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Tämä opas on suunnattu kuntien teknisen sekto-
rin ja muiden toimialojen edustajille, erityisesti 
kaavoittajille, liikennesuunnittelijoille ja liikun-
tatoimelle. Oppaan avulla pyritään levittämään 
hyviä käytäntöjä ja kehittämään poikkihallinnol-
lisia toimintamalleja arki- ja terveysliikunnan olo-
suhteiden toteuttamiseksi kunnissa. Opas liittyy 
verkkosivustoon www.liikuntakaavoitus.fi.

Arjen elinympäristöt ja sitä kautta omaehtoisen liik-
kumisen mahdollisuudet muokkautuvat pääosin kun-
tatason toimijoiden päätösten vaikutuksesta. Kun-
taliiton hyvinvointipoliittisen ohjelman mukaan kun-
nat luovat edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle (Kuntaliitto 
2015: 5).

Kuntatasolla tapahtuva yhdyskuntasuunnittelu (kaa-
voitus) ja siihen liittyvä päätöksenteko ovat avain-
asemassa omaehtoisen arki- ja terveysliikunnan 
olosuhteiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä yh-
dyskuntarakennetta samalla eheyttäen ja vetovoi-
maisia liikuntaympäristöjä rakentaen.

Yhdyskuntasuunnittelua ohjaa maankäyttö- ja ra-
kennuslaki (132/1999). Laki takaa kansalaisten 
vaikutusmahdollisuudet elinympäristön suunnitte-
luun osallistuvan ja vuorovaikutteisen kaavoituk-
sen kautta. Lisäksi laki luo puitteet kunnan ja eri 
viranomaisten vuorovaikutukseen sekä kunnan sisäi-
seen yhteistyöhön. Kunnan eri toimialat voivat osal-
listua kaavoitukseen, jos suunnittelu koskee niiden 
toimialaa. Maanomistajien, kansalaisten, erilaisten 
yhteisöjen ja viranomaisten kanssa tapahtuvalla, 
mutta myös kunnan sisäisellä vuorovaikutuksella 
tavoitellaan avointa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, 
jotka parantavat suunnittelun laatua.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen 
ohjelman painopistealueen ”Hyvinvointi ja terveys” 
kärkihankkeen ”Edistetään terveyttä ja hyvinvointia 
sekä vähennetään eriarvoisuutta” toteuttamistoi-
menpide 1:

Kuva 1. Liikunnan edistäminen kuuluu kunnan kaikkien toimialojen tehtäviin. Tehdyt päätökset näkyvät kun-
talaisten arjen elinympäristössä.

Esipuhe

Liikunnan edistäminen kunnissa   3

Liikennesuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu ja 
kaavoitus Liikuntatoimi

Tekninen infrastruktuuri ja 
energiahuolto Sosiaali- ja terveystoimi

Rakennusvalvonta Nuoriso- ja kulttuuritoimi Opetustoimi

LIIKUNNAN EDISTÄMINEN 
KUNNASSA

Kuntajohto
Poliittinen päätöksenteko

”Muutetaan arkiympäristöjä hyvinvointia 
ja terveyttä tukevia elämäntapoja mahdol-
listaviksi. Muutos toteutetaan ihmisten ar-
kiympäristöissä, osana palveluja ja poikki-
hallinnollisen yhteistyön avulla.” 

(Valtioneuvoston kanslia 2016)



Hentilä & Miettinen (2012) Kaavoituksen avulla parempi liikuntaympäristö, ohjeita osallistumiseen: 
http://www.liikuntakaavoitus.fi/kaytannossa/koulutusaineisto/opas

Yhdyskuntasuunnittelu on erilaisten yhdyskuntien, 
kuten kaupunkien ja kuntakeskusten, toimintojen si-
joitteluun, mitoitukseen ja niiden välisiin yhteystar-
peisiin liittyvää suunnittelua.

Suunnittelun tavoitteena on luoda terveellinen, tur-
vallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaali-
sesti toimiva ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on 
otettu huomioon. Yhdyskuntasuunnittelun yksi työka-
lu on kaavoitus. Siinä ratkaistaan, mihin tarkoituk-
seen maa-alueita käytetään sekä määritellään eri 
toimintojen sijainti, liikenteelliset verkostot, asu-
minen, palvelut ja työpaikat. Kuntatasolla laaditaan 
yleis- ja asemakaavoja. Maakuntatasolla laaditaan 
maakuntakaavoja, jotka ovat yhdessä maakunta-
ohjelman kanssa osa maakuntasuunnitelmaa. 

Suomi on valtiona sitoutunut edistämään päästöjen 
vähentämistä EU:ssa sovittujen ilmasto- ja ener-
giapoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskunta-
suunnittelussa tämä tarkoittaa, että tulee pyrkiä 
estämään yhdyskuntarakenteen hajaantumista ja 
vähentämään liikenteen päästöjä. Hajanainen yh-
dyskuntarakenne, jossa asuminen, työpaikat ja 
palvelut on sijoitettu toisistaan erilleen, aiheuttaa 
välimatkojen pitenemisen kautta autoriippuvuutta. 
Yhdyskuntarakenteen täydentäminen mahdollistaa 
lyhyemmät välimatkat, jolloin liikkuminen voidaan 
toteuttaa lihasvoimin ja vähäpäästöisesti.

Lähipalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen mah-
dollistavat muun muassa ikääntyvien asumisen 
omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, kun 
päivittäispalvelut ovat saavutettavissa kävellen tai 
julkisilla kulkuneuvoilla. Lasten ja nuorten koulu-
matkat ovat pyörällä tai kävellen tehtyinä tärkeä 
osa heidän päivittäistä liikuntatarvettaan. Ne kehit-
tävät myös lasten itsenäistymistä ja vastuullisuutta. 
Esimerkiksi koulujen keskittäminen pidentää monien 
koulumatkaa tehden siitä liian pitkän tai vaarallisen 
omatoimisesti kuljettavaksi. Lähikoulu on siten myös 
liikuntapoliittinen päätös.

Arkiliikunnan olosuhteiden edistämistä voidaan pe-
rustella myös taloudellisesti. Liikuntaa suosiva elin-
ympäristö ennaltaehkäisee sairastumista edistäen 
sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista hyvinvoin-
tia. Tämä tuo säästöjä pitkällä aikavälillä.

Liikuntakaavoitus.fi-sivustolla on julkaistu opas 
(Hentilä & Miettinen 2012), jossa ohjeistetaan 
miten liikuntaa harrastavat kansalaiset, urheilu- ja 
liikuntaseurat, yhdistykset ja järjestöt voivat osal-
listua kaavoitukseen. Oppaassa kerrotaan kaavoituk-
sen etenemisestä ja siihen osallistumisesta sekä 
tekijöistä, jotka vaikuttavat elinympäristömme lii-
kuntaolosuhteisiin.

Arkiliikunnalla tarkoitetaan arkielämän toimiin liittyvää liikuntaa. Siihen sisältyy esimerkiksi liikunta 
koulun välitunneilla sekä omin voimin tapahtuvaa liikkumista paikasta toiseen, kuten pyöräillen tai 
kävellen tehtäviä työ- ja asiointimatkoja. Arkiliikuntaa on lisäksi kaikki muu omatoiminen fyysinen 
aktiivisuus arjessa.

Terveysliikunta on liikuntaa, joka tuottaa sen syistä ja toteuttamistavoista riippumatta terveydelle 
(fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle) myönteisiä vaikutuksia hyvin vähäisillä vaaroilla. Terveysliikun-
taan sisältyy arkiliikunta, hyötyliikunta, lähiliikunta ja kuntoliikunta.

Hyötyliikunta on arkiliikuntaa, josta on näkyvää tai mitattavissa olevaa hyötyä, kuten esimerkiksi mar-
jastus, pihan ja puutarhan hoito, lumityöt, mattojen pesu ja tomutus sekä muut kotityöt. Arkiliikunnan 
ja hyötyliikunnan käsite on häilyvä, esimerkiksi työmatkapyöräily on samaan aikaan molempia.

Lähiliikunta on omaehtoista liikuntaa, joka useimmiten tapahtuu oman asuinalueen lähettyvillä sijait-
sevalla ulkoliikuntapaikalla.

Yhdyskuntien suunnittelu ja liikunnan olosuhteet
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Kaavoitustoimi on tärkeässä asemassa vakiinnut-
tamassa arki- ja terveysliikunnan olosuhteiden suun-
nitteluun liittyviä käytäntöjä ja kunnan sisäistä 
toimintakulttuuria. Kaavoittajat kokoavat näke-
myksiä eri osapuolilta, neuvottelevat kunnan eri 
toimialojen ja viranomaisten kanssa sekä valmis-
televat kaavoitukseen liittyvien asioiden esittelyt 
kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle sekä lauta-
kunnille. Kunnan sisäinen yhteistyö ratkaisee sen 
miten eri toimialat voivat vaikuttaa kaavoitukseen 
liittyvien tavoitteiden määrittelyyn, selvitysten laa-
timiseen sekä kaavavaihtoehtojen suunnitteluun 
ja niiden vaikutusten arviointiin eri kaavatasoilla. 

Liikennesuunnittelulla on myös merkittävä rooli 
arki- ja terveysliikunnan olosuhteiden toteuttami-
sessa. Arkiliikunta kytkeytyy osaksi arjen toimin-
toja. Arkiliikunnan ympäristö syntyy asuinpaikko-
jen välittömässä läheisyydessä sijaitsevista alu-
eista sekä reiteistä töihin, kouluun ja palvelui-
hin. Rakentamattomien alueiden, kuten ulkoilu-
alueiden ja metsiköiden ohella avainasemassa 
ovat kävely- ja pyörätieverkostot sekä ulkoilu-
reitit viheralueilla. Arkiliikuntaympäristöön kuulu-
vat myös rakennetut liikuntapaikat. 

Liikuntatoimen tehtävistä yksi tärkeimmistä on 
liikunnan ja muun ihmisten terveyteen myönteises-
ti vaikuttavan fyysisen aktiivisuuden edistäminen. 
Vuonna 2015 voimaan tulleen liikuntalain mukaan 
(390/2015) tehtävien  toteuttamisen kunnassa tu-
lee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä ke-
hittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista 
yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista 
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toi-
mintamuodoista.

Asukkaiden ja muiden ympäristöä käyttävien tai 
siellä toimivien järjestöjen tai yhdistysten osallistu-
misen avulla kunnan toimialoille voidaan tuoda esil-
le paikallistietoa ja toiveita liittyen elinympäristön 
kehittämiseen. Asukkaiden tiedossa saattaa esi-
merkiksi olla jokin epävirallinen ulkoilureitti tai hiih-
tolatu, jota ei ole merkitty karttaan, eikä se siten 
ole osa esimerkiksi kaavoituksen lähtötietoja.

Kunnan sisäisestä vuorovaikutustavoitteesta huo-
limatta aktiivinen arki- ja terveysliikunnan olo-
suhteiden poikkihallinnollinen edistäminen voi 
olla haasteellista. Vuorovaikutus eri toimialojen 
välillä voi olla enemmän kuin pelkkää tiedot-
tamista ja kuulemista eli mielipiteiden keräämistä.

Kuntien välinen ja alueellinen yhteistyö tule-
vat lisääntymään sote- ja maakuntauudistuksen 
myötä. Tulevaisuuden kunnalle on suunnitteilla
suuri rooli elinvoimaisuuden edistämisessä. Sitä 
toteutetaan esimerkiksi paikkakunnan vetovoi-
maisuuden (maankäyttö, kulttuuri, liikunta), yri-
tysten toiminnan (elinkeinotoimi, hankinnat) ja 
osaamisen (sivistystoimi) kehittämisen kautta.

Kunnan on huolehdittava myös väestön hyvinvoin-
nista ja teveyden edistämisestä. Ne ovat yhteydes-
sä muun muassa elinympäristöön, kaavoitukseen ja 
liikennejärjestelyihin, jotka luovat kuntalaisten hy-
vinvoinnin perustaa. Kaavoituksen ja liikunnan yh-
teensovittaminen maakunnan tehtävien kanssa avaa 
uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia sekä korostaa 
entisestään monialaisen yhteistyön merkitystä.

Oulun yliopiston toteuttamassa Missä mennään lii-
kuntakaavoituksessa -hankkeessa tehtiin kaikkiin 
maamme kuntiin syksyllä 2015 internetkysely*, jossa 
kartoitettiin kuntien liikuntakaavoituksen nyky-
tilaa ja poikkihallinnollisia toimintamalleja. Tähän 
opaskirjaan on koottu kyselyn tulosten ja toteutu-
neiden kuntaesimerkkien pohjalta hyviä käytäntöjä, 
joita voidaan hyödyntää erityisesti kaavoitustoimen, 
liikennesuunnittelun ja liikuntatoimen poikkihal-
linnollisessa yhteistyössä.

Liikunnan edistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä yhdyskunta-
suunnittelun kontekstissa

*Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin (yht. 301 kuntaa). Kuntamäärän perusteella laskettuna 
vastausprosentti oli 48 %, vastauksia saatiin 145 kunnasta.
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Yhdyskuntasuunnittelulla ja kaavoituksella turva-
taan liikunnan olosuhteiden yleisten hyötyjen toteu-
tuminen. Liikunnan edistämistä tukee kaavoituksen 
ohella se, että liikunta-asioita käsitellään myös osa-
na kunnan muuta kehittämistä. Liikunnan olosuhteet 
voidaan nostaa esille esimerkiksi kuntastrategiassa. 
Lisäksi voidaan laatia erityinen liikunnan kehittä-
misohjelma tai liikuntasuunnitelma, jotka tukevat 
kaavoituksen kehitysnäkymiä. Vastaavasti kaavoituk-
sen tulee tukea niissä esiintyviä tavoitteita. Liikun-
nan edistäminen voi olla myös osa kunnassa toteu-
tettavaa hyvinvointipolitiikkaa, josta voidaan laatia 
erillinen hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus.

Kunnan eri toimialojen jatkuva vuorovaikutus ja 
tiedonsiirto ajankohtaisista hankkeista ja kehitys-
näkymistä ovatkin poikkihallinnollisen yhteistyön 
kulmakiviä. Liikunnan olosuhteiden toteutumisessa 
on tärkeää myös kansallisten liikuntaa edistävien 
ohjelmien ja suositusten käsittely sekä toimenpi-
teistä päättäminen koko kunnan ja eri toimialo-
jen osalta. Poikkihallinnollisen yhteistyön avulla 
pystytään tunnistamaan liikunnan olosuhteiden to-
teuttamiseen liittyviä haasteita ja kehittämään rat-
kaisuja niiden poistamiseksi.

Strategisten pyrkimysten ohella liikunnan olo-
suhteita koskevien suunnittelullisten tavoitteiden 
(mm. alueiden ja palveluiden hyvä saavutettavuus 
kävellen ja pyöräillen) määrittelyä on hyvä tehdä 
vuorovaikutuksessa liikuntatoimen ja liikennesuun-
nittelun edustajien kanssa mahdollisimman var-
haisessa kaavoitusprosessin vaiheessa. Liikunnan 
olosuhteiden huomioimiseen suunnittelussa, esimer-
kiksi mahdollisten tarvittavien erillisselvitysten laa-
timisen kannalta, tulisi olla tarpeeksi taloudellisia ja 
henkilöstöresursseja.

Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitustoimi

Kaavoitusprosessin valmisteluvaiheessa voidaan 
kerätä poikkihallinnollista osallispalautetta liikun-
nan olosuhteiden toteutumisesta ja arvioida eri-
laisia ratkaisuvaihtoehtoja liikunnan edistämisen 
näkökulmasta. Liikunnan olosuhteita koskevat vai-
kutusarvioinnit on hyvä saattaa laajasti tiedoksi ja 
pyytää kaavaehdotuksesta lausuntoja, erityisesti   
liikuntatoimelta. Liikuntanäkökulmaa tulisi nostaa 
esille myös kaavaselostuksessa. Kaavan toteutumista 
voidaan seurata liikunnan olosuhteiden toteutumi-
sen osalta poikkihallinnollisesti. Tätä varten voi-
daan kunnassa laatia arviointilista, joka on hyödyn-
nettävissä myös käyttäjäpalautteen keräämisessä 
esimerkiksi liikuntaseuroilta.

Viereiselle sivulle kootuilla keinoilla voidaan kytkeä 
liikunnan olosuhteita tiiviimmin kaavoitusprosessiin 
ja lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä. Suosituk-
sia voidaan soveltaa kaikissa kaavamuodoissa ja ne 
voivat toimia muistilistana erilaisia alueiden käytön 
suunnitelmia ja kaavoja laadittaessa. Lisäksi suo-
situksia voidaan hyödyntää suunnittelun kohdealu-
een maastoinventointien ja selvitysten laadinnassa 
sekä suunnitelmien vaikutusten arvioinnissa. 
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Suositukset liikunnan olosuhteiden huomioimiseen ja poikkihallin-
nollisen yhteistyön lisäämiseen kaavoitusprosessissa

Ennakoinnissa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa
• Ylläpidä kunnan eri toimialojen jatkuvaa vuorovaikutusta välittämällä tietoa ajankohtaisista hankkeista 

ja kehitysnäkymistä.
• Järjestä säännöllisiä tapaamisia (esim. vuotuinen ajankohtaisfoorumi tai vastaava sisäinen seminaari).

Kanssakäymistä edistää myös liikuntatoimen ja alueiden käytön suunnittelun toimipaikkojen fyysinen 
läheisyys.

• Kerää liikunnan olosuhteisiin liittyvää tutkimustietoa ja muita taustaselvityksiä esimerkiksi oppilaitos-
yhteistyön avulla.

Aloitusvaiheessa
• Kerää ja kartoita liikunnan olosuhteita koskevat perustiedot (maastoinventointi).
• Määrittele liikunnan olosuhteita koskevat erillistavoitteet. Hyödynnä vuorovaikutusta esim. liikuntatoi-

men, liikennesuunnittelun ja kaavoituksen välillä jo ennen kaavoituksen tavoitteiden asettelua.
• Rajaa tarvittavat erillisselvitykset liikunnan olosuhteista ja valitse menetelmät niiden toteuttamiseen.

Esimerkiksi epävirallisia ulkoilureittejä voidaan kartoittaa jäljistä talvella tai virkistyskäytössä olevia 
alueita voidaan kartoittaa ilmakuvien kasvillisuuden perusteella.

• Laadi osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) siten, että liikunnan ja liikennesuunnittelun osapuolet 
kirjataan osallisiksi.

• Tiedota mahdollista työhön kiinnitettyä kaavakonsulttia liikunnan olosuhteista. Yhtenä lähtöaineistona 
voidaan hyödyntää liikuntakaavoitus.fi-sivuston suosituksia.

Valmisteluvaiheessa
• Arvioi eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutukset liikunnan olosuhteiden näkökulmasta. Hyödynnä vuorovai-

kutusta liikuntatoimen ja liikennesuunnittelun edustajien kanssa. Liikunnan olosuhteiden laadun arvioin-
nissa voidaan käyttää apuna liikuntakaavoitus.fi-sivuston suosituslistausta. Kokenut liikuntasuunnittelija 
voi tehdä arvioinnin itsekin.

• Laadi tai tilaa erillisselvitykset liikunnan olosuhteista ja yhdistä tulokset osaksi suunnittelua.
• Kerää yleisötilaisuuksissa osallispalaute liikunnan olosuhteista.
• Jaa kutsut yleisötilaisuuksiin paitsi asukkaille myös muille osallisille, kuten liikuntaseuroille.
• Huomioi arvioinneissa ja palautteessa esiin nousevat liikunnan olosuhteita heikentävät tekijät ja pyri 

puuttumaan niihin suunnittelussa.

Ehdotusvaiheessa
• Käy läpi todetut haitat edellisten vaiheiden palautteista.
• Hio valittua vaihtoehtoa, muuta suunnitelmaa tai anna kaavamääräyksiä esimerkiksi meluntorjuntaa 

koskien.
• Huomioi liikunnan olosuhteet vähintään siten, että pyydät liikuntatoimen lausunnon kaavaehdotuksesta.
• Esittele yleisötilaisuudessa liikunnan olosuhteita koskeva erillinen vaikutusarviointi tai muu arviointi 

esimerkiksi kartan ja aputekstien avulla.
• Lisää liikuntanäkökulma ja sitä koskevat arvioinnit osaksi kaavaselostusta.

Hyväksymisvaiheessa
• Liitä liikunnan olosuhteita koskevat arvioinnit omana lukunaan osaksi muuta arviointia koskevaa päätök-

sentekoaineistoa.
• Lisää liikunnan olosuhteet yhdeksi teemaksi uusien päättäjien koulutukseen.

Kaavan toteutumisen ja vaikutusten seurannassa
• Järjestä kaavan toteutumisen seuranta liikunnan olosuhteiden näkökulmasta liikuntatoimen, liikenne-

suunnittelun ja kaavoituksen yhteistyönä.
• Yhdistä liikunnan olosuhteet osaksi kunnan elinympäristön tilan seurantaa.
• Järjestä liikunnan olosuhteiden yleisen kehittymisen seuranta esim. säännöllisillä maastoinventoinneilla.
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Liikenteen suunnittelu on olennainen osa alueiden 
käytön suunnittelua ja kaavoitusta. Siten se muo-
dostaa tärkeän perustan liikunnan olosuhteiden to-
teutumiselle ja eheän yhdyskuntarakenteen muo-
dostumiselle. Suunnittelun yleisiä tavoitteita ovat 
muun muassa sujuvien, turvallisten ja esteettömien 
liikenneverkostojen luominen sekä eri liikennemuo-
tojen yhteensovittaminen siten että ne palvelevat 
yhdyskunnan eri toimintoja. Liikennesuunnittelun 
viranhaltijoiden tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä 
kaavoitustoimen kanssa, jotta tiedonsiirto olisi 
joustavaa ja ajantasaista. Tärkeää on myös osallis-
tua kaavoitusprosessin eri vaiheisiin.

Liikunnan olosuhteiden toteutumisen näkökulmasta 
erityisesti kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen liittyvät 
valtakunnalliset strategiat ja tavoitteet tulisi huo-
mioida kunnan liikennesuunnittelussa. Niiden ohella 
kunnassa tai laajemmilla kaupunkiseuduilla voidaan 
laatia omia pitkän tähtäimen suunnitelmia, jotka 
luovat pohjan esimerkiksi pyöräilyn pääreittien ke-
hittämiselle.

Liikennesuunnittelu

• Varmista kunnan eri toimialojen jatkuva vuorovaikutus ja tiedonsiirto ajankohtaisista hankkeista ja ke-
hitysnäkymistä.
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Tärkeimpien kävely- ja pyöräily-yhteyksien tulisi 
olla sujuvia asuinalueilta kouluihin, työpaikka-alu-
eille, palveluihin ja virkistysalueille. Arkiliikunnan 
toteumisen kannalta yhteyksien ajallisella kestolla 
on merkitystä: mielekäs kävely- tai pyöräilymatka 
kestää noin 15—20 minuuttia. Aikuisilla tämä vas-
taa 1—2 kilometrin matkaa kävellen ja 5—6 kilo-
metrin matkaa pyöräillen. Erityisesti lasten kou-
lumatkaliikunnan edistämiseksi huomiota tulisi 
kiinnittää matka-aikojen kestoon. Vilkkaimmilla, 
merkittäviä pyöräilymääriä käsittävillä reiteillä 
pyöräilijät ja jalankulkijat voidaan myös erottaa 
toisistaan esimerkiksi kaksisuuntaisella pyörätiellä 
ja sen rinnalla kulkevalla jalkakäytävällä. Suun-
nittelussa on hyvä huomioida kävely- ja pyöräily-
verkostojen sujuva liittyminen joukkoliikenteen 
pysäkeille sekä polkupyörien pysäköinti- ja säily-
tystarve pysäkeillä. Pyörien pysäköintitarve tulee 
huomioida myös joukkoliikenteen liityntäasemilla, 
kuntien keskusta-alueilla sekä rautatie- ja linja-
autoasemien tai matkakeskusten läheisyydessä. On 
hyvä muistaa, että kunnan keskusta-alue palve-
luineen on osa ihmisten arkiliikuntaympäristöä, 
jonka tulisi olla helposti saavutettavissa liikun-
nan olosuhteiden toteutumisen näkökulmasta.  

• Tuota tietoa ja osallistu kaavoitusprosessin eri vaiheisiin.

• Määrittele liikunnan olosuhteisiin liittyvät tavoitteet liikennesuunnittelussa. Tässä auttaa vuorovaikut-
teinen keskustelu esimerkiksi liikuntatoimen ja kaavoituksen kanssa.

• Sijoita eri liikennemuodot niin, että kohtaamiset ja risteämiset ovat turvallisia.

• Merkitse yleiskaava-asiakirjoihin tärkeimmät kävely- ja pyörätiet sekä ulkoilureitit.

• Varmista kävely- ja pyöräteiden selkeä eteneminen ja sujuvat linjaukset. Tällä on positiivinen vaikutus 
reittien käyttöasteeseen sekä arki- ja hyötyliikuntaan. Tee linjaukset mahdollisuuksien mukaan niin, 
että kävely- ja pyöräreitit kulkevat viheralueiden läpi (meluttomuus, virkistys).

• Luo liikunnalle suotuisat yhteydet asuin-, työpaikka-, virkistys- ja palvelualueille ja niiden välille. Huo-
mioi myös alueet kunnanrajojen läheisyydessä.

• Huomioi asuinalueen keskeisten osien käveltävyys ja pyöräiltävyys.

• Sijoita joukkoliikenteen pysäkit keskeisille paikoille. Varmista liikunnalle suotuisat yhteydet joukkolii-
kenteen pysäkeille. Mahdollista myös pyörien pysäköinti ja säilytys pysäkeillä.

• Edistä koulumatkaliikuntaa muun muassa matka-ajan ja turvallisuuden kannalta. Luo mahdollisuuksia 
myös eri kulkumuotojen käyttöön, kuten rullaluisteluun ja talvella potkukelkkailuun.

• Varmista suunnittelussa yleisesti eri liikkumismuotojen (esim. kävelyn, pyöräilyn, rullaluistelun) tarpeet. 
Nämä tarpeet huomioidaan myös toteutuksessa, kuten päällysteissä, reunakiveyksissä, tilavarauksissa, 
reitin sujuvuudessa ja jakuvuudessa.

Hyviä toimintamalleja liikennesuunnitteluun:



toteutumistarpeet pystyttäisiin huomioimaan koko-
naisvaltaisesti. Liikuntapalveluiden käyttäjiltä kerät-
tävä palaute on myös hyvä raportoida eri toimialoille.
Liikunnan olosuhteiden toteutuminen varmistetaan 
erityisesti asuinalueiden suunnittelussa. Asuinkort-
teleista tulisi olla hyvä yhteys kävely- ja pyöräteille, 
lähipuistoon sekä eri liikuntapaikkoihin ja -palve-
luihin. Kouluja ja niihin liittyviä liikuntapaikkoja 
suunniteltaessa ja toteuttaessa huomioidaan riit-
tävät sisä- ja ulkoliikunta-alueiden tilavaraukset 
sekä saatto- ja huoltoliikenteen suunnittelu. Aluei-
den käytön suunnittelun osana on hyvä huomioida 
erilaiset ulkoliikuntalajit (mm. puistojumpat, uinti, 
luistelu) ja reitistöt (mm. hiihto, maastopyöräily, 
melonta, ratsastus, retkeily), kuten myös niiden ja 
pistemäisten liikuntapaikkojen käyttö eri vuodenai-
koina. Suunnittelussa huomioidaan myös huolto- ja 
säilytystilat sekä paikoitusalueet.

Liikuntatoimijoiden osallistuminen kaavoitukseen ja 
suunnitelmien vaikutusten arviointiin on ensisijaisen 
tärkeää liikunnan olosuhteiden toteutumisessa.

Liikuntatoimi

• Varmista kunnan eri toimialojen jatkuva vuorovaikutus ja tiedonsiirto ajankohtaisista hankkeista ja ke-
hitysnäkymistä.

Hyviä toimintamalleja liikuntatoimeen:
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• Tuota tietoa ja osallistu kaavoitusprosessin eri vaiheisiin.

• Määrittele liikunnan olosuhteisiin liittyvät tavoitteet liikuntatoimessa. Tässä auttaa vuorovaikutteinen 
keskustelu esimerkiksi liikennesuunnittelun ja kaavoituksen kanssa.

• Sijoita keskeiset liikuntapaikat muiden palveluiden lähelle. Liikuntapalvelut, kuten uimahalli, jäähalli 
ja palloiluhallit voidaan sijoittaa keskitetysti lähelle toisiaan. Etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät 
silti saa kasvaa liian suuriksi.

• Kiinnitä huomiota eri väestöryhmien liikuntamahdollisuuksiin.

• Luo sujuvat ja välittömät yhteydet asuinalueilta kävely- ja pyörätieverkostoihin sekä viherverkostoihin 
ja virkistysalueille.

• Varaa riittävästi tilaa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnoille, ulkoliikunnan suorituspaikoille (mm. isommat 
kenttäalueet, uimarannat, vapaat ranta-alueet) ja tilaa vieville liikuntamuodoille (mm. golf, laskettelu, 
suuret urheiluhallit, ratsastus, ulkovesiliikunta-alueet). Liitä tilaa vievien liikuntamuotojen yhteyteen 
mahdollisuuksien mukaan julkisia, kaikille avoimia tiloja ja reittejä. Huomioi suunnittelussa myös huol-
to- ja säilytystilat sekä paikoitusalueet.

• Hyödynnä reitistöjä ja pistemäisiä liikuntapaikkoja sekä leikki- ja pelipaikkoja vuodenaikojen mukaan.

• Huomioi lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa asukkaiden ikärakenne ja eri ikäisten tarpeet. Kiinnitä 
huomiota lähiliikuntapaikkojen ja -palveluiden saavutettavuuteen erityisesti kuntaliitosten yhteydessä, 
jotta lähiliikuntapalvelut eivät keskity vain tietyille alueille (esim. yhden kunnan keskustaan).

• Suunnittele reitti koululta liikuntapaikoille turvalliseksi. Koulu ja sen ympäristö soveltuvat hyvin lähilii-
kuntapaikkojen sijoittamiseen.

• Huomioi kouluja ja niihin liittyviä liikuntapaikkoja suunniteltaessa ja toteuttaessa riittävät sisä- ja ulko-
liikunta-alueiden tilavaraukset sekä saatto- ja huoltoliikenteen suunnittelu.

Kuntalaisten liikunnan edistäminen nähdään eri-
tyisesti liikuntatoimen tehtävänä. Liikuntatoimen    
viranhaltijat ovat tiiviissä yhteistyössä liikunta-
seurojen ja yhdistysten sekä kunnan asukkaiden 
kanssa. Liikuntatoimi neuvoo liikuntaan liittyvissä 
kysymyksissä ja edistää arki- ja terveysliikuntaa 
esimerkiksi järjestämällä erilaisia kampanjoita 
ja kohdennettua liikkumista eri väestöryhmille, 
kuten ikääntyneille, lapsille ja nuorille, työttö-
mille ja maahanmuuttajille. Liikunnan edistämistä 
tukevat rakennettujen liikuntapaikkojen ja -ti-
lojen ohella asuinympäristön ja luonnon tarjoa-
mat mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen.

Liikuntaan liittyvät asiat tulisi koota esimerkiksi lii-
kuntasuunnitelmaan tai liikunnan kehittämisohjel-
maan, joka liittyy kunnan yleiseen strategiseen 
kehittämiseen. Asiakirjoja voidaan hyödyntää poik-
kihallinnollisessa tiedonkulussa ja yhteistyössä. Eri 
väestöryhmien liikunta-aktiivisuutta voidaan myös 
seurata. Tulokset olisi hyvä esitellä poikkihallinnol-
lisesti, jotta väestöryhmien liikunnan olosuhteiden



Suositukset liikunnan olosuhteiden edistämiseen 
poikkihallinnollisena yhteistyönä

Tehkää kunnassa poliittinen päätös liikunnan olo-
suhteiden edistämisestä. Kuntajohto ja kunnan luot-
tamuselimet sekä eri toimialat sitoutuvat päätökseen 
ja kantavat vastuunsa tavoitteiden toteuttamisessa. 
Päättäkää toimiala, joka vastaa liikunnan edistämisen 
kokonaiskoordinoinnista.

Kirjatkaa liikunnan olosuhteita edistäviä asioita muun 
muassa kuntastrategiaan. Huomioikaa liikunnan olo-
suhteiden edistämisessä kansalliset ohjelmat, suosituk-
set ja lait.

Laatikaa liikunnan edistämiseksi koko kuntaa koskeva 
toimeenpanosuunnitelma, jota toteutetaan toimiala-
kohtaisten lakisääteisten ja vapaaehtoisesti laadit-
tavien kehittämisohjelmien ja -tavoitteiden rinnalla. 
Seuratkaa ohjelmien ja suunnitelmien toteutumista 
sekä raportoikaa tiedot eri toimialoille ja luottamus-
henkilöille.

Varatkaa riittävästi resursseja niin taloudellisesti 
kuin henkilöstön kannalta liikunnan olosuhteiden to-
teuttamiseksi eri toimialoilla.

Tunnistakaa omat vahvuutenne ja heikkoutenne liikun-
nan olosuhteiden edistämisessä.

Huomioikaa, että liikunnan edistämisen myönteiset vai-
kutukset näkyvät viiveellä.

Huolehtikaa poikkihallinnollisesta tiedonkulusta ja 
vuorovaikutuksesta, joka on sekä virallista että va-
paamuotoista. Järjestäkää säännöllisesti poikkihal-
linnollisia tapaamisia ja seminaareja. 

Huolehtikaa yhdessä eri toimialoja koskevasta tie-
donkulusta ja vuorovaikutuksesta liikunta- ja urheilu-
seurojen, liikuntayritysten ja kuntalaisten kanssa. 
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Kangasalan kunta on tehnyt pitkäjänteisesti poikki-
hallinnollista yhteistyötä liikunnan edistämiseksi. 
Kunnan ensimmäinen pyöräilyohjelma laadittiin noin 
parikymmentä vuotta sitten. Parhaillaan kunnassa 
toimii Kestävän liikkumisen työryhmä, joka edistää 
erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, mutta myös joukko-
liikenteen toteutumisen mahdollisuuksia. Noin neljä 
vuotta samalla kokoonpanolla toimineessa työryh-
mässä ovat mukana kaavoitus, liikennesuunnittelu, 
liikuntatoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistys-
toimi.

Työryhmä vetää ja toteuttaa Kangasalan kunnan 
kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, joka on hy-
väksytty kunnanhallituksessa. Ohjelma pohjautuu 
seudullisella tasolla hyväksyttyyn, kahdeksan kuntaa 
kattavaan Tampereen kaupunkiseudun rakennesuun-
nitelmaan. Suunnitelman yhtenä painopisteenä on 
kestävä liikkuminen, jolla tavoitellaan autoliiken-
teen osuuden vähentämistä sekä joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä. 

Rakennesuunnitelma ja erityisesti kunnan oma 
kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma heijastuu 
esimerkiksi yleiskaavoitukseen. Kunnassa halutaan 
tehdä ympäristöä, jossa palvelut ovat turvallises-
ti ja hyvin saavutettavissa kävellen ja pyöräillen. 
Kävelykeskustalla ja pyöräilyreittien linjauksilla 
on merkitystä. Muuttovoittoisessa kunnassa kiinni-
tetään huomiota myös eheään yhdyskuntarakentee-
seen. Joukkoliikenteen saavuttaminen asuinalueilta 
on tärkeää, koska merkittävän suuri osa kuntalaisista 

Esimerkki: poikkihallinnollista yhteistyötä seudullisesti ja kuntatasolla

käy töissä noin viidentoista kilometrin päässä Tam-
pereella. Kunnassa halutaankin tukea muun muassa 
pyöräilyä joukkoliikenteen liityntäkulkumuotona ja 
järjestää hyvät pyöräpaikoitusalueet bussipysäkeille. 
Ehkäpä työmatkat taittuvat tulevaisuudessa myös 
sähköpolkupyörillä. 

Kunnan kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen kan-
nustaa muitakin kuntia poikkihallinnolliseen yhteis-
työhön ja uudenlaisen toimintakulttuurin luomiseen. 
Tärkeintä on niin kuntalaisten kuin eri hallintokun-
tien osallistaminen, jotta liikunnan edistämiseen 
liittyvät asiat ymmärretään. Poikkihallinnollisessa 
yhteistyössä on tärkeää myös kokoontua tarpeeksi 
usein. Käytännössä tämä tarkoittaa noin neljää pa-
laverikertaa vuodessa. Lisäksi on olennaista seurata 
säännöllisesti yhteisten tavoitteiden toteutumista.
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Kuva 2. Kangasalan käve-
lyn ja pyöräilyn edistämis-
ohjelma.

Kuva 3. Poikkihallinnolli-
nen työryhmä maastokat-
selmuksella. Mukana oli 
henkilökuntaa kaavoituk-
sesta, katusuunnittelusta, 
puutarhoilta ja vesihuol-
losta. (Kuva: Kangasalan 
kunta.)



Koulu ja sen lähiympäristö reitteineen ovat tärkeitä 
suunnittelun kohteita lasten ja nuorten liikkumisen 
kannalta. Kouvolan kaupungissa opetustoimi on osal-
listunut aktiivisesti koulualueiden suunnitteluun. Pe-
rusopetuksen palvelupäällikkö Kim Strömmer nostaa 
esille erityisesti Sarkolan koulun piha-alueen suun-
nittelun, jossa päästiin erinomaiseen lopputulokseen 
poikkihallinnollisen yhteistyön avulla.

Sarkolan koulun liikennejärjestelyjä tarkasteltiin 
osana uuden koulun rakentamista. Yhtenä suunnit-
telutavoitteena oli mahdollistaa turvallinen kou-
lumatka, koska suurin osa koululaisista tulee kou-
luun pyöräillen. Koululaiset joutuivat ylittämään 
vilkkaasti liikennöidyn kadun ennen koulun pihaan 
saapumista. Läheisyydessä on myös jalkapallokent-
tä, johon liittyy paljon käyttö- ja huoltoliikennettä 
sekä pysäköintipaikkojen tarvetta. Opetustoimen 
sisäisessä keskustelussa päädyttiin ehdottamaan rat-
kaisua, jossa vilkkaasti liikennöity suora katu olisi 
ns. katkaistu koulun edestä. Koulun pihaa toivottiin 
laajennettavaksi katualueelle, jotta autoliikenne 
saataisiin pois koulun edestä. Keskusteluissa kaa-
voituksen ja liikennesuunnittelun kanssa päädyt-
tiin kuitenkin lopputulokseen, jossa kadun linjausta 
muutettiin. Katu tekee koulun kohdalla pienen mut-
kan ja autojen vauhtia hiljennetään myös töyssyjen 
avulla. Lisäksi jalkapallokentän pysäköintialueita 
siirrettiin hieman kauemmaksi, jotta liikennemää-
rät kadunylityskohdassa saataisiin mahdollisimman 
pieniksi.

Ennen katujen muutoksia selvitetään aina kyseisten 
väylien liikennemäärät sekä niillä olevan liikenteen 
laatu ja suuntautuminen. Kaupungilla on käytössä 
mittauslaitteistot, jotka erottelevat eri ajoneu-

Esimerkki: opetustoimen ja kaavoituksen yhteistyöllä laadukkaampaa 
kouluympäristöä

voluokat toisistaan ja mittaavat ajoneuvojen nopeu-
det. Mittaukset toistetaan yleensä muutostöiden jäl-
keen, jonka jälkeen mittaustulokset analysoidaan.

Poikkihallinnollisessa keskustelussa pohdittiin mitä 
kadun katkaiseminen olisi tarkoittanut käytän-
nössä – autoilijat olisivat alkaneet etsiä poikkeavia 
reittejä ns. katkaistun katualueen kohdalla ja näin 
aiheuttaneet suurempaa vaaraa tietä ylittäville kou-
lulaisille. Keskustelun avulla eri toimijatahot oppi-
vat ymmärtämään toistensa näkökulmia ja löysivät 
sopivat keinot yhteisen tavoitteen toteuttamiseen: 
turvallisen koulumatkan edistämiseen.

Kouvolassa toimii useita poikkihallinnollisia työryh-
miä, joissa käsitellään kaavoitukseen liittyviä asioi-
ta. Lasten ja nuorten palveluiden monialainen oh-
jausryhmä kokoontuu kerran kahdessa kuukaudessa, 
ja ryhmässä on edustus myös kaavoituksesta. Tämä 
mahdollistaa ajankohtaisten kaava-asioiden käsit-
telyn varhaiskasvatuksen ja koulujen näkökulmasta. 
Tietoa saadaan vietyä myös kouluille.

Paikkatietoryhmässä, jossa on edustus kaikista kau-
pungin toimialoista, käsitellään esimerkiksi koulujen 
saavutettavuutta ja kevyen liikenteen verkostoon 
liittyviä hankkeita. Saman sisältöistä keskustelua 
käydään joukkoliikennetyöryhmän kanssa. Lisäk-
si arkiliikunnan olosuhteita edistetään Liikunnan       
osaamistiimissä ja Viisaan liikkumisen työryhmässä. 
Strömmerin mukaan on hyvä, että erilaisilla näkö-
kulmilla ja tavoitteilla muodostettuja työryhmiä on 
useita. Näin saadaan ajankohtaista tietoa poikkihal-
linnollisista asioista ja hankkeista sekä vietyä oman 
alan näkemyksiä suunnitteluun.
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Kuva 4. Havainnekuva katumuutoksesta. (Kuva: Kouvolan kaupunki.)
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