiliikuntaan. Kuten arkiliikunnassa, myös kuntoliikunnassa kevyen liikenteen mah-
dollisuudet ja verkostot ovat tärkeässä asemassa. Kuntoliikkuja voi kuntoilla (esim. kävellä, juosta, rulla-
luistella) kevyen liikenteen väylillä tai ne voivat toimia kuntoilijan alkulämmittelynä matkalla varsinaiseen 
kuntoilusuoritukseen, kuten esimerkiksi liikuntahalliin tai pallokentälle. Kuten arkiliikunnankin, on kun-
toilunkin ”emoterminä” terveysliikunta, mutta kuten arkiliikunnassakin, sillä ehdolla, että se ei aiheuta 
vahinkoa terveydelle. 

”Kaikessa fyysisessä aktiivisuudessa voi tapahtua vammautumista tai ylirasittumis-
ta ja niistä johtuvaa terveyden heikkenemistä. Päivittäisen fyysisen aktiivisuuden 
kohdalla tämä vaara on kuitenkin suhteellisen vähäinen. Tuoreen tutkimuksen mu-
kaan 15-74-vuotiaiden äkillisten ja rasitusvammojen tiheys pyöräilyssä, kävelyssä, 
puutarhatöissä, kodin kunnostustöissä sekä metsästyksessä, kalastuksessa ja mar-
jastamisessa oli alle yksi vamma tuhatta aktiivisuustuntia kohti. Monissa kunto- ja 
kilpaliikuntamuodoissa vammariski oli huomattavasti suurempi, kymmen- tai jopa 
20-kertainen. Kaikkea huippu- ja kilpaurheilua ei siten voidakaan pitää terveyden 
edistämisen kannalta optimaalisena varsinkaan silloin, jos niihin liittyy terveyden 
kannalta muita arveluttavia lieveilmiöitä, kuten alkoholin ja nuuskan käyttöä, tarpee-
tonta lisä- ja erikoisravinteiden käyttöä ja ääritapauksissa dopingia.” (Terveyttä edis-
tävän liikunnan kehittämistoimikunnan mietintö 2001, s. 19)
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Kilpaurheilua on kaikki sellainen urheilu, jossa yksilö tai joukkue pelaa järjestäytyneesti toista yksilöä 
tai joukkuetta vastaan. Kilpaurheiluun lasketaan kuuluvaksi myös junioriurheilu ja huippu-urheilu. Siten 
esimerkiksi lasten ja nuorten jääkiekkoilu tai taitoluistelu luetaan kilpaurheilun piiriin. Huippu-urheilu 
määritellään kilpaurheiluna, joka tapahtuu Suomen mestaruus tai sitä laajemmassa maantieteellisessä 
yhteydessä, kuten Euroopan- tai maailmanmestaruustasolla.

1.3 Liikunnan fyysiset olosuhteet

Liikunnan fyysisistä olosuhteista puhuttaessa on tärkeää muistaa, että liikunnaksi – sen laajassa merki-
tyksessä – luokiteltavat toiminnot eivät rajoitu liikuntarakennuksien sisälle tai urheilukentille. Liikunnan 
fyysiset olosuhteet käsittävät sekä pistemäiset ulko- ja sisäliikuntapaikat, kuten jää-, uima- ja palloilu-
hallit sekä laskettelukeskukset ja golfkentät, että erilaiset reitistöt, kuten kevyen liikenteen verkostot, 
hiihtoladut, pururadat, moottoriurheilun reitit ja vesireitit. Huomioon otettavia ovat myös pistemäisten 
paikkojen ja verkostojen muodostamat kokonaisuudet, kuten esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen, 
palveluiden, koulujen sekä pistemäisten ulko- ja sisäliikuntapaikkojen väliset yhteydet. Liikunnan fyysi-
siin olosuhteisiin kuuluvat kuitenkin myös kaikki ne liikkumiseen soveltuvat paikat, joita ympäristöäm-
me tarkkaillessamme havaitsemme: asuntojen pihat, pihakadut, kevyen liikenteen väylät, leikkipuistot, 
puistot, kävelykadut, marja- ja sienimetsät ja jopa joutomaat. Joskus liikunnan fyysisiä olosuhteita löytyy 
yllättävistäkin paikoista. Esimerkiksi hautausmaat ja omaisten haudoilla vierailu saattavat olla varsinkin 
vanhuksille tärkeitä fyysistä aktiviteettiä edistäviä tekijöitä. 

Alueiden maantieteelliset olosuhteet ovat nekin liikunnan fyysisiä olosuhteita tiukasti määrittelevä teki-
jä. Vesireittejä on mahdotonta tehdä ilman vesistöä, golfkenttää on hankala rakentaa vuoren rinteelle, 
laskettelukeskuksia on melko mahdotonta perustaa tasaiseen peltomaisemaan ja pururata on syytä ra-
kentaa johonkin muualle kuin suolle. Myös maalajit määrittelevät alueen käyttöä. Arat, heikosti kulutusta 
kestävät maalajit eivät sovellu kovaa kulutusta vaativan liikkumismuodon perustaksi.

Usein kuulee sanottavan, että ihmiset ikään katsomatta eivät liiku ilman ohjausta. Tämä käsite on kui-
tenkin pitkälti väärä ja heijastaa kapeaa käsitystä siitä, miten liikunta käsitteenä mielletään. Kuntour-
heiluliiton, Nuori Suomi ry:n, Suomen Olympiakomitean, Helsingin kaupungin ja Suomen liikunnan ja 
urheilun (SLU) teettämän Liikuntatutkimus 2001-2002 mukaan 75 prosenttia (2 450 000 ihmistä) eli 
selkeä enemmistö 19-65-vuotiaista harrastaa liikuntaa omatoimisesti yksin. 
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Kevyen liikenteen väylät ovat Suomen käytetyin liikuntapaikka 26 prosentin enemmistöllään. Toisella 
sijalla ovat ulkoilureitit (21%, pururadat vaellusreitit, ladut) ja kolmannella maantiet (13%). Neljännellä 
sijalla ovat vain viiden prosentin osuudella kuntosalit, joiden taakse jäävät pienemmillä osuuksilla pal-
loilusalit ja –hallit, piha-alueet, voimistelusalit, uimahallit, urheilukentät, pallokentät, koti ja muu rakenta-
maton luonto (metsät, jää). 

Aikuisväestön eniten harrastamia liikuntamuotoja ovat kävely ja pyöräily. (Liikuntatutkimus 2001-2002). 
Tämä tarkoittaa sitä, että suosituimpia ja eniten käytettyjä suorituspaikkoja ovat juuri sellaiset fyysiset 
olosuhteet, kuten väylät, reitit ja kulkutiet, joiden sijaintiin ja peruslähtökohtien luontiin yhdyskuntasuun-
nittelun ja kaavoitusprosessin avulla on mahdollista vaikuttaa.

1.4 Fyysisiä olosuhteita luovat ja ylläpitävät tekijät

Fyysisten olosuhteiden lisäksi on fyysisiä olosuhteita luovia ja ylläpitäviä tekijöitä. Luovia tekijöitä voi-
sivat olla esimerkiksi raha, virkamiessuhteet, päättäjien asenteet, asukkaiden toiveet, alueiden maan-
tieteelliset olosuhteet, urheiluseurat ja niiden aktiivisuus, ihmisten vapaa-aika ja heidän aktiivisuutensa, 
sosiaaliset tekijät ja työpaikkojen ja koulujen asenteet liikuntaa ja liikkumista kohtaan. Ylläpitäviä tekijöi-
tä voivat olla esimerkiksi liikunnan fyysisten olosuhteiden hoito, huolto ja kunnossapito.

Raha on ehkä yleisin syy liikunnan fyysisten olosuhteiden toteutumattomuuteen. Rahan puute ei kuiten-
kaan ole yksiselitteinen syy hankkeiden toteutumattomuuteen, vaan pikemminkin hankkeiden välinen 
priorisointi. 

Eri sektoreilla työskentelevien virkamiesten väliset toimivat yhteistyösuhteet vaikuttavat liikunnan 
fyysisten olosuhteiden suunnitteluun olennaisesti. Hyvät virkamiessuhteet voivat nopeuttaa suunnitte-
lua, koska ne mahdollistavat esimerkiksi suunnittelun aikaisen nopean lähtötietojen hankinnan. Eri sek-
toreiden välisten raja-aitojen ollessa matalia on yhteistyö joka tavalla toimivaa ja jouhevaa. 

Päättäjien asenteet vaikuttavat luonnollisesti joko myönteisesti tai kielteisesti liikunnan fyysisiin olosuh-
teisiin. Jostain syystä joidenkin seutujen päättäjät ja virkamiehet ovat liikunnan ja varsinkin kilpaurheilun 
vastaisia. Näissä tapauksissa on asukkaiden ja seurojen vaikea edistää liikunnan asiaa. On kuitenkin 
olemassa keinoja, jotka auttavat kansalaisia ajamaan asiaansa kielteisistä asenteista huolimatta. Näistä 
keinoista voidaan mainita kansalaisadressi tai aloite, joka riittävästi kuntalaisten nimiä sisältäessään 
velvoittaa kunnan päättäjät ottamaan asiaan kantaa.

Asukkaat voivat tehdä aloitteita ja esittää toivomuksiaan oman asuinpaikkakuntansa asioihin, mukaan 
lukien liikunnan fyysiset olosuhteet. Joskus liikunnan fyysisten olosuhteiden toteutus onkin laskettu sen 
varaan, että asukkaat ovat aktiivisia ja ilmaisevat tarpeensa esimerkiksi leikki- ja pallokentästä tai muus-
ta ”omasta” lähiliikuntapaikasta.
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Urheiluseurat ja niiden aktiivisuus vaikuttavat liikunnan fyysisiin olosuhteisiin yleensä positiivisesti. Ur-
heiluseurat voivat asukkaiden tapaan tehdä aloitteita ja ilmaista tarpeitaan liikunnan fyysisistä olosuh-
teista. Urheiluseurat vaikuttavat myös jo olemassa oleviin liikunnan fyysisiin olosuhteisiin. Jokin seura 
saattaa esimerkiksi tarvita lisää kenttätilaa tai tulee tarve kunnostaa jo olemassa olevaa liikuntapaik-
kaa.

Sosiaalisiin tekijöihin voidaan katsoa kuuluvan asukkaiden tulotason, joka osittain määrittelee asuk-
kaiden mahdollisuuden osallistua liikunnan fyysisten olosuhteiden tuottamiseen ja kuluttamiseen. Näi-
hin tekijöihin voidaan lukea myös ne sosiaaliset ryhmät ja sitä kautta sidokset, jotka muodostuvat samaa 
liikunnan fyysistä olosuhdetta käyttävän ihmisjoukon sisälle.

Työpaikkojen ja koulujen asenteet liikuntaa ja liikkumista kohtaan vaikuttavat liikunnan fyysisten olo-
suhteiden kysyntään. Koulu saattaa rohkaista lapsia ja nuoria liikkumaan, kuten myös työpaikka aikui-
sia, jolloin liikunnan kysyntä lisää niiden suorituspaikkojen tarjontaa. Liikkuminen tässä yhteydessä voi 
olla niin arkiliikuntaa, kuntoilua kuin kilpaurheiluakin.

Fyysiä olosuhteita ylläpitävät tekijät – hoito, huolto ja kunnossapito – ovat ratkaisevia jo olemassa 
olevien liikunnan fyysisten olosuhteiden käytön suhteen. Varsinkin Suomessa on talviajan kunnossa-
pito erityisen tärkeää liikunnan fyysisten olosuhteiden kannalta. On myös sellaisia hoidon, huollon ja 
kunnossapidon kohteita, kuten esimerkiksi golfkentät, jotka ilman näitä ylläpitäviä tekijöitä jäisivät ilman 
käyttöä. Samoin kävisi laskettelukeskuksille, jos esimerkiksi puiden annettaisiin kasvaa luonnollisesti 
rinteissä.

Vaikka liikunnan olosuhteet olisivat kunnossa, tekee ihminen itse lopulta päätöksen liikkua tai olla liik-
kumatta. Siksi liikunnan olosuhteiden kysyntään ja sitä kautta niiden tuottamiseen vaikuttavat myös 
elämäntapaan ja eri elämäntyyleihin liittyvät valinnat. Jonkin lajin maine ”mummojen” tai ”juppien” 
lajina saattaa torjua sen kokeilua tai olla riittävä peruste maankäyttökonfliktille. Liikuntakulttuuri on myös 
muuttunut omatoimisesta kohti järjestäytyneempää: jo vauvoja ja pieniä lapsia viedään liikkumaan ohja-
tusti. Pihat ja leikkipuistot ovat monesti arki-iltaisin ja viikonloppuisinkin tyhjiä, kun taas hallien ja salien 
parkkipaikat ja pukuhuoneet pullistelevat väkeä. Jos omatoimisen liikunnan mahdollistavien paikkojen 
kysyntä jatkaa vähenemistään, rakennetaanko niitä enää tulevaisuudessa?
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1.5 Esiselvityksen tavoitteet

Esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa sitä, miten liikunnan olosuhteet otetaan maankäytön suunnit-
telussa ja kaavoitusprosessissa huomioon sekä määritellä tämän perusteella tärkeimmät suotuisten 
liikuntaolosuhteiden edistämisen ongelmakohdat ja kehittämistarpeet. Esiselvityksen kohteena ovat eri-
tyisesti asema-, yleiskaavatasot, mutta myös maakuntakaavoitusta sivutaan. Paitsi liikuntaulottuvuuden 
näkymistä maankäytön suunnittelujärjestelmässä ja kaavoituksen lopputuloksessa (maakuntakaava, 
yleiskaava tai asemakaava), esiselvityksessä tarkasteltiin maankäytön suunnittelun ja liikunnan olosuh-
teiden tuottamiseen tai kuluttamiseen liittyvien osallisten vuorovaikutusta. Esiselvitykseen sisällytettiin 
myös katsaus liikunnan suhteesta maankäytön suunnittelun lähtökohtiin ja ihanteisiin sekä pohdintaa 
yhdyskuntarakenteen ja julkisen ulkotilan muutossuuntien tuomista haasteista liikunnalle. 

Esiselvityksessä käsitellään muun muassa seuraavien seikkojen nykytilaa ja kehittämistarpeita:

- liikuntaolosuhteiden huomioiminen maakunta-, yleiskaava- ja asemakaavoituksessa
- kaavoittajien käyttämät liikuntapaikkojen ja -alueiden suunnittelua koskevat lähtötiedot, ohjeet                       

(mitoitus, asema kaupunkirakenteessa jne.) ja ”peukalosäännöt”
- kaavoittajien liikuntaolosuhteita koskevat tiedontarpeet eri kaavatasoilla
- läänin ja kunnan liikuntatoimen sekä kaavoituksen välinen vuorovaikutus ja yhteistyö 
- liikuntapaikkoja tai liikuntaympäristöä koskevat strategiat osana maakuntatason / kuntatason    

suunnittelua ja niiden vaikutukset maankäytön suunnitteluun
- toteutumaton kaavoihin merkitty liikuntapaikkavaranto (syyt, kehittämistarpeet)
- kaavoituksen ja toteutuksen välinen vuorovaikutus
- liikuntaolosuhteiden vuorovaikutteinen suunnittelu ja osallisuus (keitä osalliset eri kaavatasoilla  

ovat, miten vuorovaikutus tapahtuu)
- liikunnan avainryhmien kokemukset liikunnan huomioimisesta maankäytön suunnittelussa ja 

kaavoitusprosessissa
- erillisen liikuntapaikkoja koskevan karttapohjaisen tietokannan tarve ja luontiedellytykset (saa-

tavilla oleva aineisto) sekä hyödyllisyys eri kaavatasoilla
- osallistumiseen ja päätöksentekoon liittyvät tiedontarpeet (esimerkiksi kaavojen ”luettavuus”, 

kaavojen terveysvaikutusten arviointi)

1.6 Esiselvityksen toteutus

Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu kirjallisuuteen ja muuhun tausta-aineiston perehtymi-
sen lisäksi. Haastateltavat valittiin kolmelta eri paikkakunnalta, joita olivat Hyvinkää, Oulu ja Pudasjärvi. 
Näiden kolmen taajaman oletettiin edustavan erikokoisia, erilaisessa kehitysvaiheessa olevia ja yhdys-
kuntarakenteeltaan hyvin erilaisia yhdyskuntia. Tavoitteena oli erityyppisten kohdepaikkakuntien kautta 
saada monipuolinen kuva liikunnan ja yhdyskuntien suunnittelun välisestä suhteesta.

Hyvinkää sijaitsee kasvavan metropoliseudun reunalla edustaen samalla pienehköä kaupunkimaista 
yhdyskuntaa, jonka väestönkasvu ja sitä kautta yhdyskuntarakenteeseen kohdistuva muutos on suh-
teellisen rauhallista, mutta kuitenkin selkeästi kasvuhakuista. Hyvinkään läpi kulkee vilkkaasti liikennöity 
junarata, joka omalta osaltaan asettaa yhdyskuntasuunnittelullisia haasteita. Hyvinkään asukasluku on 
43 169. Kokonaispinta-ala 336,66 km2, josta maapinta-alaa on 323,18 km2 ja vesipinta-alaa 13,48 km2. 
Hyvinkään väestö kasvaa noin 230 henkilöllä vuodessa eli kasvuvauhti on noin 0,53% vuodessa. (liite 
2, kartta pistemäisistä liikuntapaikoista)
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Oulu edustaa Suomen mittakaavassa suurehkoa voimakkaasti kasvavan kaupunkiseudun keskuskun-
taa, jota voi verrata esimerkiksi Tampereeseen ja Helsinkiin. Nimenomaan voimakas kasvu ja sitä seu-
raavat tekijät asettavat Oulussa haasteita kaavoitukselle. Oulun asukasluku on 125 970. Kokonaispinta-
ala on 411,1 km2, josta maapinta-alaa on 323,4 km2 ja vesipinta-alaa 87,7 km2. Oulun väkiluku kasvaa 
noin 1300 henkilöllä vuodessa eli kasvuvauhti on noin 1,03 % vuodessa. (liite 3, kartta pistemäisistä 
liikuntapaikoista)

Pudasjärvi (kaupunki 1.1.2004 lähtien) on pieni ja väestöltään edelleen supistuva kaupunki, jonka suu-
rin haaste on yhdyskuntarakenteen toimivuuden takaaminen väestön lukumäärän pienentyessä ja van-
hentuessa. Pudasjärven asukasluku on 9907. Kokonaispinta-ala on 5875,48 km2, josta maapinta-alaa 
on 5644,75 km2 ja vesipinta-alaa 219,42 km2. Pudasjärvi on pinta-alaltaan Suomen laajin kaupunki, 
johon kuuluu kirkonkylämäisen taajaman lisäksi useita eri kyliä sekä matkailutoimintojen varaan raken-
tunut Iso-Syötteen tunturialue mökkikylineen. Pudasjärven väkiluku pienenee noin 120 henkilöllä vuo-
dessa eli väestön supistuma on vuosittain noin 1,2%. (liite 4, kartta pistemäisistä liikuntapaikoista). Pu-
dasjärven kaltaisia väestömäärältään supistuvia haja-asutusvaltaisia kuntia on maassamme lukuisia.

Kyseisillä paikkakunnilla haastateltiin kaavoittajia, liikuntaväkeä, liikennesuunnittelijoita ja viher- / puis-
tosuunnittelijoita. Haastateltavia oli yhteensä 33: kahdeksan eri kaavatasojen kaavoittajaa, kolme lii-
kuntapäällikköä tai vastaavaa, kolme liikuntalautakunnan edustajaa, kuusi liikuntaseuran edustajaa, 
viisi liikuntapaikkojen tai reitistöjen ylläpitäjätahon edustajaa, kaksi puisto- ja vihersuunnittelijaa, kol-
me liikennesuunnittelijaa, yksi matkailuja tarjoavan yrityksen edustaja ja liikuntajärjestöjen yhteistyö-, 
edunvalvonta- ja palveluorganisaation edustaja. TELI kehittämistoimikunnan kokouksessa kuultiin myös 
pienimittakaavaisemman ryhmähaastattelun muodossa kokouksessa olleita. Kaikki haastattelut kahta 
lukuun ottamatta tehtiin henkilökohtaisesti sanelukonetta apuna käyttäen. Kaksi muuta hoidettiin aika-
taulusyistä sähköpostilla. Kaikille haastatelluille oli keskenään samat, kunkin oman osaamisen aihepiiriä 
koskevat kysymykset. (liite 1)

Haastatteluiden lisäksi apuna on käytetty aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, lehtikirjoituksia, seminaareja, 
käyttäjien omakohtaisia kokemuksia, tekijöiden omia havaintoja sekä kohdepaikkakuntien maakunta-
kaavaoja, yleiskaavoja, osayleiskaavoja ja kaavaselostuksia.

1.7 Haastattelut

Aluksi kesäkuussa 2003 otettiin yhteyttä kunkin kohdepaikkakunnan kaavoituspäällikköön ja varmistet-
tiin, että kyseinen kunta on halukas yhteistyöhön. Samalla tilattiin ajankohtaista kaava-aineistoa selos-
tuksineen. Kaava-aineistoon ja kirjallisuuteen sekä muuhun liikunta-alaa käsittelevään tutkimustietoon 
perehtymisen jälkeen otettiin alkusyksystä aiemmin selvitettyihin mahdollisiin haastateltaviin yhteyttä 
ja sovittiin haastatteluiden ajankohdat. Haastatteluiden kysymykset lähetettiin kullekin haastateltavalle 
etukäteen sähköpostilla.

Yleistäen voidaan sanoa, että kaikilla haastatelluilla oli vankka ja pitkä työkokemus takanaan ja suurin 
osa asui samalla paikkakunnalla, missä työskenteli. Hyvinkäällä haastateltujen työmatkat olivat lyhim-
mät -  keskimääräinen työmatka oli noin kaksi kilometriä. Muutama kaikista haastatelluista kulki työmat-
kat kävellen tai pyörällä, mutta suurimmalla osalla autoiluun oli syynä auton tarvitseminen työasioissa 
päivän aikana tai lasten vienti hoitoon aamulla tai hakeminen iltapäivällä. Pisin työmatka oli eräällä 
haastateltavalla Pudasjärvellä: 135 kilometriä yhteen suuntaan.
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Kaikki haastateltavat olivat järjestään liikunnallisia, jotkut jopa urheilullisia. Jotkut olivat työnsä ohessa 
aktiivisia seurajäseniä ja sitä kautta liikkuivat paljon. Naisia haastateltavien joukkoon osui ainoastaan 
kolme. Heille oli miehiä yleisempää omaehtoinen terveysliikunta ja arkiliikunta. Yleisintä  arkiliikunta  
haastateltujen keskuudessa oli Hyvinkäällä ja harvinaisinta Pudasjärvellä.
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2 Liikunnan olosuhteet ja yhdyskuntasuunnittelu

2.1 Liikuntaulottuvuus 1900-luvun yhdyskuntasuunnittelussa

Tämä esiselvitys voidaan nähdä osana maankäytön suunnittelun ekomodernia suuntausta, jossa ”ko-
via” arvoja korostaneen modernin suunnittelun sijaan pyritään edistämään ”pehmeitä” arvoja, kuten 
ekologiaa ja käyttäjälähtöisyyttä.

Jännittäväksi asetelman tekee se, että ajatuksessa liikunnan suotuisista olosuhteista osana maankäyt-
töä on vankkoja modernistisia kaikuja. Maan varaaminen urheilun ja reippailun tarpeisiin sekä asuin-
alueita ympäröiviä viheralueita varten kuului modernistisen ajan kaupunkisuunnittelun ihanteisiin. Le 
Corbusierin alunperin vuonna 1923 julkaistussa teoksessa ”Vers une Architecture” hahmotellaan pe-
rinteisestä umpikorttelikaupungista poikkeavaa vihreää ja väljästi ajoväylien varteen sijoittuvaa nauha-
maista rakennetta, jossa sisäänvedettyjen rakennusten edustoilla on runsaasti pelikenttiä.

Kuvassa esitetyn viivoituksen perusteella pelikentät näyttävät tenniskentiltä. Liikunnan terveysvaikutuk-
sia ei kuitenkaan erityisesti korostettu, vaan riittävän asumisväljyyden, runsaiden viheralueiden, ulkoil-
massa oleskelun ja hygieenisten asuntojen katsottiin sinällään torjuvan tuberkuloosia ja muita ”kivikau-
pungeista” juontavia terveys- ja sosiaalisia ongelmia.
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Suomessa varhaisin modernistisen, liikuntaulottuvuu-
den sisältävän kaupunkisuunnitelman esittäjä oli Hil-
ding Ekelund,  joka  vuoden   1932   Pohjoismaisilla  
Rakennuspäivillä esitti ehdotuksensa esikaupunkialu-
eiden asuinlähiöksi. Ehdotuksen kantava ajatus oli tii-
vis pientaloalue, joka muodostui 150 taloa ja 400-900 
asukasta käsittävistä osa-alueista. Talot oli sijoiteltu 
tiiviisti ryhmiin, niin että niiden väliin jäi pienet pihat. 
Pientalovyöhykettä rajasi pääliikenneväylän puolella 
nelikerroksinen lamellitalo. Rakennusvyöhykkeiden 
välissä oli laajat yhteiset viheralueet, joille on sijoitettu 
mm. koulut sekä tenniskenttiä ja iso yleisurheilukenttä. 
Tämä eräänlainen ”tiiviin ja matalan” asuinalueen kehi-
telmä jäi kuitenkin vain ideasuunnitelmaksi.

Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia tärkeänä kaupun-
kisuunnittelun ja erityisesti asuinalueiden suunnittelun 
osana painottava linja jatkui myös toisen maailmanso-
dan jälkeen, kun kansainväliset lähiöteoriat rantautui-
vat Suomeen. Otto-Iivari Meurmanin teoksessa Ase-
makaavaoppi (Meurman 1947) hahmoteltiin liiallisesta 
tiiviydestä vapautunutta, elimelliseen hajakeskitykseen 
perustuvaa kaupunkia, jossa asukkaille tuli varata riit-
tävästi virkistys-, urheilu- ja retkeilyalueita. Kaupungin 
tuli rajautua metsä-, niitty tai viljelyalueisiin tai muuhun 
maaseutuun, ja luontoa tuli säilyttää kaikkialla kaupun-
kiasutuksen piirissä. 

Kuten Le Corbusierin ja Ekelundinkin suunnitelmissa, liikunta havainnollistui myös Meurmanin kaava-
suunnitelmissa lähinnä peli- tai urheilukenttinä. Myös Alvar Aallon Sunilan teollisuusyhdyskuntasuun-
nitelmassa (1936) esiintyy jalkapallokenttä. Rakentamaton osa oli osoitettu yhtenäiseksi metsäksi tai 
puistoksi eikä sinne oltu piirretty erillisiä polkuja tai väyliä. Liikunta oli siten jotain, jota voitiin harjoittaa 
pistemäisellä suorituspaikalla. 

Suunnittelutehtävien laventuessa yksittäisen asumalähiön suunnittelusta kokonaisen kaupungin yleis-
piirteiseen maankäyttöön tuli tarve ratkaista myös se, kuinka näiltä viheralueiden ympäröimiltä saarek-
keilta liikuttiin toisiin vastaaviin tai kaupungin keskustaan. Meurmanin laatimissa Kajaanin (Meurman 
1950) ja Oulun (Meurman ja Ervi 1952) kaavassa esiintyy uusi elementti: viheralueille sijoittuvat ja 
autoliikenteeltä rauhoitetut jalankulkureitit. Olavi Laisaari esitti Turun yleiskaavassa (1951) Meurmanin 
lähiöteoriaa noudattavat kaaviot sekä asumasolusta että niitä toistamalla muodostuvasta asumakun-
nasta. Molemmissa on esitetty autoliikenteen väylien lisäksi myös niistä erotettu, laajoilla alueen sisäi-
sillä viheralueilla polveileva jalankulkuverkosto. Asumasolun tori, palvelut ja joukkoliikennepysäkki on 
sijoitettu jalankulkureittien leikkauspisteeseen (Hurme 1991 ss.89-92).

Kaaviomaista mallia, jossa ajoneuvoliikenne kiersi asuinalueen ulkolaitaa ja keskiosat oli varattu kevy-
elle liikenteelle ehdotti myös Olli Kivinen Hämeenlinnan yleiskaavoituksen yhteydessä vuonna 1957. 
Tarve johtaa liikennettä asuinalueen reunoille perustui henkilöautoliikenteen kasvuun. Heikki von Hert-
zen olikin ennakoivasti kuvaillut puutarhakaupunkia puoltavassa ”Koti vaiko kasarmi lapsillemme” (von 
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Hertzen 1946) kirjassaan ihanteellista asuinaluetta näin: 

”Ihanteellinen asuinalue on niin suunniteltu, että lapset voivat tehdä  matkansa kou-
luun jalkaisin joutumatta kertaakaan kosketuksiin liikenneväylin kanssa, jotka ohja-
taan asuinalueen ulkoreunoille ja sekä varmuuden että viihtyisyyden vuoksi erote-
taan asuinalueista levein istutusvyöhykkein.” (von Hertzen 1946, s.40)

Ulkosyöttöinen malli tarjosikin asukkaille välittömän yhteyden alueen sisäpuolisiin lähivirkistysalueisiin. 
Joillain alueilla käytettiin myös sisäsyöttöistä, joko yksipuoleista kampamaista tai molemmin puoleista 
antennimaista liikenneverkostomallia, jolloin alueille ei aina muodostunut samanlaista helposti tavoitet-
tavaa lähivirkistysaluetta.

Liikenteen erottelu ja sitä kautta erillisten kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen yleistyi 
1960-luvulta alkaen erityisesti asuinalueiden suunnittelutavoitteeksi. Ajatus kevyen liikenteen verkos-
toista liittyy hierarkkisesti jäsennettyjen liikenneväylien ja liikennejärjestelmien suunnitteluun. Erillisten 
kevyen liikenteen väylien suunnittelutavoitteena oli ennen kaikkea liikenneturvallisuus – mahdollisuus 
liikuntaan syntyi siinä sivussa. Liikenteen erotteluun tukeutuvaa ajattelua sovellettiin mm. Jyväskylän 
Kortepohjan (Bengt Lundsten 1964), Itä-Pasilan (Jallinoja) ja Espoon Olarin (Simo Järvinen ja Eero 
Valjakka, 1969-1973) suunnittelussa. Jyväskylän Kortepohjan (alunperin Haukkalan) alueen asema-
kaavakilpailun voitti Bengt Lundstenin ehdotus, joka perustui täsmälliseen ruutukaavaan. Suunnitellun 
alueen halkaisi pääakseli, jonka molemmin puolin oli ryhmitelty kerros- ja pientaloryhmiä neliömäisiksi 
kortteleiksi. Kortteleiden pihat muodostivat tilasarjan, joka muuttui yksityisemmäksi asuntojen luona. 
Jokaisen korttelin keskellä oli korttelipuisto. Ajoneuvoliikenne ja jalankulku oli erotettu toisistaan. Itä-Pa-
silassa jalankulku ja ajoneuvoliikenne erotettiin eri kerroksiin: jalankulku tapahtui kansilla ja autoliikenne 
kansien alla. Tämä johti vaikeasti hahmotettavaan ja esteelliseen lähiympäristöön. Olarin aluerakenne 
tukeutuu alueen keskelle sijoittuvaan kävelyraittiin, jonka varrelle on ryhmitetty alueen palvelut, työtilat 
ja puistot. 

Liikunta nähtiin 1970-luvun yhdyskuntasuunnittelussa osana hyvinvointiyhteiskunnan tuottamia julki-
sia palveluita, joita varten maankäyttösuunnitelmiin tuli varata alueita erityyppisille liikuntarakennuksille 
(uimahalli, jäähalli jne.) ja liikunnan suoritus paikoille (pelikentät, yleisurheilukentät). Tämän kehityslin-
jan seurauksena asemakaavoituksessa käytettävien, liikuntapaikkoja tai kevyen liikenteen verkostoja 
kuvaavien merkintöjen määrä lisääntyi vuonna 1980 annetussa päätöksessä asema- ja rakennuskaa-
vamerkinnöistä (Asema- ja rakennuskaavamerkinnät 1980). Pyrkimyksenä oli luoda yhtenäinen merkin-
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15  Malli ulkosyöttöisestä alueesta (Jalkanen et. al. 1997, sivu 168)
16  Malli “kampakaavasta” (Jalkanen et. al. 1997, sivu 170)



täkäytäntö tilanteessa, jossa vuoden 1959 päätöksessä (n:o 386/59) annetut määräykset kaavoitusmer-
kinnöistä olivat osoittautuneet riittämättömiksi ja vallitseva käytäntö oli sekava. Muutoksia tuli erityisesti 
palveluihin, virkistykseen ja liikenteeseen liittyviin merkintöihin. Liikuntaan liittyviä uusia merkintöjä oli-
vat mm. venesatamat, uimaranta-alueet ja urheilutoiminta palvelevien rakennusten korttelialueet sekä 
erityyppiset kevyen liikenteen väylät. 

Erilaisten normittavien suunnitteluoppaiden tuottaminen oli myös vilkasta 1970-80-luvuilla. Liikunnan 
olosuhteiden suunnitteluun likeisimmin liittyviä olivat erilaiset pihojen ja lähiympäristön suunnitteluoh-
jeet (Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet. Sisäasiainministeriön kaavoitusohjeita. Kaavoitus- ja ra-
kennusosasto 2/1975; Leikkialueiden suunnittelu. Sisäasiainministeriön kaavoitusohjeita. Kaavoitus- ja 
rakennusosasto 2/1974) Asuntohallituksen ”Pihamalleja” –opasjulkaisussa (Pihamalleja 1980) anne-
taan hyvin yksityiskohtaisia ohjeita omakotitalojen, kytkettyjen pientalojen, rivitalojen ja kerrostalojen 
piha-alueiden suunnittelusta. Pientalojen piha-alueiden on esitetty nivoutuvan saumattomasti luonnon-
maastoon. Mallisuunnitelmissa on varattu alueita niin leikkiä, pallopelejä, vaatehuoltoa kuin viljelyäkin 
varten. Oppaassa annetaan myös vinkkejä vaihtelevan maaston, kallioiden ja kivien soveltuvuudesta 
leikin paikoiksi. 

2.2 Liikunnan olosuhteet MRL:ssa

Yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen perustana oleva maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa tavoit-
teeksi hyvän ja kestävää kehitystä edistävän elinympäristön syntymisen (MRL 1§). Liikunnan olosuhtei-
den huomioimisen ja kannustavan liikuntaympäristön synnyttämisen voidaan katsoa välillisesti edistävän 
tämän tavoitteen toteutumista. Liikunnan olosuhteiden edistämistä tai liikuntaympäristöjä ei kuitenkaan 
suoraan mainita MRL:n elinympäristön laatua koskevissa tavoitteissa. Maankäyttö- ja rakennuslain 5 
§:ssä esitettyjä yleistavoitteita toteuttavista kaavojen sisältövaatimuksista säädetään kunkin kaavata-
son osalta erikseen. Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota virkistykseen 
soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL28§) . Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon virkistyk-
seen soveltuvien alueiden riittävyys sekä mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien 
kannalta tasapainoiseen elinympäristöön (MRL 39§). Asemakaava on puolestaan laadittava siten, että 
luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle 
saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava 
riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita (MRL 54§). 

Maankäyttö- ja rakennuslain ohella liikunnan olosuhteiden luontiin ja niiden edistämiseen vaikuttavat 
Suomen perustuslaki, liikuntalaki, kansanterveyslaki, kuntalaki ja lääninhallituslaki.

2.3 Liikunnan olosuhteet ja elinympäristön seuranta

Ympäristöhallinto on 2000-luvun alussa tehnyt MRL:n velvoittamana kehitystyötä elinympäristön tilan 
ja kehityksen seurantaa varten. Seurannan tavoitteena on antaa kokonaiskuva elinympäristön tilasta 
ja muutoksesta suunnittelun, päätöksenteon ja kansalaisten käyttöön. Seurannan tuloksia on esitelty 
julkaisussa ”Elinympäristön seurannan kehittäminen” (Strandell 2002). Esiintyvätkö liikunnan olosuh-
teet seurattavien elinympäristön laatutekijöiden ja niitä kuvaavien indikaattoreiden joukossa ja jos kyllä, 
kuinka?  

Liikunnan olosuhteisiin suoraan liittyvät elinympäristöindikaattorit sijoittuvat lähinnä otsikoiden ”Virkis-
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tys” ja ”Liikenne” alle (Elinympäristön seurannan... 2002). Otsikot noudattavat maankäytön suunnittelun 
vakiintunutta toiminnallista jakoa. Liikuntaa käsitteenä ei julkaisussa mainita suoraan muutoin  kuin  
LIPAS-rekisterin mainitsemisen yhteydessä. LIPAS-rekisteri sisältää tiedot kaikkien kuntien ylläpitämis-
tä liikuntapaikoista. Rivien välistä voidaan tulkita, että elinympäristön seurannassa liikunta mielletään 
tapahtuvaksi lähinnä liikuntapaikoilla, kuten urheilukentillä. Liikunnan mahdollistavia olosuhteita perus-
tellaan muiden kuin terveyshyötyjen kautta. Esimerkiksi palvelujen saavutettavuutta kevyen liikenteen 
avulla perustellaan liikenteen ja siihen liittyvien  päästöjen vähentämisellä. 

Elinympäristön seurannassa tarkasteltavia tekijöitä ovat mm.

Virkistysalueiden määrä:
- virkistysalueiden pinta-ala ja pinta-ala/asukas
- leikkipaikkojen pinta-ala ja pinta-ala/asukas
- ulkoilureittien pituus ja pituus/asukas
- urheilukenttien pinta-ala ja pinta-ala/asukas

Virkistysalueiden saavutettavuus:
- osuus asukkaista, jotka asuvat enintään 500 m etäisyydellä virkistysalueesta
- osuus lapsista, jotka asuvat enintään 150 m etäisyydellä leikkipaikasta
- osuus asukkaista, jotka asuvat enintään 500 m etäisyydellä urheilukentästä

Virkistysalueiden jatkuvuus
- osuus virkistysalueista, jotka on liitetty yhteen viherkäytävällä

Liikenneverkostot
- kevyen liikenteen verkoston ja pyöräteiden pituus ja pituus/asukas
- kävelykatujen pituus, pinta-ala ja pinta-ala/asukas

Liikennevälineet
- polkupyörien määrä
- liikenteen määrä liikennemuodoittain

Liikennemuodot
- työmatkojen keskimääräinen pituus, ajallinen kesto ja kulkutapajakauma (Elinympäristön ...   

ss.51-53)

Muita liikunnan olosuhteisiin liittyviä indikaattoreita ovat esimerkiksi palvelujen (päivittäistavarakauppa, 
päiväkoti ja ala-aste) saavutettavuutta mittaavat indikaattorit sekä palvelujen, työpaikkojen, virkistysalu-
eiden ja joukkoliikenneyhteyksien kokonaissaavutettavuusindeksi, jonka laskemiseen ei kuitenkaan ole 
vielä valmista mallia. (Elinympäristön ... s.122)

Seurannan osana on tarkoitus tuottaa myös elinympäristön laadun kokemiseen perustuvaa tietoa. Tätä 
voidaan kerätä esimerkiksi Asukasbarometrin avulla (Strandell 1999). Siinä likeisimmin liikunnan olo-
suhteisiin liittyviä teemoja ovat:

- tyytyväisyys asuinalueen viher- ja ulkoilualueisiin 
- tyytyväisyys asuinalueen urheilukenttiin sekä 
- tyytyväisyys asuinalueen lasten leikkipaikkoihin
- tyytyväisyys asuinalueen kävely- ja pyörätieverkkoon
- tyytyväisyys asuinalueen liikenneturvallisuuteen
- niiden asukkaiden osuus, joiden mielestä 7-vuotias lapsi ei voi liikkua asuinalueellaan liiken-

teen kannalta turvallisesti ilman saattajaa
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Elinympäristöolojen seurantaa vaikeuttaa toistaiseksi se, että kaikkia aineistoja ei ole olemassa, julki-
sesti saatavilla tai niitä vasta kehitetään.

2.4 Liikunnan olosuhteet maankäyttösuunnitelmissa ja kaavoitusasiakirjoissa

Asemakaavoituksessa elinympäristöä käsitellään 
eri käyttötarkoituksiin osoitettuina korttelialueina. 
Liikunnalle suotuisten olosuhteiden ja paikkojen 
moninaisesta luonteesta (erilaiset sisäliikuntatilat 
ja ulkoliikunta-alueet, erilaiset ulkoilureitit) ja yllä-
pitäjätahoista (yksityiset ja julkiset toimijat) johtu-
en ne sijoittuvat eri kaavatasoilla hyvin monen eri 
maankäyttömerkinnän alle. Liikuntapaikkoja löytyy 
esimerkiksi asemakaavoitetuilta korttelialueilta,  joi-
den aluevarauksena on lähipalvelujen kuten leik-
kipuiston ja pelikentän korttelialue (PL), yleisten 
lähipalvelujen korttelialue (YL), opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialue (YO), sosi-
aali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
korttelialue (YS), urheilutoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialue (YU), liikerakennusten kort-
telialue (KL), puistoalue (VP), lähivirkistysalue (VL), 
leikkipuisto (VK), urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 
(VU),  retkeily- ja ulkoilualue (VR), uimaranta-alue 
(VV), venesatama/venevalkama (LV) sekä matkai-
lupalvelujen käyttöön varattu alue (RM). Tämä mer-
kintätapojen moninaisuus ei tee maankäyttösuun-
nitelmia mitenkään helpoksi ymmärtää ja arvioida 
liikunnan olosuhteiden kannalta. Eri korttelialueiden 
rajat eivät yleensä hahmotu maastossa: on esimer-
kiksi mahdotonta havaita, missä VU -alue muuttuu 
VL -alueeksi. Liikunnan mahdollistavat olosuhteet 
eivät myöskään ole sama kuin kaavakarttaan mer-
kityt julkiset viher-, tori- ja katualueet. Julkisten ra-
kennusten, kuten koulujen pihat, naapuruston pihat, 
maa- ja metsätalousalueet – liikuntakäyttöön tarjou-
tuvien ja soveltuvien paikkojen kirjo on hyvin moni-
nainen. 

Liikunnalle sopivat alueet voi siis ”kaavojen kielestä” löytää lähinnä virkistyksen ja kevyen liikenteen 
aluevarausten kautta, mutta silti sitä on edellä mainitusti ”kätketty” eri kaavatasoilla hyvin monen eri 
maankäyttömerkinnän alle. Näyttää siltä, että kaavoissa ja kaavaselostuksissa kierretään liikuntaa kuin 
kissa kuumaa puuroa, mutta itse asiaan ei päästä. 

Pelkistäen voidaan sanoa, että ensi silmäyksellä kaavassa näyttää olevan kaikki otettu huomioon, mutta 
konkreettisten liikunnan olosuhteiden nostaminen kaavasta esille on ei ole helppoa. On olemassa joi-
tain selkeitä ”merkkejä”, joista voi tulkita esimerkiksi kevyen liikenteen väylien sujuvuutta, turvallisuutta, 
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varmuutta ja itsenäisyyttä; tästä esimerkkinä Hyvinkään läpi kulkeva vihernauha, jota kaavoittajat ovat 
tietoisesti suunnitelmissaan ensin luoneet ja sitten ylläpitäneet.

Kuntien ja kaupunkien maankäyttöstrategioissa ei kaavojen tapaan suoraan mainita liikuntaa eikä lii-
kuntastrategioissa puolestaan maankäyttöä. Kiinnostava poikkeus löytyy Uudenmaan maakuntasuun-
nitelmasta.

Maakuntatason suunnitteluun kuuluu nykyisen rakennuslain mukaan maakuntasuunnitelma, jonka 
linjauksia toteuttavat edelleen maakuntakaava ja maakuntaohjelma. Maakuntasuunnitelma on strate-
ginen, pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi ja pohja kaikelle muulle suunnittelulle. 
Maakuntaohjelma on maakuntasuunnitelman tavoitteisiin perustuva keskipitkän aikavälin ohjelma.

Toisin kuin karttamuotoisessa maakuntakaavassa, jossa liikunnan olosuhteisiin liittyvien asioiden esit-
täminen on suuren mittakaavan ja yleispiirteisyyden takia vaikeaa, voidaan kirjallisen maakuntasuun-
nitelman strategioissa ottaa kantaa myös liikunnan olosuhteisiin. Uudenmaan maakuntasuunnitelman 
(2003) kymmenestä strategiakokonaisuudesta yhdessä (”Kehitetään kulttuuria ja vapaa-aikapalveluita 
asukkaiden hyvinvoinnin perustana”) tuodaan tavoitteena esille myös kattavan lähiliikuntaan suuntautu-
neen liikuntapaikkaverkoston rakentaminen. 

Maakuntasuunnitelma laaditaan usein eri toimijoiden yhteistyönä esimerkiksi tulevaisuusverstaan muo-
toon organisoituna prosessina. Liikunnan olosuhteiden edistämisen kannalta tärkeää olisi, että myös 
liikunta-alan järjestöt olisivat laatimistyössä mukana. 

Nykyisen maankäyttö- ja rakennusasetuksen yleiskaavan selostusta koskevassa pykälässä esitettä-
väksi määrätty arviointi kaavan vaikutuksista terveyteen (17§ Kaavaselostus) saattaisi olla jonkin-
lainen avain liikunnan olosuhteiden havainnollistamiseen. Ongelmana tässäkin olisi edelleen se, että 
ainakaan pelkästään sanallinen arviointi ei kykenisi ”kiinnittämään” arvioita kartalle ja toisaalta arvioita 
on vaikea tehdä, jos välineet niiden tekoon puuttuvat. Miten liikunnan fyysiset olosuhteet tulisi esittää 
”suunnittelun kielellä” so. karttapohjalle piirtäen? Voisivatko esimerkiksi edellä mainitut kolme liikunnan 
muotoa – arkiliikunta, kuntoilu ja kilpaurheilu – edustaa omilla lyhenteillään kunkin alueen tarkempaa 
käyttötarkoitusta tai ainakin siihen mahdollistavaa toimintaa? Näiden termien ohella voisi kulkea sana 
”virkistys”, joka viittaisi enemmän ulkona oleskeluun kuin liikunnan olosuhteisiin.

2.5 Liikunnan olosuhteet ja yhdyskuntarakenne kohdepaikkakunnilla

Tämän esiselvityksen lähtöoletuksena on, että elinympäristön laadulla ja siten sekä yhdyskuntaraken-
teen että julkisen ulkotilan ominaisuuksilla on merkitystä liikkumisaktiviteetin tukemisessa. Yhdyskunta-
rakenteella tarkoitetaan asumisen, palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajanalueiden sekä näitä palvele-
vien liikenteen ja teknisen huollon verkostojen yleispiirteistä sijoittumista ja keskinäisiä sijaintisuhteita. 
Yhdyskuntarakenteen suunnitteluun vaikutetaan ennen kaikkea yleis- tai osayleiskaavatasoisella suun-
nittelulla. Seuraavassa liikunnan olosuhteita tarkastellaan kohdepaikkakuntien yhdyskuntarakenteen 
kautta.

Hyvinkään yhdyskuntarakenne kaukaa ilmasta katsottuna on pistemäisen keskittynyt. Kasvavat reu-
na-alueet näyttävän muodostavan sormimaisia sakaroita ydinkeskustasta poispäin. Hyvinkään yhdys-
kuntarakenteellisena haasteena on kaupungin keskustaa halkova junarata; miten suunnitella kevyen 
liikenteen verkosto niin, että junaradan ylittäminen ei nouse liikenteen sujuvuuden eikä turvallisuuden 
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kynnyskysymykseksi? Tällä hetkellä liikenne sujuu melko jouhevasti. Tilannetta paransi kesällä ja syk-
syllä 2003 tehty siltaremontti, jossa kevyen liikenteen väyliä rautatietä ylittävällä sillalla levennettiin. 
Vahvuutena pidetään kaupunkimaisen alueen kompaktiutta ja lyhyitä etäisyyksiä sekä yhtenäistä kevy-
en liikenteen verkostoa.

”Meillä on tuo ulkoiluverkosto erinomaisen hyvä tällä hetkellä. Kaupunkirakenne tu-
kee sitä sillä lailla, että ei nyt kotiovelta pääse hiihtämään, mutta 150 metriä, parisa-
taa metriä pisimmillään, niin löytyy jo ladut melkein joka paikasta. Täällä on kevyen 
liikenteen verkosto semmoinen, että lapsen voi lähettää pelaamaan jalkapalloa nap-
pulaliigaan melkein mistä tahansa turvallisesti ja tietää, että se pääsee kentälle. Mut-
ta että tehdäänkö näin, niin se on tietenkin toinen juttu, koska vanhemmat kuljettavat 
lapsiaan aika paljon ja ovat jollain tavalla tottuneet siihen.”

Oulun yhdyskuntarakenne on sormimainen, jossa ”kämmen” toimii keskusta-alueena ja siitä lähtevät 
”sormet” toimivat liikenneväylinä ympäröiviin kuntiin. Sormien varteen sijoittuu asumista ja työpaikkoja 
ja ne kurovat pikkuhiljaa Oulun keskusta-alueen yhteen lähikuntien kaupunkirakenteen kanssa. Asuin-
alueet ovat rakentuneet keskustan ympärille niin, että etäisyydet ovat pysyneet hallinnassa ja sitä kautta 
on olemassa hyvät lähtökohdat kevyen liikenteen väylien yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Tällai-
nen yhdyskuntarakenne on suotuisa kevyen liikenteen väylien jatkuvuuden ja yhtenäisten viheralueiden 
suhteen.
 

”Tämä yhdyskuntarakenne on toimiva, se on sormimainen rakenne, josta ydinkes-
kustasta lähtee nauhoja eri suuntiin ja niiden asutusnauhojen päissä on Oulun kau-
pungin kehyskuntien kuntakeskukset. Se rakenne on kaikin puolin järkevä, siinä 
voidaan lohkoliikennettä suunnitella ja järjestää hyvin ja sormien väliin jää riittävästi 
virkistysaluevyöhykkeitä. Se on tosi onnistunut kokonaisrakenne.”

Hyvinkään rautatien tapaan Oulun yhdyskuntarakennetta halkoo Oulujoki, joka luo omat haasteensa 
yhdyskuntarakenteen toimivuudelle. Oulujoen yli kulkee useita siltoja laskutavasta riippuen (suistos-
sa joki haarautuu moneen osaan ja joitain siltoja yhdistää samat tie, siksi siltojen lukumäärä riippuu 
laskutavasta), joista neljä on kevyen liikenteen siltoja. Puutteena pidettiin ulkoilureittien puutteellista 
liittymistä toisiinsa.

”Joskus sitä ollaan sanottu itsekin, että Oulussa on hirveän hyviä kuntoratoja ja hiih-
toreittejä, mutta hiihtoreitiltä toiselle ei pääse. Viimeisen puolentoista vuoden aikana 
näillä EU:n tavoite 2-ohjelman rahoilla on tehty näistä liikuntaverkoista yleissuunni-
telma. Nyt on muutama rakennussuunnitelma ja kaksi hanketta on lähtenyt käyntiin, 
eli ruvetaan yhdistämään liikuntareitit toisiinsa. Eli pystytään hiihtämään esimerkiksi 
Pateniemestä vaikka Korvensuoralle. Se on aikaisemmin ollut täysi mahdottomuus, 
koska on tehty vain aluekohtaisesti hyviä, hienoja kuntoratoja, mutta ne ei ole olleet 
verkossa toisiinsa. Kevyen liikenteen väylät on hyvinkin verkkomaisesti toteutettu.”

Pudasjärven yhdyskuntarakenne on nauhamainen. Yhdyskuntarakenteesta lähtee etelään haara, joka 
johtaa Ouluntien (valtatie 20) varrella sijaitsevaan teollisuuskylään. Kuten Hyvinkäällä ja Oulussa, on 
Pudasjärvellä yhdyskuntarakennetta halkova tekijä: Iijoki. Joen yli menee keskusta-alueella vain yksi 
silta, jossa ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää. Joen eteläpuolella on varsinainen keskusta, mutta 
pohjoispuolellakin on julkisia palveluja, kuten urheilukenttä, lukio, ala-aste ja nuorisoseurantalo.
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Vastauksissa kysymykseen ”Onko paikkakuntanne yhdyskuntarakenne suotuisa esimerkiksi pyöräillen 
tehtäviin työ- tai asiointimatkoihin?” Pudasjärvellä korostui liikenneturvallisuus arkiliikuntaa edistävänä 
tekijänä. Myös jo suunniteltujen parannusten toteutusresurssien kohdentuminen nousi esille.

”Se on osittain suotuisa ja osittain ei. Tässä taajamassa on kolme alikulua, että si-
nänsä tuon valtatie 20:n ylittäminen on ihan turvallinen. Pyöräteitä voisi olla enem-
män. Varsinkin tuo valtatie 20:n varsialue uimahallista pohjoiseen päin on selvästi 
kehittämisen tarpeessa. Pyöräliikenne joutuu liian usein tuonne valtatien liikenteen 
sekaan. Valtatie 20:llä on sattunut kolme vuotta sitten kuolemaan johtanut pyöräili-
jäonnettomuus. ”
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3 Liikunnan olosuhteet kaavoitusprosessissa

3.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

Miten liikuntaulottuvuus tuli haastatteluissa ilmi suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita kysyttäessä? 

Maankäytön suunnittelijat ilmoittivat suunnittelua ohjaavaksi yleiseksi lähtökohdakseen ensisijaisesti 
maankäyttö- ja rakennuslain, jossa elinympäristön suunnittelun yleiset tavoitteet on määritelty (MRL 
1§, 5§, 28§, 39§ ja 54§). Koska liikunnan käsite löytyy MRL:stä ikään kuin rivien välistä, painottuivat 
myös kaavoittajien vastaukset liikuntaa välillisesti edistäviin olosuhteisiin. Esimerkiksi kaikilla kohde-
paikkakunnilla oli tavoitteena säilyttää jo olemassa oleva viherverkosto tai olemassa olevat vi-
heralueet. Uusia asuinalueita suunniteltaessa pyrittiin niiltä luomaan yhteydet oleville reiteille ja sitä 
kautta pistemäisiin liikuntapaikkoihin. Yksinkertaistaen voitaisiin sanoa, että kaikkien kohdepaikkakun-
tien tavoitteena on, että kaikille haluttiin luoda tasavertaiset mahdollisuudet virkistysalueiden ja kevyen 
liikenteen väylien saavutettavuuteen. Liikunta miellettiin kuitenkin pääosin erillisillä suorituspaikoilla ta-
pahtuvaksi tai kevyen liikenteen jatkuvuudesta riippuvaksi. 

”Tietysti alueellinen ja muukin liikuntapalvelujen tasapuolisuus, että pyritään otta-
maan kaikki erilaiset väestöryhmät huomioon tässä suunnittelussa ja myös sitten 
tämä alueellinen jakautuminen. Tavoitteenahan on Oulussa edelleenkin, että jokai-
selta asuntoalueelta on hyvät yhteydet näille paikoille. Ja että liikuntapalvelulaitok-
setkin sijaitsisivat alueellisesti tasapainoisesti.”

Liikuntapuolen haastatteluissa nousi hyvien liikuntapalveluiden lisäksi erityisesti esiin lähiliikunnan olo-
suhteiden kehittäminen.

”Siinä on montakin tavoitetta. Siinä on tavoitteena ennen kaikkea se, että kaikkien 
asukkaiden tavoitettavissa on hyvät liikuntapalvelut. Tavoitteena on myöskin lähi-
liikunta.”

Hierarkkisen kaavoitusjärjestelmän ansiosta ylemmän kaavatason kerrottiin toimivan alemman kaa-
vatason suunnittelua ohjaavana tekijänä. Ylempi kaavataso antaa kuitenkin vain osan alemmalla kaa-
vatasolla tarvittavasta informaatiosta. Tarkempaan mittakaavaan mentäessä lähtötietona on siis oltava 
muutakin kuin ylempi kaavataso, muutenhan kaikki tarvittava informaatio olisi olemassa jo maakunta-
kaavassa!

”Kyllä meillä lähdetään hyvin pitkälti siltä pohjalta, että ylempiasteinen kaavoitus oh-
jaa, että asemakaavoitus katsoo, mitä yleiskaavassa on ja yleiskaava katsoo, mitä 
maakuntakaavassa on. Tämä kaavahierarkia otetaan tietenkin huomioon, kun suun-
nitellaan. Ja sitten katsotaan, mikä on vallitseva tilanne maastossa. Sitten otetaan 
alueen asukkaat, jos on vanhasta alueesta kyse, mukaan suunnitteluun. Hierarkia 
on lähtökohta, sehän on yksi maankäyttö- ja rakennuslain periaate. Sitten siellä on 
hyvin sanottu, että pitää olla tavoitteena hyvä elinympäristö ja ihmisillä pitää olla 
mahdollisuus voida vaikuttaa ympäristöänsä koskeviin asioihin. Se hoidetaan sillä 
tavalla, että kuullaan alueen asukkaita. Sittenhän se ratkaisu on tämmöistä yleisen 
ja yksityisen edun yhteensovittamista. Tietenkin asemakaavoittaja yrittää siinä lait-
taa oman koulutuksensa ja osaamisensa kautta jonkinlaisen taiteellisen panostuk-
sen vielä siihen kokonaisuuteen.”
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Vastauksista kävi myös ilmi, että liikuntaa koskevat lähtötiedot nojaavat lähinnä suunnittelijan omaan 
kokemukseen, koska opaskirjoja tai virallisia ohjeita ei enää ole.

”Lähtötietoina on kaikki se tarvittava tieto, mikä on käytettävissä. Nyt ei ole viime 
vuosina ollut kovin paljon tällaisia virallisia ohjeita, mikä joskus aikaisemmin oli kaa-
voituksessa tapana, ihan tarkat hierarkkiset pinta-alamääräykset ja muut. Nyt se 
tavallaan otetaan suunnittelijan kokemuksesta ja ammattitaidosta. ”Ohjeet” on sitten 
näitä peukalosääntöjä käytännössä.”

Hyvinkäällä erityisenä paikallisena suunnittelutavoitteena on sellaisten paikkojen säilyttäminen kau-
pungin sisällä, johon kaupunki ei kuulu eikä näy. 

”Meillä on hiljaisuus ollut yksi ulottuvuus myöskin. Se on tullut seutukaavoituksesta, 
että ulkoilualueiden pitäisi olla niin suuria, että kaupunkialueellakin niiden sisälle voi 
mennä, niin että kaupunki ei näy enää. Se alkuperäinen ajatus oli, että lähdetään 
kartoittamaan hiljaisia alueita ja kun niitä ensimmäisiä palavereita oli, se lähti ni-
menomaan kaavoittajilta tämä suhteellisen hiljaisten alueiden käsite. Näitä hiljaisia 
alueita lähdetään kartoittamaan enemmänkin.”

Vaikka hiljainen paikka sinänsä ei liikuntaulottuvuutta sisälläkään, voi tällaisten hiljaisten paikkojen aja-
tella olevan eräänlaisia elvyttäviä paikkoja, jonne ulkoillessa mieluusti suunnataan. Hyvinkäällä hiljaiset 
paikat ovatkin tavoitettavissa kevyen liikenteen väyliä pitkin. 

Oulussa paikkakuntakohtaiseksi tavoitteeksi osoittautui myös, että moottoriurheilun paikat on pyritty 
sijoittamaan niin, että ne eivät häiritse muita liikunnan muotoja ja asutusta.

”Tietyt erityisliikuntamuodot, kuten moottorikelkkailu, jos se nyt osittain on liikuntaa, 
sen haittavaikutusten huomioon ottaminen on. Sitä ei esimerkiksi kaikki kunnat suosi 
juuri näistä kielteisistä vaikutuksista johtuen.” 

Kaavoituksessa kohdealuetta koskevana, liikuntaan liittyvän tiedon lähteenä mainittiin oleellisena läh-
teenä liikuntatoimi. Sen vastuualueeseen katsottiin kuuluvan liikunnan tarpeiden kartoittaminen ja nii-
den profilointi. Liikuntatoimelta toivottiin erityisesti tulevaisuuden liikuntakysynnän hahmottamista, 
koska maankäytön suunnittelua tehdään pitkällä aikavälillä. 
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Toisena tiedonlähteenä mainittiin kohdealueen luonnon- ja rakennettua ympäristöä koskevat inventoin-
nit ja selvitykset, joiden katsottiin antavan tietoa esimerkiksi luontoarvoiltaan vaurioherkistä alueista, 
jonne liikuntaa ei tulisi ohjata. Maasto mainittiin myös oleelliseksi osa kaavoittajan lähtökohtia. Joskus 
maasto saattaa asettaa hyvinkin tiukat puitteet sille, mitä voidaan suunnitella. Monilla kunnilla on inter-
netsivuillaan mahdollisuus palautteen antamiseen kunnan asioista. Nämä sivut toimivat myös omalta 
osaltaan lähtötietona kaavoittajille. Suunnittelun lähtötietona mainittiin myös ns. gåtur –menetelmä. 
Siinä suunniteltavalla alueella järjestetään ohjattu kävely- tai pyöräilykierros, jonka aikana osallistujat 
kirjaavat ylös mielipiteitään ja havaintojaan kohdeympäristöstä. Vaikka tätä ei yleensä käytetä liikunnan 
olosuhteiden kartoituksessa, saattaisi menetelmä olla hyvinkin käyttökelpoinen. 

Kaikkien näiden eri osapuolten ja lähtötietojen lisäksi on suunnittelijan lähtötietona hänen koulutuksen-
sa, työkokemuksensa ja arvomaailmansa. Liikunnan olosuhteiden luonti perustuu siten edellä mai-
nittujen suunnittelun yleisten ja kohdekohtaisten tavoitteiden antamassa viitekehyksessä kaavoittajan 
omiin arvoihin, perus- ja täydennyskoulutuksen kautta saatuun tietoon ja ylipäätään liikunnan olosuhtei-
den luonnin motivaatioon. Se, mistä tämä ns. ”hiljainen tieto” todella tulee, jäi epäselväksi. Esimerkiksi 
liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä tai muuten liikuntaan liittyviä julkaisuja ei mainittu erikseen.

3.2 Liikunnan olosuhteita koskevat julkaisut

Erilaisia liikuntapaikkarakennuksia ja –alueita koskevia opaskirjoja on julkaistu lähinnä opetusministeri-
ön liikuntapaikkajulkaisusarjassa. Esimerkkinä voidaan mainita Golfkenttien suunnittelu- ja rakentamis-
opas (n:o 33 OPM 1990), Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu (n:o 83 OPM 2002), Rinnehiihtokeskusten 
suunnittelu- ja rakentamisopas (n:o 32 OPM 1989) sekä Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamiso-
pas (n:o 82 OPM 2002). Kevyen liikenteen verkon suunnittelua käsitellään mm. Liikenne yhdyskunnan 
suunnittelussa (Ojala) ja Tiehallinnon oppaassa Kevyen liikenteen suunnittelu (1998). Yksittäisten lii-
kuntapaikkojen hanke- ja toteutussuunnittelijalta ei siis taustatietoa puutu. Yhdyskuntien maankäyttöä 
suunnittelevan valikoima on huomattavasti suppeampi, koska alueiden tai yhdyskuntien suunnittelua 
koskevia kokonaisvaltaisia opas- tai oppikirjoja on ylipäätään julkaistu viime aikoina vähän. Aiemmat 
kaavoitusta ja liikunnan olosuhteiden luontia koskevat ohjeet ja selvitykset (Liikuntapaikkarakentaminen 
kaavoituksessa 1992) ovat uuden MRL:n ja liikunta-käsitteen laventumisen myötä vanhentuneet.

Oppikirjaksi tarkoitetussa kirjassa Asuinaluesuunnittelu (Jalkanen et.al. 1997 s.155) liikuntaan suoraan 
liittyvä noin puolen sivun osio sijoittuu otsikon ”Virkistys” alle. Liikunta ja ulkoilu mainitaan terveyttä edis-
täviksi. Myös kävelyyn soveltuvien puistojen, latujen, lenkkipolkujen ja kevyen liikenteen reittien rooli 
liikuntapaikkoina tunnistetaan, kuten veteen liittyvät uinti, veneily ja kalastuskin. Jalkapallon, jääkiekon, 
hiihdon ja pyöräilyn ohella nuorison suosimiksi mainitaan lentopallo ja koripallo, mutta missä ovat sähly, 
lumilautailu ja rullaluistelu? Tai lähiliikuntapaikat ”rimpuilutelineineen”?

3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutteisuus

”Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhtei-
söjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten 
kuin jäljempänä tässä laissa säädetään. Kaavoja valmistelevien viranomaisten on 
tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus 
seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.” (MRL 6§)
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Maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen korostama maankäytön suunnittelun vuorovaikutteisuus 
(MRL 1§) merkitsee käytännössä eri intressiryhmien osallisuutta kaavoitusprosessiin. Osallisiksi voi-
daan tulkita sekä kansalaiset että muut kunnan suunnitteluun osallistuvat viranomaistahot. Kunnasta 
ja kaavoitettavasta alueesta riippuen näitä erilaisia osallisia on monia, mutta haastattelujen mukaan 
kaupungin liikuntatoimi on kaavoituksen kanssa yhteistyötä tekevistä viranomaistahoista liikunta-asiois-
sa tärkein. Kaavoittajat ovat yhteydessä jonkin verran urheiluseuroihin, mutta enemmänkin tieto kulkee 
urheiluseurasta liikuntatoimeen ja sieltä edelleen kaavoittajille. Hyvinkäällä kaavoituksen ja liikuntatoi-
men yhteistyö sujui poikkeuksellisen hyvin. Siihen merkittävänä osasyynä oli liikunnan ja kaavoituksen 
aiempi sijainti samassa rakennuksessa, josta oli perintöä hyvät henkilösuhteet. Nykyään liikuntatoimi ja 
kaavoitus ovat eri rakennuksissa, mutta saman katon alle muuttamista suunnitellaan. 

Kaavoituksessa edellytettävän vuorovaikutteisuuden katsottiin myös edistäneen liikuntatoimen ja maan-
käytön suunnittelun välistä yhteistyötä. Aiemmin käytännöt ovat saattaneet olla hyvinkin sattumanvarai-
sia.

”Sehän on ollut surkea, mutta se on nykyään, kun tämä kaavoitusmenettely on muut-
tunut...ei se ole huono.”

Eri tahojen yhteistyö jatkuu läpi koko suunnittelun. Hankkeen alkuvaiheessa tehtävällä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmalla on iso merkitys siinä, ketkä luetaan osallisten piiriin ja pystyvät sitä kautta hel-
pommin seuraamaan hankkeen etenemistä. 

”Kaavoitusmenettely, siihen liittyvä vuorovaikutus ja tiedottaminen voivat tapahtua 
kunkin kaavahankkeen merkitys huomioon ottaen viranomaisen parhaaksi katso-
malla tavalla, kuitenkin siten, että niillä joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa on tosiasialliset mahdollisuudet arvioida hankkeen merkitystä ja 
vaikutuksia ja esittää mielipiteensä asiassa”. (MRL 6§ selitys)

Lain hengen ideaalisena tavoitteena on kaikkien osallisten osallistaminen ja osallistuminen, mutta usein 
vuorovaikutukseen mukaan lähtevät vain aktiiviset yksityishenkilöt (nk. ”supertyypit”, Staffans 2002 a) 
sekä perinteisesti vahvat intressiryhmät, kuten maanomistajat. Eri kaavatasojen yhteydessä tapahtu-
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vat asianosaisneuvottelut eivät tunnu tavoittavan vapaaehtoistyön varassa toimivia liikuntaseuroja tai 
vakiintuneempia järjestöjäkään. Esimerkiksi Helsingin yleiskaava 2002 (Helsingin kaupunkisuunnitte-
luviraston... 2001) tai Oulun yleiskaava 2020-ehdotukseen liittyvässä osallisten luettelossa (www.ouka.
fi/yleiskaavoitus/pdf/yk2020ehdotus/liite2_Ykprosessi2002A4.pdf) ei esiinny liikuntaseuroja tai –järjes-
töjä.

Erityisesti asuinalueiden suunnittelussa osallistuvan suunnittelun henkeen kuuluu, että myös asukkaat 
ovat siinä mukana. Koska yleensä uuden asuinalueen kaavoitusvaiheessa asukkaat eivät ole vielä 
tiedossa, voidaan käyttää nk. vertaisryhmiä, jotka voivat koostua esimerkiksi lähialueiden asukkaista. 
Vertaisryhmien käyttäminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, sillä lähialueiden asukkaiden saattaa olla 
vaikea eläytyä varsinaisten uusien asukkaiden asemaan. Aiemmin rakentamattoman alueen rakenta-
minen saatetaan jo lähtökohtaisesti kokea uhkana, jolloin osallistuminen ja vuorovaikutus perustuvat 
pikemminkin siihen, mitä ”naapurusto” ei lähelleen halua kuin siihen, mitä he uuden alueen asukkaina 
ympäristöltään toivoisivat.

3.4 Toteutus

Kaikki liikunnan olosuhteisiin liittyvä, mikä kaavoihin on piirretty, ei aina toteudu. Syynä voi olla se, 
että esimerkiksi pitkän aikavälin kehitystä esittävässä yleiskaavassa on varauduttu väestön kasvuun, 
joka jääkin toteutumatta. Kun kaavakartalla esitettyjä uusia asuinalueita ei rakennetakaan, voivat niitä 
yhdistävät ja koko yhdyskunnan kevyen liikenteen olosuhteita parantaviksi aiotut väylät jäädä toteutta-
matta. Tai kun asemakaavassa on varattu korttelialueita liikuntarakennuksia varten, ei niitä pystytäkään 
rahoituksen puutteen vuoksi heti rakentamaan. Myös pienemmät ja vähemmän investointeja vaativat 
liikuntaympäristöt jäävät joskus odotuslistalle. Tästä esimerkkinä voisivat olla asuinalueelle kaavoitetut 
leikkipaikat ja puistopolut. Yleensä kunta odottaa asukkaiden aktiivisuutta ja vaatimuksia ko. toimintojen 
suhteen ennen kuin niitä toteutetaan. Asukkaiden aktiivisuus kertoo suunniteltujen toimintojen tarpeesta 
ja vasta tarve antaa sysäyksen toteuttamiselle.

”On muutamia alueita, joilta on joko tahattomasti tai tarkoituksellisesti unohtunut lii-
kuntapaikka. Ellei liikuntavirastolla ole heti jo idea kirkkaana, että sinne alueelle teh-
dään semmoinen suorituspaikka ja semmoiset ja semmoiset toiminnot,  eli on liikun-
taviraston sisäinen tarve sinne toteuttaa, niin silloin monesti jäädään kuuntelemaan, 
että onko urheiluseuroilla toiveita ja onko asukasyhdistyksellä minkälaisia toiveita. 
Monesti sitten käy niin, että menee kaksi-kolme vuotta, kun ei mistään kuulu mitään. 
Sitten yhtäkkiä tuleekin vihainen asukasyhdistysaloite, että kun kaavassa on varattu 
pallokenttä ja sitä ei ole toteutettu, että missä vika.”  

”Tärkeysjärjestyksen ykköspäästä tehdään. Sitten on niitä kaava-alueella roikkuvia 
toteutumattomia hankkeita, jotka odottaa vaan sitä, että joku huomaa ja potkaisee 
hankkeen käyntiin. Monesti se liikuntapaikka vaatii asukasaktiivisuutta eli porukka 
hoksaa itse, että tehdään sinne lentopallokenttä; isät voi käydä lentopalloa pelaa-
massa, tai muutama katukoristeline pompotteluun. Jos se on ylhäältä annettua, että 
me tullaan ja tehdään ja toteutetaan sinne pallokenttä, niin se ei välttämättä löydä 
käyttäjiä. Parempi se niin päin on, että sieltä aktiiviset ihmiset hakee ja toivoo, että 
mitä sinne pitäisi tehdä. Eli ei me sitä sellaisena ns. automaattina haluta pitää, että 
vaikka kaavaan on varattu palloilualue, se heti tehdään. Me käydään semmoinen 
arvokeskustelu, että jääkö odottamaan vai onko se heti toteutettava.”
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Liikuntapaikkojen rakentaminen herättää joskus vastustusta, joka hidastaa hankkeisiin liittyvää päätök-
sentekoa ja  toteutumista. Haja-asutusalueille sijoittuva liikuntapaikkarakentaminen on esimerkiksi ollut 
”törmäyskurssilla” ympäristönsuojelullisten näkökohtien kanssa laskettelukeskusten ja golfkenttien ra-
kentamisen yhteydessä. Taaja-asutusalueilla sijaitsevaan liikuntapaikkarakentamiseen liittyvä vastustus 
kulminoituu usein paitsi viittauksilla kuntatalouteen myös liikuntapaikoista aiheutuvaan liikenteeseen ja 
ympäristövaikutuksiin. Vastustus saattaa kulminoitua myös siihen, että rakentaminen tapahtuu jouto-
maalle, josta on muodostunut asukkaiden ulkoilualue. Näin kaksi liikuntaan liittyvää asiaa saattavat olla 
vastakkaiset.

Aina ei toteutus ole yksinomaan kiinni kunnasta itsestään. Myös kunnan ulkopuolisilla rahoittajilla on 
vaikutusta toteutumisnopeuteen ja järjestykseen.

”Suunnitelmia on kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi, aina tuolta Kello-
kankaalta kolmen-neljän kilometrin kaista keskustaajamasta Kuusamoon päin. Siel-
tä on valmiiksi suunniteltu kevyen liikenteen yhteydet ja alikulku. Se on yhteishanke 
tielaitoksen kanssa ja tässä odotetaan, miten rahoitus järjestyy, että päästäisiin to-
teuttamaan. Se kun saadaan ja sitten Oulun suuntaan kevyen liikenteen ratkaisut ra-
kennettua, niin kohenee huomattavasti nykyisestään. Se, että mihin sitä rahaa riittää 
ja mihin sitä ohjataan, on niitä peruskysymyksiä, mitä kuntataloudessa setvitään.”

Joskus poliittisen päätöksenteon sitoutumattomuus liikuntapuolen strategioihin aiheuttaa harmia ja vai-
keuttaa jo suunniteltujen hankkeiden toteuttamista.

”Ei ne strategiat ihan välttämättä toteudu, koska ne lähtevät sieltä visiosta alaspäin. 
Ja se toteutustaso on sitten ihan huomattavasti raadollisempaa, kun luottamushen-
kilöt jakavat euroja, niin liikuntahankkeet tahtovat jäädä pois. Poliittista mandaattia 
käytetään härskisti hyväksi ja vedetään kapealla äänimarginaalilla hanke läpi. Näin 
työstetään milloin tekojäärataa, milloin jäähallin laajennusta. Ja ilmeisesti seuraavaa 
välistävetoa vyörytetään, joka ei ole aiempiin strategioihin ja liikuntasuunnitelmiin 
mahtunut. Tänne ollaan ilmeisesti nopeassa tahdissa tekemässä harjoitushallia jal-
kapalloilijoille ja meidän ykköshankkeena kaikkien näiden välistävetojen aikana ollut 
yleisurheilukentän saneeraus. Että sillä lailla ne toteutuu.”

Kunnan eri toimialat ”kilpailevat” myös keskenään in-
vestointivaroista. Kohdekunnissa sosiaali- ja terveys-
toimen on koettu nakertavan kulttuuri- ja vapaa-aika-
toimen budjettia varsinkin liikunnan kustannuksella. 
Onko tästä säästämisestä kuitenkaan vastaavaa 
hyötyä, koska liikunnalta karsitut varat saattavat lisä-
tä kustannuksia sosiaali- ja terveys-toimen puolella? 
Liikuntaväki tiedostaa liikunnan sairauksia ennaltaeh-
käisevän vaikutuksen, kuten todennäköisesti sosiaali- 
ja terveystoimikin. Vastaavasti sosiaali- ja terveystoimi 
tiedostaa, että sosiaalisia ongelmia voidaan ehkäistä 
jo suunnitteluvaiheessa, kuten todennäköisesti liikun-
tatoimikin. Jostain syystä nämä kaksi tietoa, jotka ta-
voittelevat osittain samaa päämäärää, eivät kohtaa. 
Miksi? Onko ongelma poliittisessa päätöksenteossa?

31    L i i k u n n a n  o l o s u h t e e t  k a a v o i t u s p r o s e s s i s s a

22

22  Nykyisissä YVA -käytännöissä vaikutuksia arvioidaan usein luonnontieteellisistä lähtökohdista, jolloin sosiaalinen ja tarveydellinen näkökulma 
ovat altavastaajina. Lähestymistapa vaikuttaa siihen, kuinka ihminen hahmotetaan toimijana ja vaikutusten kohteena, sekä kuinka vaikutuksen tun-
nistetaan. (Kauppinen 2004, sivu 211, kuva 1)



Avain tilanteen muuttamiseen voisi löytyä systeemiajattelusta.

”Seurausvastuun tunnistamisen lisäksi tulisi edetä eri hallinnonalojen välisestä kil-
pailusta (esimerkiksi resurssien jaossa) systeemiajatteluun. Systeemiajattelulla 
voidaan nähdä tiettyjen päätösten tai vaihtoehtojen valitsemisen tukevan tai edis-
tävän tietynlaisen ympäristön tai vaikutuksen toteutumista. Systeemisessä mallissa 
työnjako perustuu toisiaan täydentäviin työkokonaisuuksiin, jossa kokonaisuuden 
osaset (tässä esimerkiksi hallinnonalat) tunnistavat oman työn vaikutuksen muiden 
työhön.” (Kauppinen 2004, s. 217) 

Systeemiajattelulla tarkoitetaan kunnan toimimista suuren koneiston lailla siten, että eri hallinnonalat 
toimivat yhteistyössä keskenään ilman kilpailua ja ilman oman edun tavoittelua päämääränään yhteinen 
onnistunut kokonaisuus. Joskus toimijat pystyvät virallisista sektorirajoista huolimatta ottamaan aloit-
teen omiin käsiinsä ja toimimaan yhdessä.

”…Tässä on tyyppiesimerkki. Tänä vuonna, kun ollaan yhtä ulkoilureittiä tehty, niin 
se on kerjäämällä tehty. Me saadaan kunnan muilta työmailta hiekkatavaraa ja sillä 
me peruskorjataan omia reittejämme. Se on yhteinen hyöty. Tämmöistä me joudu-
taan täällä tekemään, kun pienistä rahoista on kysymys, mutta hyvin se toimii.”

Iso merkitys suotuisten liikunnan olosuhteiden muodostumiselle on myös sillä, miten toteutusvaiheen 
rakennuttajat ja suunnittelijat ottavat esimerkiksi esteettömyyden tai liikuntavälineiden varastoinnin huo-
mioon. Asemakaavassa voi olla varaus pihavarastoa varten, mutta toteutusvaiheessa se voi jäädä pois. 
Tai väylien toteutussuunnitelmat tehdään niin, että sinne jää haittaavia tasoeroja. 

”Kouluja ei työstetä niin, että siellä olisi ulkoliikuntaa varten pukeutumistiloja. Kuiten-
kin mennään hiihtämään ja luistelemaan.”

Tavallisesti ajatellaan, että kaavoituksella luodaan ensin edellytykset eri toimintojen sijoittamiselle ja 
niiden välisille yhteyksille. Joskus yhteys on epävirallisesti jo olemassa ennen kaavoittamista. Esimer-
kiksi suosittu kulkuyhteys saattaa perustua vanhaan vakiintuneeseen käytäntöön eikä sitä ole merkitty 
kaavoihin. Usein nämä yhteydet sijoittuvat jonkun muun kuin kunnan maalle. Tämä saattaa aiheuttaa 
ongelmia sekä maanomistajalle, kulkijoille että kunnalle. 

”On tietysti yksi heikkous johtuen siitä, että isännät kuolee ja perikunnat hoitaa. Siitä 
on tullut vähän näitä ongelmia, että ei olekaan mahdollisuutta mennä joka paikkaan, 
mihin on aikaisemmin menty.”

Tilanne pyritään usein virallistamaan ja pääsemään maanomistajan kanssa sopimukseen esimerkiksi 
reittitoimituksella. Siinä kaavoittaja tai reittitoimitusinsinööri tekee suunnitelman reitin kulusta ja maan-
omistajan kanssa käydään yksityiskohtaisesti läpi reitin fyysinen tarkka sijainti. Maanomistaja saa reitin 
viemästä maa-alasta korvauksen. Tämä on toimiva järjestely, koska reitti on jo olemassa, on sille jo 
selvä kysyntä ja käyttäjäkunta olemassa.

Tulevaisuuden suuntauksena pidetään erilaisten kiinteistökehitysyhtiöiden ja vastaavien yksityisen puo-
len toimijoiden kasvavaa roolia aiemmin julkisen sektorin tuottamien palvelujen, tilojen ja infrastruk-
tuurin tuottamisessa (Andersson 1997). Esimerkkinä uusimuotoisesta liikuntapaikkarakentamisesta 
voidaan mainita Helsingin Hartwall Areena sekä Espooseen vuonna 2003 rakennettu Kuninkaantien 
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lukio uimahalleineen. Tämä ”developperivetoisuus” ja siihen liittyvät uudet hankkeiden toteutusmuodot 
asettavat myös liikuntapaikkarakentamiseen liittyvälle maankäytönsuunnittelulle ja kaavoitukselle uu-
denlaisia kaavoituksen nopeuttamiseen ja suunnitelmien toteutettavuuteen liittyviä haasteita. Kehitys-
suunta heijastelee sitä, että liikuntarakennusten tuottaminen ei ole enää yksinomaan julkisen sektorin 
asia. Maankäytön suunnittelun näkökulmasta tämä vaikeuttaa ennakointia, koska edes liikuntapuolella 
ei välttämättä ole tietoa kaikista liikuntapaikkarakentamiseen liittyvistä vireillä olevista hankkeista. 
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4 Liikunnan olosuhteita edistävät ja heikentävät tekijät

Seuraavassa luvussa käsitellään liikunnan olosuhteita edistäviä ja heikentäviä tekijöitä. Ensin käsitel-
lään liikunnan olosuhteiden vahvuuksia ja heikkouksia  kohdepaikkakunnilla. Sitten tarkastellaan eri-
tyyppisen yhdyskuntarakenteen muutoksen vaikutusta erityisesti arkiliikunnan olosuhteisiin. Erilaiset 
muutokset – hajauttaminen ja hajautuminen, tiivistäminen ja supistuminen – vaikuttavat yhdyskuntara-
kenteen tasapainoon ja voivat olla samaan aikaan samalla paikkakunnalla tapahtuvia muutoksia. Yh-
dessä kunnassa voi siis samaan aikaan olla käynnissä erilaisia muutoksia: keskusta-aluetta voidaan 
tiivistää samalla kun keskusta-alueen ulkopuolelle rakennetaan uutta kaupunginosaa. Samanaikaisesti 
taajama-alueen reuna saattaa pirstaloitua ja siirtyä kauemmaksi väestön rakentaessa poikkeusluvilla 
taajama-alueen ulkopuolelle. Vastaavasti kaikki muutoksen lajit sisältävät sekä liikuntaa edistäviä että 
heikentäviä tekijöitä. Seuraavassa luvussa tarkastellaan palveluverkon ja julkisen ulkotilan laadun vai-
kutusta arkiliikunnan olosuhteisiin. Tämän pääluvun lopussa tarkastellaan vielä erikseen kuntoilua ja 
kilpaurheilun olosuhteita edistäviä ja heikentäviä tekijöitä.

4.1 Liikunnan olosuhteet kohdepaikkakunnilla

Kohdepaikkakunnilla liikunnan olosuhteisiin oltiin haastattelujen perusteella yleisesti ottaen tyytyväisiä. 
Arkiliikunnan osuus tuntui olevan Hyvinkäällä ja Oulussa Pudasjärveä suurempi. Tämä johtui kaupun-
kien erilaisesta yhdyskuntarakenteesta ja vallalla olevasta liikuntakulttuurista. Pudasjärvellä muutama 
haastateltavista kävi hyvin kaukaa töissä, joten työmatkojen kulkeminen autolla oli heille välttämättö-
myys. 

Liikunnan   olosuhteiden   tarjonnaltaan   Hyvinkää   on   kohdepaikkakunnista   monipuolisin.     Moni-
puolisuutta korostaa vielä sen väkiluku, joka on noin kolmasosa Oulun väkiluvusta. Hyvinkään vaihtele-
vat maastonmuodot ovat erittäin suotuisat monipuolisille liikunnan fyysisille olosuhteille; vain vesistöjä 
on siellä vähän, joten niiden hyödyntäminen on rajallista. Löytyypä kaupungin keskustan välittömäs-
sä läheisyydessä jopa laskettelukeskus! Myös fyysisiä olosuhteita luovat ja ylläpitävät tekijät tuntuvat 
olevan esimerkillisesti hoidetut: kaupungin sisäinen yhteistyö, joka toimii kaavoituksen ja kulttuuri- ja 
vapaa-aikatoimen (vrt. liikuntatoimi) välillä sujuvasti. Hyvä yhteistyö on ainakin osittain peräisin ajalta, 
jolloin kaavoitus ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi sijaitsivat samassa rakennuksessa. Näinkin pieneltä tun-
tuvalla seikalla on ollut suuri vaikutus virkamiesten väliseen yhteistyöhön. Virallisten lausuntojen lisäksi 
keskustelua käydään paljon henkilötasolla arkisen työn ohessa. Heikkoutena nousee esiin yhtenäisten 
ulkoilureittien toteuttaminen, joka on aiemmin perustunut suullisiin sopimuksiin.
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23  Syksyinen kevyen liikenteen väylä, Hyvinkää, kuvaaja LJ-K
24  Liikkujia Sveitsin alueella, Hyvinkää, kuvaaja LJ-K
25  Autotietä myötäilevä kevyen liikenteen väylä, Hyvinkää, kuvaaja LJ-K



”Näkisin, että vahvuuksia ovat maasto ja luonto. Meillä on vähän tökkinyt, kun ulkoi-
lureitit ovat aikaisemmin perustuneet melkein kaikki suullisiin sopimuksiin ja sitten 
kun pistettiin ulkoilureittitoimitukset 1980-luvun puolessa välissä vireille, niin valituk-
set ovat venyttäneet niitä. Nyt vasta on Usmin alueen ulkoilureittitoimitukset saatu 
käyntiin. On kohta kymmenen vuotta lipsahtanut siitä, kun aloitettiin.”

Oulu on kohdepaikkakunnista väkiluvultaan suurin ja tunnettu hyvistä kevyen liikenteen yhteyksistään. 
Oulun maaston muodot ovat tasaisemmat kuin Hyvinkäällä ja Pudasjärvellä ja tämä aiheuttaa vastaa-
jien mielestä jonkin verran maisemallista köyhyyttä. Sen lisäksi Oulun heikkoutena tuntui olevan, että 
kaupungin pitkää rantaviivaa merelle on voitu hyödyntää vain vähän. Merenranta on joko teollisuuden 
käytössä tai liian alavaa. Oulun halki virtaa Oulujoki, joka laskee Oulun länsipuolella Pohjanlahteen. 
Oulujoen varrella ja sen suistossa onkin erittäin suosittuja kevyen liikenteen reittejä. Oulujoen eristää 
kuitenkin merestä joessa sijaitseva voimalaitos, joka estää veneilyn joelta merelle. Virkistyskalastuksen 
edellytyksiä parantaa vuonna 2003 avattu kalaporras, jonka avulla lohikin pystyy nousemaan takaisiin 
Oulujokeen.

Oulun kevyen liikenteen verkosto erittäin hyvä ja toimiva. Toimivuus jatkuu talvellakin hyvänä, sillä ver-
koston  talvikunnossapito on hyvää. Lisäksi Oulun maantieteellinen sijainti luo suotuisat talviolosuhteet 
liikkumiselle verrattuna Etelä-Suomen rannikkokaupunkeihin. 

”Suurimpia vahvuuksia on koko kansan liikkeelle pano. On tosi hyvä kevyen liiken-
teen väylästö. En ole tavannut tämmöistä missään Suomessa. Ulkoilureitistöt ja va-
laistut kuntopolut ovat hyvin saavutettavissa joko pyörällä tai kevyen liikenteen väyliä 
myöten tai sitten autoillen. Aika kattavasti on olemassa mahdollisuuksia mennä liik-
kumaan. Yksi kartoitus kertoi, että kaupunki on ilmoittanut yli 400 lähiliikuntapaikkaa 
omien luokitustensa mukaan olevan kaupungissa. Kun aktiivisia ihmisiä on paljon, 
niin aina jossain vaiheessa törmää siihen, että saleja saisi olla enemmän ja niin edel-
leen. Homma rakentuu kouluverkkoon. Oulussahan on kouluverkon kanssa vähän 
ahdasta tällä hetkellä, kun ollaan kasvukunta. Kyllä tavallisen ihmisen kuntoiluun, 
joka nyt on ihan tärkeimpiä liikuntamuotoja, aika hyvät mahdollisuudet on. Täällä on 
kattava urheiluseuraverkosto, lajia kuin lajia voi melkein ruveta harrastamaan ja voi 
sanoa, että keskimäärin, ihan hyvissä oloissa toimii.”
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26  Hiihtäjiä Tuiran uimalan rannalla, Oulu, kuvaaja LJ-K
27  Talvimelontaa Oulujoessa, Oulu, kuvaaja LJ-K
28  Kulkuväylä Meritullissa, Oulu, kuvaaja LJ-K



”Suurimmat heikkoudet voisi olla harrastusolosuhteissa palloilupuolella (jalkapallo 
ja jääkiekko) ja sitten salitilan puute talvisaikaan. Tämä on aika tasaista ”aakeeta 
laakeeta”, vaihtelevuus puuttuu, mutta ei niille luonnonoloille voi mitään.”

Pudasjärvellä liikunnan olosuhteet tukeutuvat pitkälti luontoon. Luonnon läheisyys ja sen helppo saa-
vutettavuus korostuivat haastatteluissa. 

”Vahvuuksia on tämä luonto ja luonnonläheisyys ja maastot. Jos ajatellaan vielä, 
että Syöte liitetään siihen, niin voi sanoa, että on koko skaala. Siihen liittyy pitkälti 
liikuntamatkailu ja omatoiminen liikuntamahdollisuus, mikä on tärkeä, ettei olla sidot-
tu mihinkään kellonaikaan. Työpäivät voi venyä ja minä voin lähteä hiihtämään tai 
lenkille milloin haluan.”

Pudasjärvellä kevyen liikenteen väylät eivät nousseet yhtä tärkeään asemaan suotuisten liikuntaolo-
suhteiden tavoittelussa kuin Hyvinkäällä ja Oulussa johtuen ainakin osittain pidemmistä välimatkoista. 
Keskusta-alueen väliset yhteydet koulujen ja liikuntapaikkojen välillä ovat kuitenkin haastateltujen mu-
kaan sujuvat. Pudasjärven kevyen liikenteen verkostoa voisi parantaa sujuvuuden ja liikenneturvalli-
suuden kannalta rakentamalla kevyen liikenteen silta Iijoen eteläpuolelta joko Rantatieltä, Kauralantieltä 
tai Rajamaantieltä Iijoen pohjoispuolelle Uittomiehentien läheisyyteen. Näin saataisiin kevyen liikenteen 
yhteys keskustasta joen pohjoispuolella oleville kouluille ja urheilukentälle.

Pudasjärvellä nousi esiin monen haja-asutusvaltaisen kunnan tilanne: vanhempi väki muuttaa sivuky-
liltä keskustaajamaan ja vastaavasti uudet tulijat tai nuoret perheet haluavat hakeutua lähemmäs luon-
toa tai vesistöjä. Tämä tuo painetta sekä keskustan lähiympäristön esteettömyyden kehittämiseen että 
hajarakentamisen haittojen torjuntaan. Suurimpina haasteina Pudasjärvellä tulevaisuudessa liikunnan 
olosuhteiden kannalta nousi esiin kevyen liikenteen väylien käyttöaste ja verkoston laajuus nuoremman 
väen muuttaessa pois keskusta-alueelta syrjäkylille, johon matkaa kertyy helposti jopa kymmeniä kilo-
metrejä. Onko edes teoriassa mahdollista rakentaa niille kevyen liikenteen yhteyksiä? Myös lähiliikunta-
paikkojen lisäämistä tavoitellaan, mutta toisaalta voi herättää kysymyksen, tarvitseeko kaiken liikunnan 
aina perustua rakennettuun suorituspaikkaan?.
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29  Ulkoilureitti maastossa, Pudasjärvi, kuvaaja LJ-K
30  Pieniä laskettelijoita Iso-Syötteellä, Pudasjärvi, kuvaaja H-LH



”No heikkouksia ehkä ovat nämä lähiliikuntapaikat. Niitä on olemassa, mutta vielä 
pitää terästää sillä alueella. Ja sitten tietysti nämä sivukylien liikuntapaikat, niitä on 
olemassa ja joillakin kylillä toimii hirveän hyvin, mutta sitten aina ei ole jäätä, missä 
touhuta. Mutta niin kuin sanottu, täällä on luonto lähellä. Siellä on luonnostaankin 
paikkoja, missä voi touhuta. Ehkä sivukylien ja lähiliikuntapaikkojen kehittäminen on 
tärkeimmät.”

4.2 Arkiliikuntaa edistävät ja heikentävät tekijät

4.2.1 Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 

MRL:n mukaisen kestävää kehitystä edistävän elinympäristön tavoittelun ymmärretään tavallisimmin 
olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista. Tiivistämistä tapahtuu erityisesti 
väestöltään kasvavilla paikkakunnilla. Monissa tapauksissa yhdyskuntarakenne täydentyy entisille jou-
tomaille tai teollisuusalueille sijoittuvilla asuinalueilla. Arkiliikuntaolosuhteiltaan erityisen suotuisia ovat 
kaupunkikeskustojen lähelle sijoittuvat alueet, joilta on lyhyt matka palveluihin. Samalla mahdollistuu 
aiemmin suljettujen tai vaikeapääsyisten alueiden kytkeminen osaksi ympäröivää kävely- ja pyörätie-
verkostoa sekä kokonaan uusien väylien ja puistoalueiden rakentaminen. Erityisesti entisille satama- ja 
telakka-alueille sijoittuvat asuinalueet tarjoavat mahdollisuuksia houkuttelevien, vesinäkymiä tarjoavien 
kevyen liikenteen reittien rakentamiseen.

Maankäytön muutoskohteiksi joutuvat joskus rakentamiseen jo aiemmin kaavoitetut, mutta toteutumat-
ta jääneet alueet, joita asukkaat ovat käyttäneet virkistykseen ja omaehtoiseen liikuntaan, sekä kes-
kei-sesti sijaitsevat puisto- ja kenttäalueet, jotka halutaan tehokkaampaan käyttöön, kuten esimerkiksi 
Oulun keskusurheilukentän päälle 1990-luvulla rakennettu Meritullin asuinalue. Muutos ei sujunut il-
man kitkaa, vaan aiheutti närää liikuntaväen parissa. Toisaalta Oulun keskustan vireyden ja palvelujen 
kannalta oli tärkeää, että keskustaan saatiin asukkaita, jotka tukevat olemassa olevia palveluita ja jopa 
houkuttelevat keskustaan niitä lisää. Meritullin rakentamisen jälkeen on keskustaan sijoittunut mm. iso 
tavaratalo ja torinrannan pieniä palveluyrityksiäkin on tullut lisää.

Suunniteltujen liikunta- ja puistoalueiden lisäksi myös vapaaksi jääneet alueet ovat saattaneet muodos-
tua paikkakuntalaisten liikunta- tai ajanviettopaikaksi. Tämä katsotaan ns. saavutetuksi eduksi, josta ei 
mielellään luovuta. Tiivistämisen keskittyessä näille alueille koetaan rakentaminen uhkana ja siten kon-
flikteja aiheuttavana. Erityisesti närää herättää tuttujen ulkoilureittien katkeaminen. Tiivistämisen kautta 
syntyneiden uusien alueiden sijoittuminen entiselle puistoaluille voi myös lisätä alueella jo asuvien mat-
kaa virkistysaluille. 

Tällainen vapaa-alueita nakertava suuntaus näyttää edelleen jatkuvan. Esimerkiksi Helsingin yleiskaa-
vatyön yhteydessä tehty selvitys vapaista alueista (Tiitola 2000) luokitteli kaikki rakentamattomat (puis-
tot, hautausmaat, virkistysalueet) tai matalan tehokkuuden alueet potentiaalisiksi ”vapaiksi” alueiksi 
tehokkaampaa rakentamista varten. Kuntien niukentuva talous lisää myös paineita kaavoittaa maa-alu-
eita tuottaviin tarkoituksiin so. liike-, asuin- tai toimistorakentamiseen. Onpa jo herätetty kysymys siitäkin 
(Staffans 2002 b), onko kunnilla tulevaisuudessa enää ”varaa” kaavoittaa julkisiin käyttötarkoituksiin tai 
puistoiksi tarkoitettuja alueita.

Myös hankkeiden toteuttajat, kuten maanomistajat tai rakennusliikkeet tuovat omat intressinsä mukaan 
maankäytön suunnitteluun. Rakennusliikkeen edustajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella  te-
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hokkain tapa käyttää tontteja on rakentaa viisiker-
roksinen yksiporrashuoneinen rakennus, jossa 
pysäköinti on maantasossa. Tontti pyritään käyttä-
mään mahdollisimman tehokkaasti niin, että raken-
nusoikeus, josta kukaan ei suoraan maksa mitään, 
pyritään minimoimaan. Tämä johtaa helposti siihen, 
että pysäköintialueen lisäksi ei jää kuin vaatimatto-
masti toteutettu pieni piha-alue. Tämä asettaa pai-
neita julkisten virkistysalueiden läheisyydelle, riittä-
vyydelle ja laadulle. Lasten liikuntanäkökulmasta 
suuntaus tehokkaampaan rakentamiseen ja piha-
alueiden supistamiseen voi olla tuhoisa. Ympäris-
töpsykologi Marketta Kytän (Kyttä 2003) mukaan 
kahdeksanvuotiaan tai sitä nuoremman lapsen 
omatoimisen liikkumisen ympäristönä nimenomaan 
kotitalon  piha  ja  sen   välittömässä   yhteydessä  
oleva  ympäristö  on  tärkein.  Vaikka  alueella olisi 
lapset huomioiden rakennettu ja hoidettu virkistys-
alue tai leikkipuisto, voi liian kaukainen sijainti toi-
mia sen käyttöä estävänä tekijänä. 

4.2.2 Yhdyskuntarakenteen hajauttaminen 

Tiivistämisen kanssa rinnakkainen yhdyskuntarakenteen muutossuunta on hajauttaminen. Sillä tarkoi-
tetaan tässä esiselvityksessä tilannetta, jossa olemassa olevaa kaupunkirakennetta ei voida tai halu-
ta tiivistää. Tällöin rakentaminen suunnataan ja suunnitellaan jo rakennetun ympäristön ulkopuolel-
le kaupungin ja kaupunkiseudun reuna-alueita kasvattamalla ja laajentamalla. Nämä reuna-alueiden 
”satelliittikaupunginosat” tarvitsevat omat palvelunsa ja sinne rakennetut palvelut saatetaan mitoittaa 
jopa niin, että niitä tullaan käyttämään pitkänkin matkan päästä. Tästä esimerkkinä on Oulussa sijait-
seva Kaakkurin kaupunginosa. Keskellä asuinaluetta on suuri automarketti, jonka suuruus (pinta-ala 
14 000m2) paljastaa, että sen palvelut on mitoitettu paljon suuremmalle väkimäärälle kuin Kaakkurin 
asukkaille. Työpaikat sen sijaan eivät useinkaan seuraa asukkaita, vaan siellä asuvat kulkevat joko 
omilla autoillaan tai julkisilla kulkuneuvoilla työpaikoilleen. Arkiliikunta jää siis varsinkin henkilöautolla 
työssäkäyvillä hyvin vähäiseksi. Julkisia kulkuneuvoja suosivilla matkat juna-, linja-auto- tai metropy-
säkille saattavat toimia arkiliikuntana.  

Jos tällaiset uudet alueet eivät rakennu ajatellulla tavalla kerralla valmiiksi, on niihin pahimmillaan ehdit-
ty tehdä jo tiet ja kunnallistekniikka valmiiksi. Vajaakäyttöinen infrastruktuuri ja aukkoiseksi jäänyt yhdys-
kuntarakenne aiheuttavat kuitenkin jatkuvia ylläpitokustannuksia. Siihen uppoava raha on vastaavasti 
pois kunnan muilta investoinneilta.

Myös liikuntarakennus saattaa toimia yhdyskuntarakennetta hajaannuttavana tekijänä ja kuormittaa ym-
päristöä käyttönsä aikana. Käytön aikainen yksityisautoliikenne kuormittaakin liikuntarakentamisessa 
välillisesti eniten ympäristöä (SLU 6/02). Eri alueiden maankäytön suunnittelussa tulisikin siksi rohkeasti 
etsiä uudenlaisia sijainteja ja malleja liikuntapaikkojen muuhun yhdyskuntarakenteeseen integroituun 
sijoitteluun sekä jo olevien tilojen tehokkaaseen ympärivuotiseen käyttöön (esimerkiksi koulujen liikun-
tasalit). Myös liikunnan edistämiseen pyrkivissä suunnitelmissa ja ohjelmissa on kyettävä monipuolisesti 
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arvioimaan niiden vaikutuksia myös suhteessa muuhun yhdyskuntarakenteeseen. Jossain tapauksessa 
voi muuten käydä niin, että toivottujen myönteisten vaikutusten ohella ilmaantuu joukko epätoivottuja 
seurauksia, jotka päin vastoin heikentävät liikunnan olosuhteita. Toimiiko esimerkiksi taajamaraken-
teesta irrallaan sijaitseva lähiliikuntapaikka toivotulla tavalla, jos sinne pitää tulla omalla autolla? Lisää-
kö arkisiin pihapuuhiin pakottavien isojen tonttien ja lähiympäristössä tapahtuvalle liikunnalle suotuisia 
paikkoja tarjoavien viherkaistojen suosiminen hajaantumista ja autoriippuvuutta entisestään? 

4.2.3 Yhdyskuntarakenteen hajautuminen

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on hajauttamista suunnittelemattomampaa. Hajautumisella tar-
koitetaan väestön muuttamista syrjäseuduille kauas olemassa olevilta taajama-alueilta. Näille alueille 
tyypillistä on, että rakentaminen perustuu usein poikkeamispäätöksiin ja mm. kunnallinen vesihuolto 
puuttuu. Uuden, kauas olevasta taajamarakenteesta olevan kunnallistekniikan rakentaminen on liian 
kallista ja samalla joukkoliikenteen puuttuessa yksityisautoilun määrä kasvaa merkittävästi. Joukkolii-
kenteen järjestämisen ja siihen niveltyvän kevyen liikenteen verkoston suunnittelun kannalta on huoles-
tuttavaa, että Suomessa on laskettu olevan enää 500 km2 sellaista väestötiheydeltään riittävää aluetta, 
jossa joukkoliikenne on kilpailukykyisesti järjestettävissä (Ojala 2003 s.75).

Liikunnan olosuhteiden kannalta hajautuminen on epäsuosiollista arkiliikunnan kannalta pitkien etäi-
syyksien takia. Hyötyliikunta sen sijaan voi haja-asutusseuduilla olla taajama-asutusta vireämpää. Jär-
jestäytyneen liikunnan harrastaminen haja-asutusseuduilla on yleensä taajama-alueita hankalampaa 
urheiluseurojen ja liikuntatilojen puutteen tai pitkien välimatkojen takia. Lasten kuljettaminen harras-
tuksiin on sinällään hyvä asia, mutta samalla vanhempien liikuntamahdollisuudet saattavat vähentyä 
entisestään, kun arki-iltaisin aikaa ei riitä molempiin. Toisaalta isot tontit ja luonnonläheinen sijainti mah-
dollistavat monia pihan hoitoon ja metsäluonnossa liikkumiseen liittyviä liikunta-aktiviteetteja.

4.2.4 Yhdyskuntarakenteen supistuminen

Kohdepaikkakunnista Pudasjärvi edustaa väestöltään supistuvaa yhdyskuntaa. Väestön väheneminen 
yhdistettynä pitkien etäisyyksien ja matalan tehokkuuden yhdyskuntarakenteeseen aiheuttaa haasteita 
varsinkin kevyen liikenteen väylien suunnittelulle ja toimivuudelle. Pudasjärven tapauksessa välimatkat 
ovat jo nyt pitkiä, koska asuminen muualla kuin keskustaajamassa on suosittua, vaikka siellä käytäisiin-
kin töissä. Työ- ja asiointimatkoja ei ole edes teoriassa mahdollista kulkea muutoin kuin henkilöautolla. 
Supistuvan yhdyskunnan haasteena saattaa myös olla se, että vaikka väestön määrä vähenee niin 
ylläpidettävän yhdyskuntarakenteen määrä lisääntyy. Paluumuuttajat haluavat usein vesistöjen äärelle 
asumaan, ja poikkeamishakemuksia puolletaan uusien asukkaiden toivossa herkästi.

Supistuville paikkakunnille on väestön poismuuton lisäksi ominaista väestön vanheneminen. Tämä luo 
haasteita kuntien keskustaympäristön suunnittelulle. Yksin elävät vanhukset muuttavat usein syrjäky-
listä keskustaan palveluiden äärelle. Jos palvelut on taajaman sisällä sijoitettu kovin kauas toisistaan, 
on vanhusten vaikea tavoittaa niitä ilman kuljetusta. Vanhusten omaehtoisen asioimisen ja arkiliikunnan 
kannalta palvelujen tavoitettavuus olisikin ensiarvoisen tärkeää. Sekä keskustojen esteettömyyteen että 
viihtyisyyteen tulisi myös supistuvassa yhdyskunnassa kiinnittää erityistä huomiota. Vaikeaksi asian 
tekee kohennusten maksajien määrän ja sitä kautta käytettävissä olevien investointivarojen  vähene-
minen. Taajamien intensiteettiä ja  kävely-ympäristön miellyttävyyttä vähentävät usein myös tyhjiksi 
jääneet liikerakennukset ja rapistunut ulkotila.
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4.2.5 Palveluverkko 

Tälle ajalle on tyypillistä eri palvelujen keskittäminen. Koulut, postit, pankit, päivittäistavarakaupat, ter-
veyskeskukset ja sairaalat keskitetään yhä suurempiin yksiköihin, joka johtaa normaalien päivittäisten 
asiointimatkojen pitenemiseen ja asukaan näkökulmasta elinympäristön pakotettuun hajautumiseen. 
Pahimmillaan palvelut loittonevat niin kauas, ettei hyväkuntoinen aikuinen voi hoitaa asioitaan pyörällä 
tai jalan vanhuksista ja lapsista puhumattakaan. Kaupan rakennemuutosta kuvaa se, että keskimääräi-
sen kauppamatkan pituus on nykyisin noin seitsemän kilometriä. Päivittäistavaran ostoskäynneistä yli 
puolet tehdään arkisin autolla ja viikonloppuisin jopa 70%. Ostos- ja asiointimatkoista tehdään kävellen 
enää neljännes (Ojala 2003 s.90).

Koulujen keskittäminen vähentää lasten luontaista arkiliikuntaa merkittävästi. Koulumatkat pitenevät ja 
lopulta lapset kulkevat varsinkin syrjäseuduilla kouluun joko taksilla tai vanhempien kyydissä. Myös uu-
sien koulujen perustamisen pitkittäminen saattaa johtaa tietyn ikäluokan lasten arkiliikunnan vähenemi-
seen. Toppilansalmen uudelle asuinalueelle Oulussa, jossa vuoden 2005 asuntomessutkin pidetään, on 
kaavassa aluevaraus koululle, mutta koulua ei toteuteta vielä vaan sen tarve tarkistetaan vasta kuluvan 
vuosikymmenen lopussa. Kesällä 2005 alueelle muuttavan perheen lapset ehtivät siis käymään koulua 
”parhaassa” tapauksessa ensimmäisestä kuudenteen luokkaan jossain muussa koulussa kuin oman 
alueensa koulussa. Lasten oikeus koulumatkojen tekoon turvallisesti sekä kävellen että polkupyörällä 
pitäisi turvata. Koulujen erikoistuminen eri oppiaineisiin hyvin varhaisessa vaiheessa saattaa heiken-
tää lasten mahdollisuuksia arkiliikuntaan. Seitsenvuotiaan lapsen tahto erikoiskouluun saattaa perustua 
enemmänkin vanhempien tahtoon kuin lapsen omaan. Vanhempien ilmoittaessa lapsensa erikoiskou-
luun kannattaisi vanhempien harkita ratkaisua myös arkiliikunnan kannalta. Onko liikuntapainotteinen 
ala-aste todella nimensä arvoinen, jos suurin osa lapsista kuljetetaan sinne autolla?

Ei ole uusi asia, että kaupan rakennemuutos vaikuttaa näivettävästi pieniin ja keskisuuriin kauppoihin. 
Palvelujen sijoittaminen isompiin yksiköihin pois asutusalueilta aiheuttaa lisää haasteita myös väestön 
vanhetessa. Tulevatko tällä hetkellä harvinaiset kauppa- ja kirjastoautot takaisin? Yhtä turmiollisia kuin 
loittonevat koulut ja sitä mukaa pitenevät lasten koulumatkat, ovat vanhusten arkiliikunnan kannalta 
loittonevat palvelut.

Työpaikkojen asenteet ja järjestelyt liikkumista kohtaan voivat työntekijöiden kannalta olla joko arki-
liikunnan olosuhteita heikentäviä tai edistäviä seikkoja. Haastatteluissa kävi ilmi, että haastateltavat 
käyvät pääsääntöisesti töissä omalla autolla kolmesta syystä:

1) työmatka on liian pitkä pyörällä tai kävellen kuljettavaksi
2) pienten lasten kuljettaminen päivähoitoon aamuisin ja pois päivähoidosta iltapäivisin
3) oman auton tarvitseminen työpäivän aikana.

Yleisin syy työssä omalla autolla käymiseen oli se, että autoa tarvitaan työpäivän aikana. Tässä valossa 
katseet kääntyvätkin työnantajiin; voisiko työnantaja rohkaista työntekijöitään käyttämään polkupyörää 
työasioiden hoidossa, jos välimatkat sen sallivat? Tästä on Salon kaupungissa oiva esimerkki. Salossa 
kevytliikenneasiamies on hankkinut kaupungille ns. ”työmatkapolkupyöriä”. Polkupyörät ovat tarkoitet-
tuja työpäivän aikana tapahtuviin työmatkoihin. Esimerkiksi opetustoimen neuvottelupisteet ovat noin 
kahden kilometrin säteellä toisistaan. Kahden, jopa viidenkin kilometrin matka sujuu keskusta-alueella 
polkupyörällä pääsääntöisesti vähintään yhtä nopeasti kuin autolla. Näin pitkänkin matkan päästä tu-
leva voi saada arkiliikuntaa työpäivänsä aikana, samoin työmatkansa lapsen päivähoitokuljetusten takia 
autolla kulkeva. 
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Päivähoitopaikkojen sijoittaminen maankäyttösuunnitelmissa niin, että ne ovat asuinalueiden läheisyy-
dessä luo arkiliikunnalle suotuisia olosuhteita. Peruspalveluiden tulisi olla saavutettavissa kevyen liiken-
teen turvin ja lasten tulisi voida liikkua helposti, turvallisesti ja omatoimisesti lähiympäristössään.

4.2.6 Julkisen ulkotilan laatu 

Seuraavassa käydään läpi liikkumiseen kannustavan julkisen ulkotilan suunnittelun ”peukalosääntöjä”. 
Julkisen ulkotilan laadun suunnittelun avaintyökalu on asemakaava, jossa määritellään yleiskaavaa tar-
kemmin toimintojen sijainti sekä ohjataan rakennetun ympäristön laatua antamalla määräyksiä esimer-
kiksi istutuksista, rakentamistehokkuudesta, rakennusten sijainnista ja kerroskorkeuksista. 

Jan Gehl (2001) jaottelee kaupungit neljään eri tyyppiin sen mukaan, millaisia niiden julkiset ulkotilat 
ovat ja miten niitä käytetään. 

Perinteisessä (erityisesti eurooppalaisessa) kaupungissa julkista ulkotilaa käytetään tasapainoi-
sesti tapaamiseen, kauppaan ja liikenteeseen ja siellä on jalankulkijalle sopiva mittakaava. Valloitetus-
sa kaupungissa yksi käyttömuoto, yleensä autoliikenne, hallitsee. Pysäköinti ja liikenne on vallannut 
aukiot ja kadut, ja saaste ja melu häiritsee julkisen ulkotilan muuta käyttöä. Hylätyssä kaupungissa 
julkinen ulkotila ja julkinen kaupunkielämä on hävinnyt kokonaan. Tällaisia kaupunkeja esiintyy yleensä  
kulttuureissa,  joissa kaupunkirakentamisen perinteet ovat heikot tai nuoret ja ne ovat Gehlin mukaan 
erityisen tyypillisiä Yhdysvalloissa. Näiden kaupunkien tai taajamien kaupunkitila koostuu asfalttikentis-
tä ja rakennuksista niiden keskellä. Varsinaista katutilaa ei muodostu, ja suurimittakaavainen ja pitkiä 
etäisyyksiä sisältävä ympäristö ei houkuttele kävelemiseen tai kevyen liikenteen käyttöön. Jalkakäytä-
viä tai kevyen liikenteen reittejä ei ole edes asuntoalueilla. Niissä eletään drive-in -elämää, joka sulkee 
ajokortittomat (nuoret, vanhat ja vammaiset) väestöryhmät pois julkisesta ulkotilasta. Hylätyissä kau-
pungeissa on myös jättimäisiä shopping mall -keskittymiä, joissa näkee sisällä lenkkeileviä ihmisiä, kun 
muualla ei voi kävellä. Näiden ostosgallerioiden sisäkatulabyrintit matkivat usein julkista kaupunkitilaa 
ja ne varustetaan suihkukaivoin, puuistutuksin ja istuinryhmin.

Jälleenvalloitetulla kaupungilla Gehl tarkoittaa kaupunkia, jossa on tietoisten toimenpiteiden avulla 
saatettu julkisen ulkotilan käyttö tapaamiseen, kauppaan ja liikenteeseen takaisin tasapainoon. Erityi-
sesti kaupunkien keskustoja on viime vuosikymmenten aikana muutettu kävelypainotteisiksi. Muutosta 
on tukenut niiden aseman muuttuminen vapaa-ajan ja viihtymisen paikoiksi perinteisen kaupankäynti- ja 
hallintofunktion ohella. 
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Samanaikaisesti teknologioiden voimakas kehittyminen on mahdollistanut vaivattoman asioiden hoidon 
ja ihmisten välisen kommunikoinnin ilman, että kotoa tarvitsisi lähteä mihinkään. Myös ihmisten mah-
dollisuus liikkua sekä kaupungin sisällä että kaupungista ja maasta toiseen on lisääntyneen vapaa-ajan 
ja kohonneen elintason myötä parantunut huomattavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset menevät 
nykyisin vapaaehtoisesti ja omasta valinnastaan kaupungin julkisiin ulkotiloihin – heidän ei ole pakko 
mennä sinne. Kuten julkisen ulkotilan käyttökin, myös liikunta on muuttunut hyödykkeeksi, josta nauti-
taan haluttaessa. Miten nämä kaksi halua voisivat limittyä kaupunkitilassa?

Gehlin mukaan (Gehl 1987) julkisten ulkotilojen houkuttelevuuteen ja niiden käveltävyyteen on mahdol-
lista vaikuttaa monin strategisin suunnitteluvalinnoin, jotka tehdään jo ennen reittien yksityiskohtaista to-
teutussuunnittelua. Hän painottaa tilallista keskittämistä (säteeltään noin 0,5 km laajuinen alue on vielä 
helposti ”käveltävä”), erilaisten toimintojen integroimista ja tällaisen kävelypainotteisen alueen sujuvaa 
saavutettavuutta. 

Yhdyskuntarakenteen ohella suuri vaikutus arkiliikunnan edistämisessä on kevyen liikenteen väylillä, 
joilla on avainasema paitsi arkiliikunnan olosuhteiden edistämisessä, mutta myös niiden heikentämi-
sessä. Kevyen liikenteen reittien suunnittelussa tulisi muistaa, että koettu etäisyys on sitä lyhempi, mitä 
vaihtelevampi fyysinen ympäristö on (salaperäisyys, mutkat) ja vastaavasti horisonttiin ulottuva reitti 
tuntuu uuvuttavan pitkältä. Miellyttäväksi koetussa kaupunkiympäristössä hyväksytään jopa 70% pi-
dempi matka käveltäväksi kuin epäviihtyisäksi koetussa (Ojala 2003 s. 78). Miellyttävyyden kokemusta 
edistää osaltaan reittien ja paikkojen liikenteen ja sosiaalisen ympäristön kokeminen turvallisiksi.

Kävelyreitin suunnittelussa vaihtelua voidaan luoda myös tilallisen rajautumisen varioinnin avulla: ka-
pea-leveä, varjoisa-valoisa jne. luovat mielenkiintoa näkymiin. Asuinalueilla kävelytie kannattaa sijoittaa 
avoimen ja suljetun tilan rajapintaan siten, että se tukeutuu toiselta sivultaan rakennettuun reunaan ja 
toiselta avautuu näkymiä. Gehlin mukaan tällainen reitti koetaan miellyttävänä, koska ihminen biolo-
gisena olentona haluaa turvata selustansa. Alikulkuja tai voimakkaita korkeuseroja kannattaa välttää, 
koska ne koetaan hankaliksi ja ovat jossain tapauksessa suoranaisia esteitä esim. lastenvaunujen tai 
pyörätuolin kanssa liikkuville. Ihminen oikaisee myös aina kuin voi, joten jo reittien yleispiirteisessä 
suunnittelussa tulisi ottaa huomioon mahdollisuus sujuvaan etenemiseen. 

42    L i i k u n n a n  o l o s u h t e i t a  e d i s t ä v ä t  j a  h e i k e n t ä v ä t  t e k i j ä t

35 36 37

35  Ulkoilualue Meritullissa, Oulu, kuvaaja LJ-K
36  Leikkipaikka asuntomessualueella, Heinola, kuvaaja LJ-K
37  Kuurainen oksa, Oulu, kuvaaja LJ-K



Kevyen liikenteen reittien tulee tarjota maisemallisia kokemuksia ja niille pitää olla alueita varattuna 
maankäytössä muuallakin kuin autoteiden varsilla. Kevyen liikenteen suunnittelun alkuvaiheissa 1970- 
luvulla oli suunnittelijan vakuuteltava muille, että kevyen liikenteen väylä voi kulkea autoteistä erillään ja 
valitettavasti tämä on jossain määrin tilanne nykypäivänäkin. Käyttäjälle suurin houkutin kevyen liiken-
teen väylien käytössä on ajan käytön ja ympäristön laadun hyvä suhde autolla kulkemiseen verrattuna. 
Parhaimmillaan reitti – oli se työmatka, koulumatka tai vapaa-ajan harrastuksiin johtava reitti – tarjoaa 
kulkijalle ajallisesti ja laadullisesti niin paljon paremman vaihtoehdon autolla kulkemisen sijaan, että 
kulkumuotoa valittaessa kevyt liikenne muodostuu autoilua suositummaksi.

Maaston muodot luovat edellytyksiä vaihteleville ja avautuville maisemille, mutta pyöräilijän kannalta 
liian suuret maastonmuodot saattavat olla arkiliikuntaa ellei heikentävä, mutta ainakin haastava tekijä. 
Tässäkin suunnittelulla on tärkeä rooli. Hyvinkäällä kaavoituksen ammattilainen kertoi kulkevansa suu-
rimmaksi osaksi pyörällä työmatkat. Hyvinkään maasto on kumpuilevaa, joten matka kotoa töihin sujui 
parhaimmillaan kymmenen minuuttia nopeammin kuin matka töistä kotiin. Toisaalta kevyen liikenteen 
yksi merkittävimmistä houkuttimista on juuri maisemalliset kokemukset, joita maaston muodot luonte-
vasti tarjoavat. 

Pyöräilyä tukee ennen kaikkea yhtenäinen ja asuinalueiden lisäksi myös keskustan ja työpaikka-alueet 
kattava pyörätieverkko. Se tulisi suunnitella integroidusti muun liikenneverkon ja yhdyskuntarakenteen 
kanssa. Pyöräilyn ja kävelyn tueksi tulisi myös suunnitella ”laatuväyliä”, jotka laadultaan korkeatasoisina 
suorastaan houkuttelevat niiden käyttöön. (Ojala 2003 s.81, ss.110-111).

Pyöräilyä edistää myös pyöräpaikoituksen järjestäminen. Sitä tarvitaan sekä asuntojen, palvelujen että 
työpaikkojen yhteydessä ja sen tulisi sijaita autopysäköintiä lähempänä pääsisäänkäyntejä (Ojala 2003 
s.81) Erityisesti kävelykeskusta-alueilla pyöräpaikoitus on usein unohdettu tai riittämätön, ja eri liiken-
nemuotojen käyttäjien välille syntyy kiistaa siitä, mihin pyörän voi paikoittaa. Liikkeenharjoittajat eivät 
pidä näyteikkunoiden eteen jätetyistä pyöristä ja sinne tänne valopylväisiin lukitut pyörät voivat jopa 
ruuhkauttaa kävelyalueen.

Kiinnostavan mallin kevyen liikenteen edistämiseen tarjoaa matkaketjuun perustuva liikennejärjestel-
mäsuunnittelu. Siinä kevyt liikenne nähdään osana joukkoliikennettä ja esimerkiksi pyörille varataan ti-
laa sekä liityntäterminaalin yhteydessä että joukkoliikennevälineissä (Ojala 2003 s.81). Komea esimerk-
ki matkaketjusta on Amsterdamin keskusrautatieaseman edessä oleva monikerroksinen spiraalimainen 
pyöräparkki, jonne junilla matkaansa jatkavat voivat turvallisesti paikoittaa pyöränsä. Amsterdamista 
löytyy myös vesiliikenteen ja kevyen liikenteen välinen matkaketju. Pyöräilijät voivat ajaa suoraan si-
sään keskusrautatieaseman läheltä Ij -joen yli kaupungin pohjoisosiin liikennöivään lauttaan. He eivät 
välttämättä nouse edes satulasta alas, vaan ovat heti lautan rantauduttua valmiita syöksymään vasta-
rannalla odottavaa pyörätietä pitkin eteenpäin.

Väylien kunnossapito on ehdoton edellytys niiden toimivuudelle ja käytettävyydelle. Kesällä asfaltin 
hyvä kunto houkuttelee rullaluistelijoitakin kevyen liikenteen väylille, mutta talvisajan kunnossapito on ke-
säajan kunnossapitoa huomattavasti tärkeämmässä asemassa. Asianmukainen valaistus, lumenpoisto 
ja hiekoitus tai sen pois jättäminen ovat avainasemassa kevyen liikenteen käyttäjämäärissä. Aurauksen 
puute tai heikko valaistus voivat katkaista lumettomina vuodenaikoina paljon käytetyn reitin asuinalueil-
ta esimerkiksi keskustaan. Toisaalta reitin ollessa muuten riittävän houkutteleva, näyttävät jalankulkijat 
käyttävän sitä jossain määrin talvikunnossapidon puutteesta huolimatta. Tästä esimerkkinä on Oulussa  
Oulujoen varrella keskustan välittömässä läheisyydessä kulkeva kevyen liikenteen väylä, joka ainakin 
muutamana aiempana vuonna on jätetty auraamatta ja sen valaistuskin on ollut heikko. Kunnossapidon 
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puutteesta huolimatta reitti on ollut kävelijöiden suosiossa ja tamppautuneella lumella matka on taittu-
nut mutkattomasti. Sittemmin reitti on ollut koko talven aurattuna ja valaistustakin on parannettu. Syynä 
tähän saattaa olla reitin varrella oleva avantouintipaikka, joka on kaupunkilaisten ahkerassa käytössä. 
Reitin käyttäjämäärät ovat silminnähden aurauksen myötä lisääntyneet pyöräilijöidenkin pystyessä sitä 
käyttämään. Hoitamattomuudella voidaan myös viestiä sitä, että jostain syystä kulkijoita ei kyseiselle rei-
tille edes haluta ohjata. Valaistuksen puute on ehkä yleisin näistä ”torjuntakeinoista”. Hiekoituksen pois 
jättäminen ei aina ole tarkoitettu ”torjuntakeinoksi”, vaan sen tarkoitus voi myös olla kevyen liikenteen 
kulkuneuvomuotojen lisääminen: talvisin pienempien paikkakuntien koulujen pihoilla tai keskustoissa 
voi nähdä polkupyörien asemesta joukkioittain potkukelkkoja.

Liikuntarajoitteiset ovat suunnittelun ja varsinkin toteutuksen suuri haaste. Maastonmuodot asettavat 
suurempia rajoja esteetöntä ympäristöä suunniteltaessa, mutta toteutuksessa jo muutamat sentit tasai-
semmallakin maastolla saattavat olla ratkaisevia. Myös kevyen liikenteen väylien päällysteellä on suuri 
osuus esteettömässä ympäristössä. Asfaltti, jossa on mukana kumisekoitetta, on suotuisa sekä liikun-
tarajoitteisille että rullaluistelijoille.

Arkiliikunnan osana lähiliikuntapaikat ovat 
varsinkin lapsille tärkeitä.  Lähiliikunnan 
suunnittelun ja toteutuksen tuoreinta antia 
edustaa Heinolan vuoden 2004 asuntomes-
sualue, jossa lähiliikunta on otettu yhdeksi 
alueen suunnittelun teemaksi. Liikuntatavoit-
teiden saamiseksi alueen suunnitteluun mu-
kaan jo suunnittelun alkuvaiheessa perustet-
tiin erityinen lähiliikuntaryhmä. Asuinalueen 
asemakaavan laadinnan tueksi määriteltiin 
joukko liikuntareitistöjä ja –väyliä, liikunta- 
ja leikkipaikkoja, asuinalueen luontoympä-
ristöä sekä asuntorakentamista koskevia 
tavoitteita, joissa lähiliikunnan olosuhteet 
oli muotoiltu konkreettisten suunnitteluoh-
jeiden muotoon. Tavoitteena oli esimerkiksi 
välitön yhteys lähiluontoon jokaiselta tontilta, 
yhteinen ulkona sijaitseva lähiliikuntapaikka 
(pienpelialueita, temppuratoja), sisäliikunta-
tilaa (voimistelu, temppuilu, pienpelit), kunto- 
ja luontopolut sekä riittävästi varastointitilaa 
liikuntavälineitä ja varusteita varten. 
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Myös pienilmastolla on merkitystä miellyttävän ulkoympäristön synnylle. Jos pihat ovat kovin tuulisia tai 
varjoisia, ei siellä juurikaan haluta oleskella. Tämä voi olla ratkaisevaa esimerkiksi aikuisen läsnäoloa 
vaativien aivan pienten ”hiekkalaatikkoikäisten” tai vanhemman väen ulkoilun määrälle. Sama koskee 
kevyen liikenteen väylien suunnittelua: jos ne ovat hyvin avoimia ja tuulille alttiita, niiden käyttökynnys 
todennäköisesti nousee verrattuna metsän katveessa sijaitseviin.

Havainnollisen esimerkin kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämisestä tarjoaa Kööpenhamina, jossa 
kävelykeskustan rakentaminen alkoi vuonna 1962. Kun kävelykeskustan ytimenä toimivan kävelykatu 
Strögetin ensimmäinen helppokulkuiseksi rakennettu osa avattiin, jalankulku alueella lisääntyi 35%, 
mutta lastenvaunujen määrä peräti 400%. Määrätietoinen kehittämistyö on edennyt siitä alkaen vai-
heittain ja nykyisin kevyen liikenteen osuus on 80% keskustan liikennesuoritteista. Kehitystyön seu-
rauksena 18 aukiota on vallattu takaisin autoilta ihmisille ja niistä on tehty viihtyisiä julkisia olohuoneita 
ulkoilmakahviloineen. Paikoitus ja autolla liikkuminen on tehty keskusta-alueella tietoisesti vaikeaksi, 
mutta muutos on tapahtunut niin pienin askelin ja pitkän ajan kuluessa, että ihmisillä on ollut aikaa tottua 
tähän. Pysäköintipaikkoja on vähennetty joka vuosi 2...3% ja vastaavasti pyörätieverkkoa on rakennettu 
vuosittain laajemmaksi. Keskustaan suuntautuvista työmatkoista kolmasosa tapahtuu pyöräillen, kol-
masosa julkisilla kulkuneuvoilla ja kolmasosa omilla autoilla. (Gehl 2001)

Ihmisen alkuperäinen liikkumisympäristö on luonto. Siksi ehkä maaseutuvaltaisilla paikkakunnilla lii-
kunnan olosuhteiden tuottamisessa pääpainon tulisi olla luontoliikunnassa, koska esimerkiksi kattavan 
kevyen liikenteen verkoston suunnittelu ja toteutus on väestöpohjaan nähden hyvin kallista. Myös re-
surssien kohdentaminen esimerkiksi keskustaajaman julkisen ulkotilan kehittämiseen voisi lisätä arkilii-
kuntaa. Vetovoimainen taajamaympäristö toimisi houkuttimena sen sisällä kävelyyn, vaikka taajamaan 
autolla tultaisiinkin. Tällä olisi myös sosiaalista merkitystä. Taajamassa ja keskustassa kevyen liikenteen 
väylillä ja kävelyalueilla tapahtuva liikkuminen voisi olla ”sosiaalista liikkumista”. Luonnossa liikkuminen 
olisi puolestaan omaan rauhaan ja hiljaisuuteen perustuvaa.

Arkiliikuntaa heikentävänä seikkana on kevyen liikenteen väylien katkonaisuus. Syynä tähän voisi 
olla, että suunnittelija ei ole ajatellut kokonaisuutta. Myös toteutuksen epäjohdonmukaisuus saattaa 
johtaa reitistöjen toisiinsa liittymättömyyteen.

4.3 Kuntoilua edistävät ja heikentävät olosuhteet

Kuntoiluun liittyy arkiliikuntaa useammin välineitä ja varusteita, jotka  tulee  pystyä joko pukemaan, 
riisumaan tai säilyttämään kuntoiluun läheisesti liittyvässä paikassa. Pienimuotoiset puku-/ säilytys-/ 
huoltorakennukset ovat kuitenkin harvinaisia ja niiden puute johtaa usein siihen, että kuntoilijan on käy-
tettävä varusteidensa takia autoa kuntoilemaan lähtiessään. Kuntoilua voi siis määritellä arkiliikuntaa 
suuremmalla välineiden ja varusteiden tarpeella. 

Huoltorakennus voisi olla paikasta riippumaton siirrettävä rakennus, jossa olisi mahdollisuus vaatteiden 
ja varusteiden pienimuotoiseen säilytykseen (esimerkiksi lenkkivaatteet, sukset, luistimet), vaatteiden 
vaihtoon, peseytymiseen, kahvin, kaakaon ja teen keittoon, makkaran paistoon ja erämaaolosuhteissa 
jopa yöpymiseen. Rakennus voisi sijaita keskustassa luistinradan kupeessa ja olla yksityisten kuntoilijoi-
den tai puulaakijoukkueiden käytössä tai vaellusreitin varrella ja palvella vaeltajia erätuvan lailla. 

Kuntoilua heikentävinä tekijöinä voidaan pitää mm. pururatojen, hiihtolatujen ja pistemäisten liikunta-
paikkojen hankalaa saavutettavuutta tai määrän vähäisyyttä. Samalla em. liikuntapaikkojen hyvä saa-
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vutettavuus viestii onnistuneesta suunnittelusta.

Urheiluseurojen  merkitys  kuntoilussa on arkiliikuntaa 
suurempi. Moni kuntoilee lajiseuransa puitteissa kuiten-
kaan kilpailematta siinä järjestäytyneesti. Onkin olemassa 
urheiluseuroja, kuten esimerkiksi Hyvinkään Latu, jonka 
painopisteenä on ulkoliikunta. Tämän tapaisille seuroil-
le on myös ominaista toiminnan avoimuus muitakin kuin 
seuran jäseniä kohtaan.

Kevyen liikenteen väylien riittävä mitoitus on rullaluiste-
lun yleistyessä tullut yhä ajankohtaisemmaksi. Kauniina 
kesäpäivinä hyvillä asvaltoiduilla reiteillä voi olla melko 
ahdasta kävelijöiden, koiran ulkoiluttajien, pyöräilijöiden 
ja rullaluistelijoiden liikkuessa siellä samaan aikaan. Tätä 
ruuhkaa voidaan lievittää jättämällä uudempia reittejä as-
valtoimatta, mutta  usein  paineet  niiden  päällystämiseen 
kasvavat käyttäjien taholta kuitenkin niin suuriksi, että as-
valtointi tulee ennen pitkää välttämättömäksi. Nämä ”ruuh-
kat” ovat kuitenkin yksi parhaista indikaattoreista kevyen 
liikenteen väylien onnistuneesta suunnittelusta ja toteu-
tuksesta.

Liikuntarajoitteisten kuntoliikunta kevyen liikenteen väylillä on harvinaisempaa kuin niiden, joilla ei liikun-
tarajoitteita ole. Kuntoiluun tarkoitetut reitit, kuten pururadat ovat pitkälti liikuntarajoitteisten ulottumat-
tomissa. Tämä asia asettaa haasteita itse reittien suunnittelulle, jossa itse liikuntarajoitteiset toimisivat 
oivana tietolähteenä. Liikuntarajoitteisen kuntoilu on järjestäytyneempää kuin niiden, joilla ei liikuntara-
joitteita ole. Tästä ovat enemmän vastuussa urheiluseurat. Myös uusille liikuntarajoitteisten kuntoilu-
muodoille voisi olla kysyntää. On olemassa lukuisia eri välineitä, jotka mahdollistavat esimerkiksi pyö-
rätuolissa olevan ihmisen laskettelun. Kuitenkin enemmän huomiota voisi kiinnittää liikuntarajoitteisten 
omaehtoiseen kuntoiluun, jolle olosuhteita luotaisiin jo kaavoitusvaiheessa.

4.4 Kilpaurheilua edistävät ja heikentävät olosuhteet

Kilpaurheilun suotuisat olosuhteet riippuvat fyysisten suorituspaikkojen ohella etenkin urheiluseuroista. 
Toki maankäytöllä ja siihen tukeutuvalla rakennetulla ympäristöllä luodaan kaikelle toiminnalle puitteet, 
mutta kunkin lajin markkinointi, järjestäytyminen ym. ovat kilpaurheilussa seurojen harteilla.

Kilpaurheilua siis edistää urheiluseurojen aktiivisuus ja järjestäytyneisyys, kuten myös kaavoituk-
sessa sille asiallisesti varatut alueet ja niihin liittyvät liikenneverkostot. Varsinkin nuorten kilpaurheilus-
ta puhuttaessa on suorituspaikkojen linkittäminen kevyen liikenteen väyliin tärkeä asia. Kilpaurheilulle 
tarkoitettujen alueiden ja liikuntarakennusten sijoittelu siten, että niiltä on lyhyt matka mahdollisimman 
monelle asuinalueelle, on myös lasten ja nuorten kilpaurheilun kannalta tärkeää.

Kilpaurheilua heikentäviksi tekijöiksi voidaan edellä mainittuihin vedoten todeta urheiluseurojen puute 
tai niiden vajavainen toiminta. Myös maankäytössä olevat puutteet, kuten liian pienet aluevaraukset ja 
liikenneverkostojen toimimattomuus voivat heikentää kilpaurheilun olosuhteita. Myös kunnan tai kau-
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pungin yleiset kilpaurheilun vastaiset asenteet saattavat heikentää kilpaurheilun olosuhteita.
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5 Johtopäätökset

5.1 Liikunnan olosuhteet ja yhdyskuntasuunnittelun tavoitteet

Jos liikunnan olosuhteiden edistäminen otetaan yhdyskuntasuunnittelun tavoitteeksi, tuleeko nykyiset 
suunnitteluihanteet korvata toisilla? Tarvitaanko kokonaan uudenlaisia yhdyskuntarakennemalleja tai 
maankäyttöajattelua? Vastaus on mielestämme osittain kyllä: esimerkiksi liikkumisen ja suunnittelussa 
autoliikenteen verkostojen ja paikoitusjärjestelyjen ohella pitäisi tietoisesti tarkastella lihasvoimalla ta-
pahtuvan liikkumisen edellytysten luomista. Nyt sille usein annetaan se tila, joka autoilta jää yli. Myös 
liikennesuunnittelun käytännöt ja koko liikennejärjestelmäajattelu tukee useimmiten autoliikenteen en-
sisijaisuutta. 

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse aloittaa alusta. Liikunnan olosuhteiden tutkiminen ja edistäminen linkit-
tyy sarjaan pyrkimyksiä, joiden kaikkien sateenvarjona on kestävän yhdyskunnan tavoittelu. Liikunnan 
olosuhteille suotuisia päämääriä ja keinoja voidaan tunnistaa yhdyskuntarakenteen täydentämistä tai 
eheyttämistä, autotonta kaupunkia tai joukkoliikennekaupunkia tavoittelevista suunnitteluideologioista 
tai kehittämishankkeista. Kytköksiä löytyy myös nk. terveiden kaupunkien suunnitteluun tähtääviin kehi-
tysohjelmiin ja -hankkeisiin. Esimerkiksi Barcelonan 1990-luvulla tehty sosiaalisia seikkoja painottanut 
kaupunkiuudistus tuotti myös useita uusia pallopeleihin, rullalautailuun ja leikkeihin soveltuvia kaupun-
kiaukioita (Price & Tsouros 1996). 

5.2 Kehittämistarpeet

Esiselvityksen perusteella tärkeimmät liikunnan olosuhteita maankäytön suunnittelussa edistävät kehit-
tämistarpeet liittyvät maankäytön suunnittelua ohjaaviin politiikkoihin ja strategioihin, suunnittelujärjes-
telmään, yhdyskuntasuunnittelun ihanteisiin, suunnittelun käytössä oleviin lähtötietoihin, suunnitelmien 
vaikutusten arviointiin ja vuorovaikutusprosessin osallisten kattavuuteen sekä suunnitelmien toteutuk-
seen. Liikunta tulisi myös nähdä mahdollisuutena kestävän ja viihtyisään elinympäristön kehittämistyös-
sä.

Suunnittelua ohjaavat politiikat ja strategiat
- Liikunnalle suotuisan ympäristön tavoittelu pitäisi saada osaksi kuntien maankäytön strategioita 

siinä missä kestävä ja turvallinen elinympäristökin. Niihin voisi sisällyttää myös suosituksen lii-
kuntatoimen ja maankäytön suunnittelun välisestä säännöllisestä yhteydenpidosta.

- Liikuntaulottuvuutta (erityisesti terveysliikunta) pitäisi tehdä enemmän näkyväksi myös rinnak-
kaisten valtakunnallisten politiikkojen, kuten eheyttämiseen, ympäristöterveyteen tai joukkolii-   
kenteen lisäämiseen tähtäävissä tavoiteohjelmissa.
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Suunnittelujärjestelmä
- Liikunta - sen laajassa merkityksessä - tulisi saada käsitteenä näkyviin suunnittelua ohjaavassa 

maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä osana pyrkimystä kohti terveellistä, viihtyisää ja kes-
tävää elinympäristöä. Tässä tulisi huomioida, että liikunnan olosuhteiden kannalta yleiskaavata-
so on vähintään yhtä merkittävä kuin asemakaavataso. Jos liikunnan olosuhteet laiminlyödään 
yleiskaavatasolla, voi niitä kaavajärjestelmän hierarkkisuuden takia olla mahdotonta huomioida 
enää asemakaavatasolla.

- Liikunnan olosuhteet tulisi saada näkyvämmiksi myös kehitteillä olevassa elinympäristön laadun 
seurantajärjestelmässä ja parhaillaan valmisteilla olevassa elinympäristöohjelmassa.

Yhdyskuntasuunnittelun ihanteet 
- Suunnittelijoiden ja maankäyttöpäätöksiä tekevien tulisi oppia ymmärtämään yhdyskuntaraken-

teen muutossuuntien, kuten hajaantumisen ja vastaavasti täydentämisen vaikutukset liikunnan 
olosuhteisiin. Myös yleispiirteistä maankäytön suunnittelua ja siihen liittyviä päätöksiä tekevät 
täytyisi saada ymmärtämään, että erityisesti arkiliikunnan olosuhteet määrittyvät pitkälti jo yleis-
kaava- tai osayleiskaavatyön yhteydessä asumisen, palveluiden ja muiden toimintojen sijoitta-
misen perusteella. 

- Asemakaavatasolla erityisen tärkeää on ottaa huomioon ja selvittää, kuinka yksittäinen kaava ja 
siinä esitetyt liikuntaa tulevat toiminnat sijoittuvat osaksi suurempaa kokonaisuutta. Yksittäinen 
lähiliikuntapaikka ei takaa liikunnalle suotuisaa elinympäristöä, vaan vähintään yhtä oleellista 
on jouheva ja arkiliikunnan mahdollista liittyminen osaksi paikkakunnan muuta yhdyskunta- ja 
palvelurakennetta.

Suunnittelun lähtötiedot
- Suunnittelijoiden kapeiden (liikunta kilpaurheiluna) liikuntakäsitysten ajantasaistamiseksi täytyisi 

sekä perus- että jatkokoulutuksen yhteyteen järjestää liikunnan eri muotoja (arkiliikunta, kuntoi-
lu, kilpaurheilu), uusia lajeja (rullalautailu, lumilautailu, rullaluistelu) sekä liikunnan olosuhteiden 
ja maankäytön suunnittelun välistä yhteyttä koskevaa koulutusta ja opastusta. 

- Myös muistilistan muotoon kirjoitettu pienimuotoinen opas tai RT-kortti olisi tarpeen. Opas voi-
si sisältää esimerkkejä maankäyttöratkaisuista, joiden avulla luodaan liikunnalle suotuisia olo-
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suhteita. Se voisi myös sisältää eri tilaa tarvitsevien lajien aluevarausten suositeltavat koot ja 
niiden yhteys- ja reittitarpeet (esimerkiksi ratsastuskeskusta varten tarvitaan erillinen hevosten 
ulkoilutus/ratsastuspolkujen verkosto, erilaisia kenttiä; ravivalmennusta varten lisäksi noin 800 
m pitkä hiittisuora). Tämä tietous voitaisiin suurelta osin poimia olevista eri liikuntapaikkojen 
suunnitteluoppaista, mutta maankäytön suunnittelua varten sen tulisi olla yhdestä paikasta löy-
dettävissä. 

Suunnitelmien vaikutusten arviointi
- Osana kaavoituksen yhteydessä tehtävää ihmisiin tai terveyteen kohdistuvien vaikutusten arvi-

ointia tulisi kehittää selkeä menetelmä suunnitelmien liikuntaulottuvuuteen (arkiliikunta, kuntoilu, 
kilpaurheilu) kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Tämän arvioinnin perustana tulisi tehdä koh-
dealueen liikuntaolosuhteiden nykytilanteen selvitys. Siinä kohdealueen liikunnan olosuhteet ja 
niiden kehittämistarpeet (esimerkiksi puuttuvat kevyen liikenteen väylät) olisi havainnollistettu 
karttapohjalle.

- Arviointi liikuntahankkeiden vaikutuksesta muuhun yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen 
tulisi vastaavasti sisällyttää eri liikuntahankkeiden rahoitus- ja toteutuspäätöksiin esimerkiksi 
läänin liikuntarahoista päätettäessä. 

Vuorovaikutusprosessin osallisten kattavuus
- Maankäytön suunnittelussa osallisiksi tulisi sisällyttää myös kuntien liikuntatoimi sekä esimerkik-

si alueelliset liikuntajärjestöt, jotka puolestaan tuntevat hyvin seurakentän. Tämä koskee kaikkia 
kaavatasoja, myös maakuntakaavaa ohjaavaa maakuntasuunnitelmaa. 

- Liikuntapuolen väkeä pitäisi saada innostumaan osallistumisesta. Siihen lienee avaimena se, 
että suunnitelmien vaikutukset myös liikunnan olosuhteisiin on arvioitu osana  terveysvaikutus-
ten arviointia, jolloin niihin ylipäätään pystyy ottamaan kantaa.

Suunnitelmien toteutus
- Myös toteutuspuolen suunnittelijat (esimerkiksi katu- ja rakennussuunnittelijat) tulisi saada ym-

märtämään suotuisten liikunnan olosuhteiden syntymisen perustekijät esimerkiksi asuinkortte-
leiden tai väylien suunnittelussa.

- Rakennuttajat ja rahoittajat tulisi myös saada tietoisiksi liikunnan olosuhteiden ja rakennetun 
ympäristön välisistä ulottuvuuksista.

5.3 Liikunnan olosuhteet mahdollisuutena

Liikunnan olosuhteiden edistäminen voidaan nähdä myös kunnalle tai seudulle kilpailuetua luovana 
tekijänä sekä asukkaiden elinympäristön koettua laatua aidosti parantavana seikkana (SLU 4/02). Lii-
kuntapaikat tarjoavat kaupunkikuvassa tilallista vaihtelevuutta ja avoimia näkymiä. Niiden tapahtumat 
elävöittävät kaupunkikuvaa ja luovat turvallisuutta lähiympäristöönsä esim. iltakäytön kautta. Niissä 
tapahtuva toiminta lisää yhteisöllisyyttä, tavoittaa hyvin eri ikäisiä ihmisiä kaikista sosiaaliryhmistä ja 
sitä kautta vahvistaa paikallista sosiaalista pääomaa. Asukkaiden kokemia elinympäristön laatutekijöitä 
koskevassa tutkimuksessa (Hentilä & Wiik 2002) mahdollisuus omaehtoiseen liikuntaan asunnon lähi-
luonnossa nousi merkittäväksi viihtyisyyttä lisääväksi tekijäksi. Ihmisen kokonaisidentiteetin kannalta 
paikkaidentiteetti näyttelee tärkeää osaa. Paikkaidentiteetin merkittävänä osatekijänä puolestaan on 
elinympäristön viihtyisyys. Näin elinympäristön viihtyisyyden voidaan katsoa tukevan ihmisen koko-
naisidentiteettiä. Liikuntarakennukset ja –paikat ovat usein paikkakunnan merkkirakennuksia ja identi-
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teettisymboleita, joista ollaan ylpeitä (Kuosma 2000). Niiden rakentamiseen ja muutoksiin kohdistuvat 
hankkeet, kuten esimerkiksi Olympiastadionin kattaminen, herättävät suurta mielenkiintoa ja vilkasta 
kansalaiskeskustelua.

Voidaan ajatella, että liikuntaulottuvuuden tuominen selkeämmin mukaan kaavoitukseen aktivoisi kan-
salaisia osallistumaan oman elinympäristönsä muutoksia koskevaan keskusteluun ja suunnitteluun ny-
kyistä enemmän. Tällä tavalla voitaisiin toteuttaa nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain painottamaa 
vuorovaikutteista suunnittelua. Erityisesti suotuisten arkiliikuntaolosuhteiden kehittämisen voisi ajatella 
vähentävän maankäyttökonflikteja ja siten nopeuttavan esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen rakentamista. 
Liikuntaulottuvuuden tunnistaminen maankäytön osana voisi myös auttaa kuntia profiloitumaan ja ke-
hittämään imagoaan. Hyvät liikunnan olosuhteet voivat myös toimia uusia asukkaita houkuttelevana 
laatutekijänä.

51    J o h t o p ä ä t ö k s e t

46 47 48 49 50

46  Intiön hautausmaa, Oulu, kuvaaja LJ-K   49  Leikkipuisto Hupisaarissa, Oulu, kuvaaja LJ-K
47  Kevättalvitunnelma, Oulu, kuvaaja LJ-K   50  Intiön hautausmaa, Oulu, kuvaaja LJ-K
48  Hiihtolatu jäällä Rukalla, Kuusamo, kuvaaja LJ-K



Lähteet

Kirjat:
Asema- ja rakennuskaavamerkinnät. Sisäasiainministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto, Kaavoitusoh-

jeita 1/1980

Gehl, Jan, 1987. Life between buildings. Using Public Space. Van Nostrand Reinhold Company, New  
 York (1980)

Gehl, Jan & Gemzöe, Lars, 2001. New City Spaces. The Danish Architectural Press. Copenhagen 

Helsingin yleiskaava 2002. Osallistumisen yhteydessä saadut kommentit ja vastineet. Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston selvityksiä 2001:9, 13.12.2001

Hentilä, Helka-Liisa; Wiik, Maarit, 2003. Kaupunkikuva asukkaiden kokemana. Vantaan kokeiluprojektin 
kuvaus, 2003. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 619, Vantaa

Hertzen, Heikki von, 1946. Koti vaiko kasarmi lapsillemme. Asunnontarvitsijoiden näkökohtia asunto- ja 
asemakaavakysymyksissä. Väestöliiton julkaisuja n:o 15, WSOY, Porvoo

Hurme, Riitta, 1991. Suomalainen lähiö Tapiolasta Pihlajamäkeen. Suomen Tiedeseura 142, Tammi-
saari

Riitta Jalkanen et.al., 1997. Asuinaluesuunnittelu. Rakennustieto Oy, Tampere

Jääskeläinen, Lauri & Syrjänen, Olavi, 2000. Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen. Käytännön 
käsikirja. Rakennustieto Oy, Helsinki

Kauppinen, Tapani, 2004. ”Sosiaali- ja terveysala ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa”, teok-
sessa Burdge, Rabel et. al. Ihminen ja ympäristön muutos. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin 
teoriaa ja käytäntöjä. Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskes-
kus, Espoo

Le Corbusier, 1987. Towards a New Architecture. The Architectural Press, London (1923)

Liikuntapaikkarakentaminen kaavoituksessa. Nykytilanteen kartoitus. OPM ja YM. Maa ja Vesi Oy 
1992

Liikuntatutkimus 2001-2002. Aikuisliikunta. SLU, Nuori Suomi, Kuntourheiluliitto ja OPM, 2002

Meurman, Otto-Iivari, 1947. Asemakaavaoppi. Helsinki

Mikkola, Kirmo; Keinänen, Timo ja Norri, Marja-Riitta. Funkis. Suomi nykyaikaa etsimässä.

Ojala, Kari, 2003. Liikenne yhdyskunnan suunnittelussa. Ympäristöopas 104, Ympäristöministeriö, Hel-
sinki

Pihamalleja. Asuntohallitus, teknillinen osasto, opasjulkaisu 1:1980 

52



Price, Charles & Tsouros, Agis, eds., 1996. Our Cities, Our Future. Policies and Action Plans for Health 
and Sustainable Development. WHO, Healthy Cities Project Office, Copenhagen

Päivänen, Jari; Piela, Sari & Virrankoski Lauri (LT Konsultit Oy) 2003. Kevyen liikenteen väylät liikunta-
paikkoina: suunnittelu ja vuorovaikutus.

Strandell, Anna & Strandell Carita, 2002. Elinympäristön seurannan kehittäminen. Työryhmän raportti.  
 Suomen ympäristö 545, Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto, Helsinki

Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan mietintö – Betänkande av kommissionen för ut-
vecklande av hälsomotion, 2001. Komiteanmietintö 2001:12, STM0760:00/15/06/2000. Sosiaali- 
ja terveysministeriö, Helsinki

Tiitola, Satu. Rakentamattomat alueet Helsingin kaupnkirakenteessa ja maankäytön suunnittelussa. 
Helsingin yleiskaava 2002, selvitys, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston sel-
vityksiä 2000:4, 1.12.2000

Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2025. Visio ja strategia. Uudenmaan liitto A9, Helsinki 2003

Vuolle, Pauli, 2000. Liikunnan merkitys rakentuu elämänkaarella. Teoksessa Haasteena huomisen hy-
vinvointi: miten liikunta lisää mahdollisuuksia?: liikunnan yhteiskunnallinen perustelu: tutkimus-
katsaus. Liikunnan kansanterveyden edistämissäätiö, Jyväskylä

Julkaisemattomat lähteet:

Manninen, Rikhard et.al. ”Ympäristöterveys yhdyskuntasuunnittelussa. Näkökulmia hyvinvointia edistä-
vään elinympäristöön.” Luonnos 25.11.2003, YTK

Nieminen, Riitta, 2003, ”Lähiliikuntaympäristö. Teoria ja käytäntö”, syventävien opintojen työ, Oulun 
yliopisto, Teknillinen tiedekunta, arkkitehtuurin osasto

Haastattelut:

Kaavoittajien ja liikuntaväen haastattelut Hyvinkäällä, Oulussa ja Pudasjärvellä

Kirjallisuutta

Kirjat:

Gympel, Jan, 2000. Arkkitehtuurin historia. Antiikista nykyaikaan. Könemann, Köln

Karjalainen, Irma; Verhe, Irma, 1995. Ulkoilureitti. Opas ulkoilureittien suunnittelijoille, rakentajille ja 
hoitajille. Rakennusalan kustantajat RAK, Helsinki 

53



Korpela, Kalevi et. al., 2001. Melukylä vai mansikkapaikka? Asukkaiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä 
asuinalueiden terveellisyydestä. Suomen ympäristö 467, Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön 
osasto, Helsinki

Kuosma, Kari (toim.). Suomen liikuntapaikat. Opetusministeriö ja Rakennustieto Oy. Hämeenlinna 
2000

Lehtonen, Anne; Vuolle-Apiala Risto, 2002. Ulkoilumaja. Opas taukopaikkojen ja ulkoilumajojen parissa 
toimiville. Rakennusalan kustantajat RAK, Helsinki

Mäenpää, Pasi et. al., 2000. Sanat kivettyvät kaupungiksi. Tutkimus Helsingin kaupunkisuunnittelun 
prosesseista ja ihanteista. Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulu-
tuskeskus, Espoo

Rautiainen, Anne. Kuntoreitti. Opas kuntoreittien suunnittelijoille, rakentajille ja hoitajille. Rakennusalan 
kustantajat RAK, Helsinki

Suomen arkkitehtuuripolitiikka. Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 17.12.1998

Tiehallinto, Tie- ja liikennetekniikka, 1998. Kevyen liikenteen suunnittelu. Edita Oy, Helsinki

Virtanen, Pekka V., 2003. Yhdyskuntasuunnittelun haasteita. Mikä meni pieleen – vai menikö mikään? 
Rakennustieto, Helsinki

Luennot, seminaarit:

Andersson, Harri. “Muuttuva kaupunkikultturi.” Luento, TaiK 30.9.1997

Staffans, Aija. Luento, “Urbaani kansalaisosallisuus” -seminaari, Tampereen yliopisto, 25.1.2002

Staffans, Aija. Yhteisluento Helka-Liisa Hentilän kanssa: “Kokemuksia lautakuntatyöskentelystä. Trian-
geli luottamusmies - suunnittelija - asiakas”. Teknillinen korkeakoulu, 19.9.2002

Kyttä, Marketta. ”Paikan heijastuksia” –tutkijaseminaarin luento 27.4.2004. Luennon aiheena Children 
in Outdoor Contexts - Affordances and Independent Mobility in the Assessment of Environmental 
Child Friendliness. Väitöskirja. 2003.

”De Urbe Uloa – Sairas sielu sairaassa ruumiissa” -seminaari 5.9.2003

Suomen liikunnan ja urheilun Olosuhdepäivä 8.10.2003

”Maankäytön konfliktit” -tutkimuspohjainen lyhytseminaari 29.10.2003

”Elinympäristön terveellisyys yhdyskuntasuunnittelussa” -lyhytseminaari 26.11.2003

54



Lehdet:

Helsingin Sanomat 21.3.2004, ”Marketti näivettää pienkaupat”, s. A5

Helsingin Sanomat 28.3.2004, ”Arkkitehteja helppo syyttää”, s. A5

Helsingin Sanomat 18.4.2004, ”Kadut pitäisi puhdistaa silloin kun tarvitaan”, s. A5

Helsingin Sanomat 18.4.2004, ”Sundsbergin asukkaat tyytyväisiä alueeseensa”, s. C8

Liikunnan ja urheilun maailma 4/02, SLU, “Liikunta voi olla kunnan menestystekijä”. http://www.slu.fi

Liikunnan ja urheilun maailma 6/02, SLU, “Liikenne urheilun suurin ympäristöhaitta”

Liikunnan ja urheilun maailma 1/03, SLU, “WHO panostaa terveysliikuntaan”

Kaava-asiakirjat:

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus. Hyvinkään kaupunki, Sveitsi. Hyvinkään kaupunki, 
tekninen virasto, kaavoitusosasto 25.8.1995

Iso-Syötteen asemakaava. Pudasjärven kunta, Naamangan kylä. Kaava-alue 058, Naamangan kylä, 
korttelit 1-77. Hyväksytty 17.9.2001. Arkkitehtitoimisto Oulun Yke Oy, 2001

Hyvinkään yleiskaava 1990. Keskustaajaman osayleiskaava vuodelle 2010. Hyväksytty 26.8.1992, vah-
vistettu 18.1.1994. Hyvinkään kaupunki, 26.8.1992

Hyvinkään yleiskaava 1990/2010, keskustaajama. Selostus. Hyväksytty 26.8.1992, vahvistettu  osittain 
17.12.1993. Hyvinkään kaupunki, 25.3.1994

Hyvinkään yleiskaava 1995. Kytäjän osa-alue. Hyväksytty 28.2.1994, vahvistettu 24.5.1995. Hyvinkään 
kaupunki 16.8.1993

Koulutus- ja vapaa-aikakeskus. Rakennuskaava. Pudasjärvi, Syötekeskus Oy. Oulun Ympäristökehitys 
Oy, 1987

Kytäjän ulkoilureitit. Suunnitelmaselostus. Hyvinkään kaupunki. Maa ja Vesi Oy, 8.1.1996

Kytäjän yleiskaava 1995. Osayleiskaavan selostus. Hyvinkää. Hyväksytty 28.2.1994, vahvistettu 
24.5.1995. Hyvinkään kaupunki, 1.3.1994

Oulun yleiskaavaprosessi www.ouka.fi/yleiskaavoitus/pdf/yk2020ehdotus/liite2_YKprosessi2002A4.pdf

Oulun yleiskaava 2020. Selostus. Kaavaehdotus. Oulun kaupunki, 7.1.2003

Pikku-Syötteen rakennuskaava, muutos ja laajennus, lakialue. Pudasjärvi, Syöte. Rakennuskaavase-
lostus. Arkkitehtitoimisto Oulun Yke OY, 1999

55



Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Hyväksytty 11.6.2003. www.pohjois-pohjanmaa.fi/kaavakartta/
index.html

Pohjoispohjanmaan maakuntakaava. Selostus. www.pohjois-pohjanmaa.fi/uudet/skaava/kekaav.htm

Syötekeskus. Pudasjärven kunta. Rakennuskaavan muutos ja laajennus. Hyväksytty 26.9.1996. Arkki-
tehtitoimisto Oulun Yke Oy, 1996

Syötteen osayleiskaava. Pudasjärvi. Hyväksytty 25.6.1990. Oulun Ympäristökehitys Oy, 1990

Usmin alueen ulkoilureittisuunnitelma. Luonnos. Hyvinkään kaupunki. Hämeen-Uudenmaan metsäkes-
kus, 19.8.1997

Uudenmaan maakuntakaava. Ehdotus 22.9.2003. www.uudenmaanliitto.fi/kaavaehdotus/ehtotus.html

Uudenmaan maakuntakaava. Selostus 22.9.2003. www.uudenmaanliitto.fi/risteys.htm

Valokuvat: Helka-Liisa Hentilä, Leena Joki-Korpela ja Janne Rantala

56



LIITE 1

Haastattelurunko asiantuntijoille

Kuntien kaavoituksesta, kaavoitettujen alueiden toteutuksesta ja liikunta-asioista vastaavat 
(ml. päättäjät) sekä liikuntaseurojen ja liikuntapaikkoja  ylläpitävien tahojen edustajat 

Taustatietoja lyhyesti (kaikille)
- ammatti ja koulutus
- kuinka kauan toiminut ammatissa / alueen vastaavana
- miten käy töissä tai liikkuu muuten / oma liikunnallinen ”historia”
- missä itse asuu
- onko tutustunut kunnan liikuntamahdollisuuksiin

Arvio oman paikkakuntanne liikuntamahdollisuuksista (kaikille)
- Mitkä ovat paikkakuntanne liikuntamahdollisuudet?
- Ovatko paikkakuntanne liikuntamahdollisuudet riittävät?
- Mitkä ovat paikkakuntanne suurimmat vahvuudet ulkoilu- ja liikunta-asioissa?
- Mitkä ovat paikkakuntanne suurimmat heikkoudet ulkoilu- ja liikunta-asioissa?
- Onko paikkakuntanne kaupunkirakenne suotuisa esimerkiksi pyöräillen tehtäviin työ- tai asiointi-
matkoihin?
- Mitkä ovat paikkakuntanne käytetyimmät liikkumisen paikat?
- Miten arvioitte liikuntapalvelujen ja –paikkojen kysynnän tulevaisuudessa kehittyvän?

- Mitkä ovat paikkakuntanne ”pistemäiset” ulko- ja sisäliikuntapaikat (selvä alue tai rakennus, joka on 
tarkoitettu liikuntaa tai liikkumista varten) ja mikä on niiden suhde kevyen liikenteen verkostoon?
- Miten liikuntaa palvelevat rakennukset ovat sijoitettu kaupunkirakenteessa (liikuntahallien sijainti 
lähekkäin / erillään, yhteydet kouluihin)?
- Onko paikkakunnallanne  lähiliikuntapaikkoja? Mikä on niiden rooli terveysliikunnassa?
- Miten arvoitte niiden määrän kehittymisen tulevaisuudessa?

- Onko kevyen liikenteen verkosto / muut ulkoilu- ja virkistysreitit jatkuvia ja sujuvia?
- Onko paikkakunnallanne toimivat hiihtolatu- ja vesireittiverkostot?
- Onko kevyen liikenteen verkostojen / muiden ulkoilu- ja virkistysreittien varrella näkymiä, maisemal-
lisia kokemuksia? Ovatko ne olleet suunnittelun tavoitteena?
- Onko kevyen liikenteen / muiden ulkoilu- ja virkistysreittien verkoston kunto hyvä sekä kesällä että 
talvella?

- Onko kevyen liikenteen verkostolta mahdollisuus poiketa luontoon / muille reiteille?
- Yhdistääkö kevyen liikenteen verkosto liikuntapaikkoja (esim. liikuntahallit, urheilukentät)?
- Onko suurimmasta osasta asuinalueita kevyen liikenteen yhteys kouluihin / lähipalveluihin / keskus-
taan / liikuntapaikkoihin?
- Noudattaako kevyen liikenteen verkosto autoteiden varsia vai tarjoaako se esim. kahden kilometrin 
säteellä keskustasta autoliikenteen reittejä nopeampia reittejä ydinkeskustaan?
- Ovatko kevyen liikenteen verkostojen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitu liikuntarajoitteiset?
- Mitkä ovat käyttäjien kokemukset kevyen liikenteen reittien teknisestä toteutuksesta ja hoidosta? 
Onko tästä tai muista virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettujen reittien/alueiden toteutuksesta/hoidosta 
tehty käyttäjäpalautetta?
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Kaavoituksesta ja kaavoitettujen alueiden toteutuksesta vastaaville
- Onko maakunta- tai kuntatason strategioissa mainittu liikuntaa, liikuntaympäristöjä tai liikunnan 
olosuhteita?  Entäs virkistystä?  Jos kyllä, mikä on strategioiden vaikutus maankäytön suunnitteluun (+ 
siihen liittyvään päätöksentekoon)?
- Miten arvioitte maankäytön muutostrendien (mm. yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, palveluinfra-
struktuurin muutokset jne.) vaikuttavan liikunnan olosuhteiden luontiin tulevaisuudessa?

- Onko paikkakunnallanne tarvetta erilliselle ”liikuntakaavalle” tai liikuntapaikkoja koskevalle karttapoh-
jaiselle tietokannalle? Olisiko kyseiselle materiaalille luontiedellytyksiä (=saatavilla oleva aineisto) ja 
olisiko se hyödyllistä lähtötietoa eri kaavatasoilla?
- Mitä materiaalia kaavoittajilla on käytettävänään liikuntapaikkojen ja –alueiden sekä erilaisten reittien 
suunnittelussa? 
- Mitkä ovat suunnittelun tavoitteet, lähtötiedot, ohjeet ja mahdolliset ”peukalosäännöt”?
- Mitkä ovat liikunnan olosuhteita ja niiden suunnittelua koskevat tiedontarpeet eri kaavatasoilla?

- Toimiiko liikuntatoimen ja kaavoituksen välinen yhteistyö? Kuinka se käytännössä hoidetaan?
- Onko paikkakunnallanne toteutumatonta kaavoihin merkittyä liikuntapaikkavarantoa? Jos on, niin 
mikä siihen on syynä ja millaisia kehittämistarpeita tähän liittyy?
- Käytetäänkö paikkakunnallanne liikunnan olosuhteiden vuorovaikutteista suunnittelua ja ketä siinä on 
osallisena (keitä ”liikuntaosalliset” eri kaavatasoilla ovat, miten vuorovaikutus tapahtuu)? 
- Laaditaanko paikkakunnallanne kaavoitettujen alueiden hoitosuunnitelmia? Jos laaditaan, niin ovatko 
ne helposti noudatettavissa?
- Toimiiko yhteistyö hyvin kaavoituksen ja kaavoitettujen alueiden toteutuksen välillä?
- Onko paikkakunnallanne hoitamattomia virkistys- tai puistoalueita (reittejä)? Jos on, niin aiotaanko 
niitä hoitaa ja miten?
- Tuleeko kuntalaisilta pyyntöjä tai kehotuksia puisto- / viher-/virkistysalueiden hoidossa?
- Onko virkistysalueita kaavoitettu maatalousalueille? Jos on, niin mikä on niiden käyttöaste?
- Miten kaavoituksessa hoidetaan erilaiset reitit (esim.) hiihtoladut peltojen yli?

Liikunta-asioista vastaaville (ml. päättäjät)
- Mitkä ovat liikunnan ja liikuntaolosuhteiden luontiin liittyvät päästrategiat paikkakunnallanne?
- Miten arvioitte strategioiden toteutuneen?
- Mistä toteutuminen kiikastaa tai mikä sitä edistää?

- Millainen on liikuntatoimen ja kaavoituksen välinen yhteistyö?
- Onko osallistumiseen ja päätöksentekoon liittyvää tiedontarvetta kaavoitusprosessissa? Ovatko 
kaava-asiakirjat helposti luettavissa / ymmärrettävissä? Onko vuorovaikutus riittävää? Tietävätkö ja 
painottavatko päättäjät tarpeeksi liikunnan olosuhteiden huomiointia?
- Huomioidaanko liikunnan olosuhteiden toteutuminen paikkakuntanne maankäytön suunnittelussa ja 
toteutuksessa?
- Onko maakunta- tai kuntatason strategioissa mainittu liikuntaa, liikuntaympäristöjä tai liikunnan 
olosuhteita?  Entäs virkistystä?  Jos kyllä, mikä on strategioiden vaikutus maankäytön suunnitteluun (+ 
siihen liittyvään päätöksentekoon) sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen?
- Onko paikkakunnallanne tarvetta erilliselle ”liikuntakaavalle” tai liikuntapaikkoja koskevalle kartta-
pohjaiselle tietokannalle? Olisiko kyseiselle materiaalille luontiedellytyksiä (=liikuntapuolelta saatavilla 
oleva aineisto)? 
- Miten arvioitte maankäytön muutostrendien (mm. yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, palveluinfra-
struktuurin muutokset jne.) vaikuttavan liikunnan olosuhteisiin tulevaisuudessa?
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Liikuntaseurat
- Saatteko riittävästi tietoa liikunnan olosuhteisiin vaikuttavista maankäyttö- ja muista suunnitelmista?
- Oletteko olleet osallisina tai osallistuneet kaavoitusprosessiin? Kokemuksia?
- Kuinka edistätte liikunnan olosuhteiden huomioimista kuntatasolla (lobbaus yms.)?

Liikuntaa ylläpitävät tahot
- Saatteko riittävästi tietoa toimintaanne vaikuttavista maankäyttö- ja muista suunnitelmista?
- Oletteko olleet osallisina tai osallistuneet kaavoitusprosessiin? Kokemuksia?
- Kuinka edistätte toimintaolosuhteidenne huomioimista kuntatasolla (lobbaus yms.)?
- Näkemyksenne toimintanne kehittymisestä jatkossa.

Kaikille lopuksi:
Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa teille itsellenne paikkakunnallanne?

Haastattelurunko liikenne- ja vihersuunnittelun asiantuntijoille

Taustatietoja lyhyesti (kaikille):
- ammatti ja koulutus
- kuinka kauan toiminut ammatissa 
- miten käy töissä tai liikkuu muuten / oma liikunnallinen ”historia”
- missä itse asuu
- onko tutustunut kunnan liikuntamahdollisuuksiin

Liikennesuunnittelijat:
-  onko kunnassa kattava kevyen liikenteen verkko
- miten liikennesuunnittelun yhteistyö kaavoituksen kanssa sujunut? miten yhteistyö käytännössä 
hoidetaan?
- onko kevyen liikenteen tavoiteverkko saatu vietyä kunnan kaavoihin
- mikä on kevyen liikenteen asema kunnan liikennejärjestelmässä
- asuinalueiden suunnitteluperiaatteet: esim. alueiden rauhoittaminen läpikulkuliikenteeltä?
- onko kevyen liikenteen väylien itsenäinen linjaus erilleen pääteistä suunnitteluperiaatteena?
- mitä laatutavoitteita kevyen liikenteen väylien suunnittelulle ja toteutukselle?
- kuinka esteettömyys huomioitu?
- kuinka liikuntaulottuvuus (esim. rullaluistelu) huomioidaan suunnittelussa? Toteutuksessa?
- onko kunnassa nk. kevyen liikenteen laatukäytäviä tai ”laaturaitteja” (esim. vesinäkymät)?
- miten niiden suunnittelutavoitteet eroavat muista alueista?
- mikä suurimpana haasteena kevyen liikenteen väylien suunnittelussa ja rakentamisessa: kaavoitus, 
rahoitus vai päätöksenteko vai jo olevien väylien ylläpito ja kunnostus?
- mitä selvityksiä, strategiapapereita, kehittämisohjelmia tms. kirjallista aineistoa!

Kysymyksiä liikunnan erityistarpeista kevyen liikenteen reiteillä:

- onko omat erityisreitit hiihtoa ja ratsastusta varten
- onko hiihtoladuille joihinkin alikulkuihin varaus
- onko ulkoilureittien lähellä pysäköintimahdollisuus autoille ja polkupyörille
- onko reiteillä pehmeä piennar juoksijoille
- onko rullaluistelureittien asfaltin raekoko pienempi
- onko rullaluistelureittien leveys puoli metriä tavallista leveämpi
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- jätetäänkö potkukelkkailijoiden väylästä osa hiekoittamatta
- onko erityistä pyöräpysäköintiä kehitetty (esim. aseman lähellä)?

- hoitosuunnitelmat (onko niitä, noudatettavuus, kuka ”valvoo”)
- toteuttamisperiaatteet (aikataulut, hierarkia)
- jos on hoitosuunnitelmia, niin laaditaanko ne aina
- miten esim. kevyen liikenteen väylän tai ladun välitön ympäristö hoidetaan, jos reitti kulkee yksityisen 
maalla (kuka hoitaa ja kenen ohjeilla)
- valaistuksen suunnittelu (kuuluuko kyseiseen yksikköön? Jos kuuluu, niin onko kaavoittajia mukana, 
tuleeko heiltä toiveita ja ohjeita)
- kohdistuuko kunnan säästöt reitistöjen kunnossapitoon ja valaistukseen (säästöjen hierarkia)

Teemana Oulun kevyen liikenteen väylästön suunnitteluhistoria
- milloin kevyen liikenteen väylien suunnittelu osana muun liikennejärjestelmän suunnittelua aloitettiin 
Oulussa?
- miten liikennesuunnittelun yhteistyö kaavoituksen kanssa sujui? miten yhteistyö käytännössä hoidet-
tiin?
- kuinka hyvin kevyen liikenteen tavoiteverkko saatiin vietyä kunnan kaavoihin?
- mikä oli vaikeinta?
- väylien suunnittelun laatutaavoitteet / muuttuivatko vuosien aikana? Miten?
- asuinalueiden suunnitteluperiaatteet: oliko tavoittena esim. alueiden rauhoittaminen läpikulkuliiken-
teeltä?
- oliko kevyen liikenteen väylien itsenäinen linjaus erilleen pääteistä suunnitteluperiaatteena?
- kuinka liikuntaulottuvuus (esim. rullaluistelu) huomioitiin suunnittelussa? Toteutuksessa?
- hoidettiinko suunnittelu konsulttityönä vai kunnan omana työtä?
- mikä oli suurimpana haasteena kevyen liikenteen väylien suunnittelussa ja rakentamisessa: kaavoi-
tus, rahoitus vai päätöksenteko vai jo olevien väylien ylläpito ja kunnostus?

Puistosuunnittelijat:
- miten puistosuunnittelun yhteistyö kaavoituksen kanssa sujunut? miten yhteistyö käytännössä hoide-
taan?
- onko kunnassa kattava puisto- ja virkistysalueiden verkko 
- asuinalueiden suunnitteluperiaatteet: esim. tonttien liittyminen puistoon/virkistysalueisiin?
- mitä laatutavoitteita puistojen/viheralueiden suunnittelulle ja toteutukselle?
- kuinka liikuntaulottuvuus (esim. leikkipaikat, lähiliikuntapaikat, pururadat, palloilunurmet) huomioi-
daan puistojen viheralueiden suunnittelussa? Entäs toteutuksessa?
- mikä suurimpana haasteena puistojen suunnittelussa ja rakentamisessa: kaavoitus, rahoitus vai pää-
töksenteko vai jo olevien puistojen/viheralueiden ylläpito ja kunnostus?
- mitä selvityksiä, strategiapapereita, kehittämisohjelmia tms. kirjallista aineistoa!

- hoitosuunnitelmat (onko niitä, noudatettavuus, kuka ”valvoo”)
- toteuttamisperiaatteet (aikataulut, hierarkia)
- yhteistyö kaavoituksen kanssa (onko kaavoittajia mukana, tuleeko heiltä toiveita tai ohjeita)
- jos on hoitosuunnitelmia, niin laaditaanko ne aina
- miten esim. kevyen liikenteen väylän tai ladun välitön ympäristö hoidetaan, jos reitti kulkee yksityisen 
maalla (kuka hoitaa ja kenen ohjeilla)
- valaistuksen suunnittelu (kuuluuko kyseiseen yksikköön? Jos kuuluu, niin onko kaavoittajia mukana, 
tuleeko heiltä toiveita ja ohjeita)
- kohdistuuko kunnan säästöt reitistöjen kunnossapitoon ja valaistukseen (säästöjen hierarkia)
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Matkailu/liikuntapalveluja tuottava yritys:
Teemana oman matkailu-/liikuntapalveluja tuottavan liiketoiminnan ja maakunnan / kunnan kaavoituk-
sen välinen suhde 

- millaisia kokemuksia kunnan / ympäristöhallinnon kanssa toimimisesta kaavoitusasioissa?
- käyttävätkö omaa kaavoituskonsulttia? 
- ovatko itse aloitteellisia kaavoitusasioissa so. tekevät ehdotuksia kunnalle?
- ovatko osallistuneet osallistumistilaisuuksiin tai kuulemiskokouksiin tai muihin tilaisuuksiin?
- jos kyllä, mitä kokemuksia?
- onko heidän näkökantojaan huomioitu tarpeeksi kaavoitusprosessin aikana?
- mahdolliset konfliktit liiketoiminnan ja esimerkiksi ympäristön/maisemansuojelun välillä? 
- reitistöt (mootorikelkat, ladut, vaellusreiti yms suunnittelu): onko toiveet ja tarpeet huomioitu kaavois-
sa?
- Iso-Syötteen matkailualueen kaavoitustilanne
- tulevat kehittämistarpeet / onko nykyisissä kaavoissa esteitä niiden toteuttamiselle?
- mahdolliset kaavoitussopimukset kunnan kanssa koskien esim. matkailualueen tiestön, kunnallistek-
niikan ja valaisuksen rakentamista?
- reitistöjen toteuttaminen / kuka vastaa? 
- näkemys liikuntapalvelujen tulevasta kysynnästä? Mikä laji tai palvelu nousussa?
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