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1. Johdanto 

 

Ihmisen saa liikkumaan monet erilaiset tekijät kuten liikunnan ilo, miellyttävä reitti tai 

mielenkiintoinen määränpää. Arkipäivässä pitäisikin olla vaihtoehtoja liikkua 

monipuolisesti (Saarinen 2012: 36). Aktiivisen elämän mahdollisuudet määrittyvät 

jokapäiväisten kaavoitukseen, asumiseen, liikenteeseen, terveyteen, virkistykseen ja 

taloudelliseen kehitykseen liittyvien päätösten pohjalta. Fyysinen aktiivisuus on tärkeää 

kaiken ikäisille ihmisille, erityisesti lasten ja nuorten terveelliselle kehitykselle. Se ei ole 

kuitenkaan mikään itsestäänselvyys ihmisten elämäntavoissa. Hallinnot ovat kohdanneet 

niin paikallisella-, alueellisella- kuin kansallisella tasolla haasteen merkittävästi 

lisääntyneiden kroonisten sairauksien, ylipainon ja vähäiseen liikkumiseen perustuvan 

elämäntavan vuoksi. Fyysinen aktiivisuus on laskenut ympäri Eurooppaa, mihin ovat syinä 

muun muassa auton käytön lisääntyminen, työn mekanisoituminen ja lisääntyneet vapaa-

ajan epäaktiivisuutta lisäävät tavat kuten television katselu ja tietokoneen käyttö (Edward 

& Tsouros 2006: ix, 1, 3). Suomessa liikuntapaikkaverkosto on yksi maailman parhaita 

tiheyden ja lajikirjon osalta, eikä tarjonnan vähäisyyden pitäisi olla harrastuksen esteenä 

(Kokkonen 2010: 377). Lisäksi Suomi on saavuttanut Vapaavuoren ja Paajasen (2012: 6) 

mukaan kansainvälisellä tasolla maineen terveyttä edistävän liikunnan mallimaana. 

Pyrkimys helppoon ja vaivattomaan elämään on kuitenkin laskenut arjen fyysistä 

aktiivisuutta myös Suomessa. Suositusten mukaiseen liikunnan määrään yltää 

suomalaisista lapsista vain noin puolet, joka kymmenes aikuisväestöön kuuluvasta ja 

muutama prosentti ikäihmisistä. Jalankulku ja pyöräily ovat vähentyneet, kun yhteiskunta 

suosii autolla liikkumista. Tilannetta kuvaa hyvin se, että ihmiset menevät tekemään 

liikuntasuoritustakin yhä useammin valiten auton siirtymämatkalle 

(Liikuntapaikkarakentamisen suunta... 2014: 60). Riittämättömän fyysisen aktiivisuuden 

ongelmat ovat siis tiedossa niin Suomessa kuin muuallakin, mutta siihen vaikuttaminen ei 

ole aivan yksinkertaista. Ihmisten liikunta- ja liikkumispäätöksiin vaikuttavat lukuisat 

elinympäristöön ja elämäntapaan liittyvät tekijät (Huhtanen & Pyykkönen 2012: 10). On 

myös tärkeää huomioida, että vain osa liikunnasta tapahtuu varsinaisesti liikuntaa varten 

rakennetuissa liikuntapaikoissa, koska ihmiset liikkuvat myös kävely- ja pyöräteillä, 

virkistysalueilla ja luonnossa (Valkeinen ym. 2014: 1). 
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Suomessa valtiohallinnon liikuntatoimen johtaminen, kehittäminen ja 

yhteensovittaminen kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM). Valtion 

liikuntaneuvosto taas on liikuntalaissa määritelty OKM:n asiantuntijaelin, jonka tehtävänä 

on käsitellä liikuntapolitiikan ja liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti 

tärkeitä asioita. OKM on laajentanut 2000-luvun alusta liikuntanäkökulmaa kohti 

kaikenlaista fyysistä aktiivisuutta ja huomiota on alettu kiinnittää erityisesti terveytensä 

kannalta liian vähän liikkuviin (Huhtanen & Pyykkönen 2012: 6, 18). Valtionhallinnosta 

käsin fyysistä aktiivisuutta on pyritty edistämään siten, että terveyttä ja hyvinvointia 

edistävän liikunnan merkitys on tunnustettu sen julkisessa dokumentaatiossa 1990-luvun 

lopulta lähtien. Terveyttä edistävä liikunta on otettu huomioon myös kaikissa 

hallitusohjelmissa vuodesta 1999 alkaen, ja liikuntalakiin se lisättiin vuotta aiemmin 

(Muutosta liikkeellä!... 2013: 41). On tärkeää, että fyysisen aktiivisuuden lisäämisen 

tarvetta korostetaan valtakunnan ylimmältä tasolta, mutta perustyö sen edistämiseksi 

tehdään silti kuntatasolla.  

Kunnista tuli 1960-luvulla asetetun tavoitteen mukaisesti liikuntapaikkojen 

ensisijaisia rakentajia ja ylläpitäjiä. Vuonna 1980 voimaan astunut liikuntalaki niputti 

yhteen silloisen opetusministeriön laatimat säätely- ja suunnittelukäytännöt korostaen 

entisestään kuntien asemaa (Kokkonen 2010: 155, 157, 160). Kunnissa 

yhdyskuntasuunnittelu on tekijä ja väline, joka vaikuttaa merkittävästi tuloksena olevaan 

fyysiseen aktiivisuuteen. Yhdyskuntarakenteelliset tekijät kuten katujen suhde toisiinsa, 

julkisen liikenteen taso sekä vapaa-ajan vieton paikkojen, julkisten rakennusten ja 

viheralueiden sijainti voivat joko rohkaista ihmisiä liikkumaan tai muodostaa liikkumiselle 

esteitä. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen, laajat ostoskeskukset kaupungin laitamilla 

sekä elämisen, oppimisen, työn ja ostospaikkojen spatiaalinen erottelu vaativat 

lisääntynyttä auton käyttöä vähentäen siten fyysistä aktiivisuutta. Tiiviissä 

yhdyskuntarakenteessa ihmiset kävelevät tai pyöräilevät todennäköisemmin lähellä oleviin 

kohteisiin (Edward & Tsouros 2006: 3–5, 9, 11).  

Eritasoiset kaavat toimivat yhdyskuntasuunnittelun keskeisenä työkaluna. 

Kaavoituksella vaikutetaan ihmisten elinympäristöön, viihtyisyyteen, terveyteen, 

asumiseen ja liikkumiseen (Soikkeli 2008: 9). Tämän vuoksi tulen keskittymään tässä pro 

gradu -tutkielmassa kaavoituksen (yleis- ja asemakaava) mahdollisuuksiin ja haasteisiin 

fyysistä aktiivisuutta tukevan yhdyskuntarakenteen suunnittelussa Suomessa. 
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Yhdyskuntasuunnittelussa on aina mukana kolme elementtiä, jotka ovat fyysinen 

ympäristö, ihmistoiminta ja niiden väliset yhteydet (Dobbins 2009: 74). Kiinnostukseni 

kohdistuu näiden elementtien yhteen kietomiseen siten, että luodaan eri väestö- ja 

ikäryhmät huomioiva fyysistä aktiivisuutta tukeva yhdyskuntarakenne.   

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet  

 

Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitan tutkielmassani laajasti WHO:n määritelmän (Physical 

activity) mukaisesti kaikkea lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista, joka vaatii energiaa. 

Berggrenin ynnä muiden (2006: 2–3) mukaan määritelmä sisältää kävelyn tai pyöräilyn 

liikkumistarkoituksessa, perinteiset pelit, tanssin, ajanvietteet, kotityöt, puutarhanhoidon, 

urheilun ja kuntoilun. Kilpailullisen luonteen sisältävä urheilu ja kuntoa sekä terveyttä 

edistävä liikunta ovat siis vain yksi osa fyysistä aktiivisuutta. Tarkasteluuni sisältyy siten 

myös sellainen fyysinen aktiivisuus, jota ei tehdä varsinaisesti kuntoilumielessä, 

esimerkiksi kauppaan kävely. Jätän tarkastelun ulkopuolelle kilpaurheilun, koska se ei 

koske laajoja väestöryhmiä. 

Fyysisen aktiivisuuden tutkimus on tärkeä ja ajankohtainen aihe, sillä liikkumaton 

elämäntapa lisää monia kansasairauksia, kansantalouden kustannuksia, ikääntymisestä 

aiheutuvia ongelmia, heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä on yhteydessä 

väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin. Fyysinen passiivisuus on noussut 

maailmanlaajuisesti lihavuuteen, tupakointiin ja alkoholinkäyttöön verrattavaksi 

kansanterveydelliseksi ongelmaksi (Muutosta liikkeellä!... 2013: 4, 10). Nämä kaikki ovat 

merkittäviä syitä, joiden perusteella fyysistä aktiivisuutta tulee pyrkiä edistämään. Sallis 

ynnä muut (2006: 317) toteavat, että tutkimus on oleellinen tekijä laajemmalle yritykselle 

lisätä fyysistä aktiivisuutta väestön keskuudessa. Näihin seikkoihin pohjaten tavoitteenani 

on pro gradu -tutkielman kautta osaltaan edistää fyysistä aktiivisuutta ja tuoda ilmi 

nykytilaa sen huomioimisesta osana kaavoitusprosesseja.  

Fyysistä aktiivisuutta on tutkittu aiemmin hyvin paljon useiden eri tieteenalojen 

tekemänä. Aihe kiinnostaa erittäin laajasti eri tieteenhaaroja ja yhteiskunnan sektoreita, 

koska fyysisen aktiivisuuden lisäämisen tarpeelle on olemassa selkeää tutkimusnäyttöä 

sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla. Liian vähäistä liikkumista ja sen aiheuttamia 

ongelmia on käsitelty esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) julkaisussa 
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”Muutosta liikkellä!...” vuodelta 2013, sosiaalitieteiden ja terveyden journaalissa (ks. Rind 

ym. 2014) ja WHO:n Euroopan aluetoimiston julkaisussa (ks. Edward & Tsouros 2006). 

Fyysiseen aktiivisuuteen liittyvien epidemiologisten tutkimusten juuret ovat jo 1960-

luvulla, ja kansanterveys on ollut aina yhdyskuntasuunnittelun keskiössä. Näiden lisäksi 

terveydenhoito, käyttäytymistieteet, yhteiskuntatieteet, taloustiede, vapaa-ajan tutkimus ja 

julkisen politiikan tutkimus ovat kukin tahoillaan tutkineet fyysistä aktiivisuutta. Aihe 

ylittää siten useat tieteelliset rajat, ja monet yhdyskuntasuunnittelijat ovat sen vuoksi 

ymmärtäneet kansainvälisellä tasolla yhä enemmän tarpeen tehdä yhteistyötä muun muassa 

lääketieteen ja terveydenhoidon suuntaan (Sallis ym. 2006: 303, 305, 308, 311).  

Sallisin ynnä muiden (2006: 306) mukaan yhdyskuntasuunnittelun kentässä on 

tutkittu eniten aktiivista liikkumista käsitteellistämällä ja mittaamalla rakennettua 

ympäristöä. Fyysinen aktiivisuus on aina riippuvainen rakennetun ympäristön puitteista. 

Täytyy muistaa, että liikenteen, liikkuvuuden ja yhdyskuntarakenteen välillä on kiinteä 

suhde (Hall & Barrett 2012: 284). Ihmisten käytökseen on mahdollista vaikuttaa tekemällä 

liikunnallisen vaihtoehdon valinta helpoksi, mukavaksi, helppopääsyiseksi ja edulliseksi 

(Armstrong ym. 2011: 311). Valtaosa fyysiseen aktiivisuuteen liittyvästä aiemmasta 

tutkimuksesta onkin käsitellyt enimmäkseen yhdyskuntarakenteen vaikutusta kävelyn ja 

pyöräilyn mahdollisuuksiin sekä määrään (ks. Frank ym. 2003, Schmitz & Scully 2006, 

Myllylä 2015, Buliung & Kanaroglou 2006). Keskittyminen on ollut usein erityisesti lasten 

ja nuorten fyysisessä aktiivisuudessa asuinalueiden kohdalla. Esimerkiksi lasten ja nuorten 

aktiiviseen liikkumiseen vaikuttavista yhdyskuntarakenteellisista tekijöistä on tehty 

Suomessa suhteellisen tuore väitöskirja. Siinä on tutkittu lasten ja nuorten liikkumista 

Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Broberg on selvittänyt, mitkä yhdyskuntarakenteelliset 

tekijät mahdollistavat heidän itsenäisen liikkumisen aktiivisilla kulkutavoilla. Hän on 

käyttänyt väitöskirjan teossa paikkaan kytkeytyvää pehmoGIS-menetelmää (Broberg 

2015).  

Oulun yliopiston maantieteen laitoksella on sivuttu jonkin verran tutkielmani aihetta 

aiemmin tehdyissä pro gradu -tutkielmissa. Esimerkiksi Översti on tehnyt tutkimuksen 

kävelyn ja pyöräilyn yhdyskuntarakenteellisista edellytyksistä. Tarkastelussa ovat olleet 

Kajaanin ja Utajärven kuntien liikkumismahdollisuudet kävellen ja pyöräillen sekä niiden 

kehittämismahdollisuudet. Tutkielman aineisto on koostunut yhdyskuntarakennetta 

kuvailevista paikkatietoaineistoista ja tapaustutkimuksena olleisiin kuntiin lähetetystä 
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asukkaille kohdistetusta liikkumiskyselystä (Översti 2015). Oman tutkielmani näkökulma 

on kuitenkin laajempi kuin vain kävelyyn ja pyöräilyyn keskittyvä. Lisäksi aineistoni ja 

tutkimusmenetelmä ovat lähtökohdiltaan erilaisia. Lähes kaikissa aiemmissa tutkimuksissa 

vaikuttaisi olevan selkeä puute kaavoitusprosessin vaikutuksen huomioimisesta fyysisen 

aktiivisuuden edistämisessä. Tutkimuksissa on keskitytty enemmän siihen, minkälaista 

yhdyskuntarakennetta olisi luotava kaavoituksen kautta fyysisen aktiivisuuden 

edistämiseksi, eikä keskitytty juurikaan itse kaavoitusprosessin sisältöön ja toimivuuteen. 

Kaavoitusprosessin tutkimukselle on tarvetta, sillä esimerkiksi se kuinka paikalliset 

päättäjät priorisoivat autot, kävelijät ja pyöräilijät suhteessa toisiinsa vaikuttaa ihmisten 

mahdollisuuksiin olla fyysisesti aktiivisia (Edwards & Tsouros 2006: 3).  

Liikunnan edellytyksien on tunnistettu jo 1960-luvulla määräytyvän monelta osin 

kaavoitusvaiheessa (Kokkonen 2010: 362). Erityisesti liikuntaan liittyvää kaavoitusta on 

perusteltua tutkia, sillä maamme liikuntakulttuuri on muuttunut liikkumisympäristön osalta 

hyvin paljon viime vuosikymmeninä. Aiemmin suomalaiset liikkuivat enimmäkseen 

ulkoilmassa, mutta nykyään liikuntaa harrastetaan paljon varta vasten rakennetuissa 

liikuntapaikoissa (Muutosta liikkeellä!... 2013: 18). Kokkonen toteaa (2010: 378), että 

varsinkin nuoret suosivat enenevissä määrin sisäliikuntaa, koska he ovat tottuneet 

rakennettuun ympäristöön aikaisempia sukupolvia enemmän. Kyseisen trendi tulee hänen 

mukaansa todennäköisesti vain jatkumaan. Tämä nostaa toimivan ja sujuvan kaavoituksen 

entistäkin suurempaan rooliin. 

Rajaniemi (2005) on tutkinut väitöskirjassaan ”Liikuntapaikkarakentaminen ja 

maankäytön suunnittelu” eri väestöryhmät huomioon ottavaa liikuntapaikkasuunnittelua ja 

sen kytkemistä osaksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista kaavoitusta. Tutkimus 

on toteutettu postikyselyllä, jonka avulla haluttiin selvittää väestöä tasavertaisesti 

palvelevan kunnallisen liikuntapaikkasuunnittelun tavoitteita. Postikyselyssä kartoitettiin 

liikunnan harrastamista vaikeuttavia seikkoja, harrastukseen liittyviä tulevaisuuden toiveita 

ja liikuntapaikkojen käyttöä. Toisena aineistona Rajaniemi on käyttänyt kaavoitusalan 

asiantuntijoille sähköpostitse lähetettyä kyselyä. Väitöskirja on kuitenkin jo reilun 

kymmenen vuoden takaisena suhteellisen vanha, eikä siinä ole huomioitu kovin tarkasti 

liikennesuunnittelun yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen. Liikennesuunnittelun rooli on 

oleellinen kaavoituksen rinnalla, sillä sen mahdollistamilla eri liikkumisvalinnoilla on 

väistämättä vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen. Toimintojen spatiaalinen rakenne vaikuttaa 
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ratkaisevasti sekä liikkumistarpeeseen ja kulkutavan valintaan että eri liikennemuotojen 

järjestelymahdollisuuksiin (Jalkanen ym. 2004: 169). Liikunnan ja kaavoituksen suhdetta 

on tutkittu myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan yhdyskuntasuunnittelun 

aineryhmän toimesta vuodesta 2003 alkaen rahoittajinaan OKM sekä ympäristöministeriö 

(Liikuntakaavoitus.fi -sivusto). Kyseisen tutkimustyön osana on tuotettu julkaisuja, jotka 

sivuavat oman tutkielmani aihepiiriä (ks. Hentilä & Joki-Korpela 2004, Hentilä & Joki-

Korpela 2006).  

Kiinnostukseni kohdistuu tässä pro gradu -tutkielmassa siihen, missä määrin 

fyysinen aktiivisuus huomioidaan osana kaavoitusta esimerkiksi uusien asuinalueiden 

kohdalla tai keskustan kehittämisessä. Sen arvioimiseksi tutkin kirjallisuuteen pohjautuen 

fyysistä aktiivisuutta tukevan yhdyskuntarakenteen tyypillisiä piirteitä. Olemassa oleva 

yhdyskuntarakenne saattaa luoda mahdollisuuksia tai haasteita fyysisen aktiivisuuden 

kannalta. Selvitän, onko kaavoituksessa jotain kehitettävää tai ongelmia fyysisen 

aktiivisuuden huomioimisen osalta. Keskeinen tutkimuskohteeni on myös se, mitä yleisiä 

keinoja kaavoituksen avulla on tehty fyysisen aktiivisuuden edistämisen eteen. Onko 

kunnissa esimerkiksi rakennettu uusia ja/tai kehitetty lähiliikuntapaikkoja sekä kävelyn ja 

pyöräilyn verkostoja. Muun muassa tämän tyyppisiä asioita varten kunnissa voi olla 

tehtynä strategisia linjauksia ja suunnitelmia. Näiden kohdalla on mahdollista tarkastella 

toteutuvatko ne todellisuudessa kaavoituksessa. Toisaalta on tärkeää tutkia syitä sillekin, 

jos strategisia suunnitelmia fyysiseen aktiivisuuteen liittyen ei ole lainkaan tehty. Tulen 

nostamaan tarkastelun alle vielä poikkihallinnollisen yhteistyön toimintatavat ja 

sujuvuuden, sillä ne ovat oleellisia pyrittäessä edistämään fyysistä aktiivisuutta. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Mistä tekijöistä fyysistä aktiivisuutta tukeva yhdyskuntarakenne muodostuu? 

2. Miten fyysinen aktiivisuus huomioidaan osana strategista alueidenkäytön 

suunnittelua sekä kaavoitusta, ja kuinka hyvin se näkyy käytännössä? 

3. Mitä kaavoituksellisia mahdollisuuksia ja haasteita fyysisen aktiivisuuden 

huomiointiin liittyy Suomessa? 

 
Tarkastelen seuraavassa osiossa suunnittelun paradigmoja ja niiden merkitystä fyysisen 

aktiivisuuden kannalta. Käyn läpi myös fyysiseen aktiivisuuden sisältöä, sen kytköksiä 
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yhdyskuntasuunnitteluun ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tämän jälkeen käsittelen 

valtiotason roolia ja linjauksia suhteessa fyysiseen aktiivisuuteen. Sitä seuraa neljännessä 

osiossa tarkastelu strategioiden ja politiikan muodostamisesta sekä viidennessä osiossa 

maankäyttöjärjestelmän joustavuudesta niiden toteuttamiseen. Kuudennessa osiossa käyn 

läpi, mitä aktiivisuutta tukevan yhdyskuntarakenteen suunnittelu vaatii. Tästä siirryn 

aineiston ja menetelmien läpikäyntiin, ja kahdeksannessa osiossa liikuntakaavoituskyselyn 

tuloksiin ja analyysiin. Yhdeksännessä osiossa seuraavat johtopäätökset ja pohdinta. 
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2. Suunnittelun paradigmat ja fyysisen aktiivisuuden mahdollisuudet 

 

Tarkastelen seuraavissa kappaleissa kaupungin vaiheittaista kehittymistä 

kävelykaupungista kohti autokaupunkia. Yhdyskuntasuunnittelua ohjaavat erilaiset 

suunnitteluteoriat, joiden kunkin aikakauden painotukset ovat vaikuttaneet tuloksena 

olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Suunnittelu on aina suhteessa menneeseen ja nykyteoriat 

pohjautuvat aikaisempiin teorioihin sekä käytäntöihin. Teoreettinen keskustelu ja 

suunnittelun käsitteet johtavat pienellä viiveellä vuosista vuosikymmeniin kestäviin 

suunnittelukäytäntöihin ja lainsäädäntöön. Todellisuudessa teoria ja käytäntö eivät 

kuitenkaan välttämättä kohtaa kaikissa tapauksissa (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 35). 

Silti Grant toteaa (2006: 5), että suunnittelijat tarvitsevat niitä ratkaisuina ongelmiin.  

Aloitan suunnitteluteorioiden läpikäymisen varhaisesta modernista suunnittelusta, 

joka juontaa juurensa 1800-luvulta toiseen maailmansotaan saakka. Tuolloin kaupunki- ja 

aluesuunnittelun taustalla olivat teollisuuden kehittyminen ja kaupunkien kasvu. 

Keskittyminen kohdistettiin huonojen kaupunkiolosuhteiden parantamiseen. Julkinen 

liikenne syntyi (aluksi höyryjunat ja hevosvetoiset vaunut (Newman & Kenworthy 1999: 

28–29)) ja kaupunkien laajeneminen oli suhteellisen hallittua. Aikakauden suunnittelijat 

olivat niin sanottuja maestroja. Suunnittelu perustui pitkälti heidän näkemyksiinsä siitä, 

millainen on kaikille sopiva elinympäristö. Kaupunkisuunnittelun asiantuntijat alkoivat 

laatia yleisiä teorioita kaupunkien kehittämiseksi (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 35–37). 

Taylor (1998: 17) toteaa, että 1800-luvulla yhdyskuntasuunnittelua ei edes erotettu 

arkkitehtuurista, koska sen katsottiin olevan arkkitehtuurista suunnittelua vain laajemmassa 

mittakaavassa. 

Suomessa kaupunki oli 1800-luvulla kooltaan pieni ja tiivis kokonaisuus. Kaikki 

toiminnot olivat asukkaiden saavutettavissa kävelyetäisyydellä. Se oli tietysti hyvin 

luonnollista, kun autoa ei tuolloin vielä tunnettu. Orastavan teollisuuden 

seurausvaikutukset alkoivat tuomaan muutoksia 1850-luvun puolesta välin lähtien. 

Teollisuuslaitokset tulivat kaupunkeihin ja liikennemuotojen nopea kehitys muokkasi 

kaupunkia varsinkin satamien ja rautateiden myötä (Jalkanen ym. 2004: 7). Fyysisen 

aktiivisuuden kannalta tuon aikakauden yhdyskuntarakennetta voidaan pitää hyvänä, sillä 

autoja ei vielä ollut, eivätkä etäisyydet aiheuttaneet ongelmia aktiiviselle liikkumiselle. 

Kaupunkien morfologia perustui 1800-luvun puoleenväliin saakka kaikkialla maailmassa 
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kävelyyn. Morfologia viittaa kaupunkien yksilöllisten elementtien kuten talojen, koulujen, 

stadionien, ostoskeskusten, parkkien, huoltoasemien ja katujen yhdistymiseen 

kokonaisuudeksi. Perinteinen kävelykaupunki oli hyvin tiheä (100–200 ihmistä/hehtaari), 

kadut olivat malliltaan kapeita, maankäyttö oli sekoittunutta ja kohteet olivat 

saavutettavissa noin puolen tunnin kävelysäteen sisällä. Useissa tämän päivän 

kaupungeissa, kuten esimerkiksi keskiaikaisissa eurooppalaisten kaupunkien keskustoissa, 

on yhä tunnistettavissa kävelykaupungin piirteitä. Noin 1860-luvulta eteenpäin 

kävelykaupungit alkoivat kadota Euroopassa väestön ja teollisuuden aiheuttamien 

paineiden vuoksi, ja siten syntyi niin sanottu joukkoliikennekaupunki (engl. the transit 

city) (Newman & Kenworthy 1999: 27–28; Frumkin ym. 2004: 3).  

Joukkoliikennekaupunki pystyi ylläpitämään suuremman määrän ihmisiä jokseenkin 

alentuneella yhdyskuntarakenteen tiiviydelle. Se pystyi silti säilyttämään maksimissaan 

noin puolen tunnin pituiset keskietäisyydet uusien kuljetusteknologioiden avulla. 

Kaupungit alkoivat kasvamaan ulospäin 20–30 kilometrin päähän, kun sähköjunat ja -

raitiovaunut mahdollistivat nopeamman matkustamisen. Junien myötä syntyi alakeskuksia 

asemien ympäristöön, ja raitiovaunut puolestaan synnyttivät keskustasta lähteviä 

linjamaisia käytäviä sekä niiden ympäristöön kävelyalueita. Yhdyskuntarakenne oli 

kuitenkin yhä keskittynyt (Newman & Kenworthy 1999: 28–29).  

Tällaisen kaupunkityypin oli aika väistyä uudella vuosituhannella. Modernismin 

synty ajoittuu 1900-luvun alkuun, jolloin kaupunkirakentamiseen tuli kansainvälisesti 

uusia ihanteita. Epäterveellisen ja luonnosta vieraantuneen kaupungin tilalle haluttiin 

terveellistä ja luonnonläheistä ympäristöä (Jalkanen ym. 2004: 16). Kaupungit alettiin 

jakaa toiminnallisiin vyöhykkeisiin, jonka mukaisesti asuminen, työ, liikenne ja virkistys 

kaavoitettiin erilleen omiksi kokonaisuuksiksi. Yksityisauton luotettiin ratkaisevan 

liikkumisongelmat (Jalkanen ym. 2004: 16). Toimintojen erottelusta tuli 1950-luvulle 

mennessä suunnittelijoiden keskuudessa yleisesti hyväksytty normi. Se perustui 

modernismin osana teollisella aikakaudella valloilla olleen funktionalistisen paradigman 

oppeihin. Tuohon aikaan oli välttämätöntä erottaa savuinen ja haiseva teollisuus muista 

toiminnoista (Newman & Kenworthy 1999: 177–178). Nämä kaikki suunnittelun käytännöt 

pohjustivat ennen toista maailmansotaa autokaupungin (engl. the automobile city) 

kehittymistä, ja sotien jälkeen kehityskulku vain vauhdittui (Newman & Kenworthy 1999: 

31).  
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Auto mahdollisti kaupungin laajentumisen jokaiseen suuntaan ensin täyttäen 

junaratojen väliset alueet, ja sen jälkeen kaupungin ulkopuolelle jopa viisikymmentä 

kilometriä. Alhaisen tiheyden asuminen tuli mahdolliseksi ja kaavoituksessa toteutettiin 

toimintojen erottamista. Kaupunki hajautui, levittäytyi ja yhdyskuntarakenteen tiiviyden 

aste laski huomattavasti. Autonkäyttö ei ollut enää niinkään valinta, vaan välttämättömyys 

liikkumisen kannalta (Newman & Kenworthy 1999: 31). Gehlin toteamus (2011: 47), että 

sotien jälkeisessä suunnittelussa elämä vietiin kirjaimellisesti kaduilta pois kuvastaa 

tilannetta, johon pitkän aikavälin päätökset olivat johtaneet. Maankäytön erottelu johti 

vähitellen liikenteen ja liikennesuunnittelun korostumiseen (Puustinen 2006: 181). Nämä 

kehityskulut ovat vastoin kaikkea sitä, mitä tutkimuskirjallisuus yhdyskuntasuunnittelun ja 

yhdyskuntarakenteen vaikutuksesta liikkumiskäytökseen yleensä käsittelee. 

Kirjallisuudesta on nostettavissa Williamsin (2005: 103) mielestä kolme teemaa, joiden 

mukaan sekoitetut toiminnot on sijoitettava lähelle toisiaan, matkaetäisyyksiä täytyy 

vähentää ja kävelyyn, pyöräilyyn sekä julkiseen liikenteeseen tulee kannustaa.  

Suomessakin toteutettiin funktionalismin oppeja 1960-luvulla, kun kaavoituksessa 

varattiin alueet erikseen hallintoon, asumiseen, virkistykseen, liikenteeseen ja työhön. 

Meurmanin asemakaavaoppi kehotti kyseiseen toimintaan. Väljä rakentamistapa ja 

toimintojen erottelu aiheutti ostoskeskuksien ja julkisten palvelujen sijoittumisen etäälle 

asunnoista. Sen lisäksi jo sitä ennen alkoi 1950-luvulla auton yleistymisen myötä 

lähiörakentaminen, joka oli alkua Suomen suurimpien taajamien yhdyskuntarakenteen 

hajautumiselle, vaikka ne pyrittiin rakentamaan aluksi lähelle kantakaupunkia (Jalkanen 

ym. 2004: 23; Meurman 1982: 79). Eriytyminen ja hajautuminen johtivat siihen, että 

useista uusista asuinalueista tuli hyvin yksipuolisia ympäristöjä elää. Nimenomaan 

lähiöiden kohdalla funktionalismin opit toteutuivat puhtaimmillaan, sillä niissä onnistui 

lähinnä vain asuminen. Työ, kulttuuripalvelut, harrastukset ja suurin osa ostoksista oli 

haettava muualta. Siitä muodostui voimakas riippuvaisuus autoihin ja julkiseen 

liikenteeseen. Fyysiselle aktiivisuudelle ei ollut käytännössä muita mahdollisuuksia, kuin 

välittömässä läheisyydessä oleva luonto (Jalkanen ym. 2004: 33, 38). Lähiöiden piti 

edustaa suomalaisen suunnittelu- ja tutkimuskulttuurin huippua, mutta ne todettiin 

epäonnistuneiksi ja epäviihtyisiksi (Puustinen 2006: 157). Lähiöiden kohdalla eri 

toimintojen ollessa etäällä on hyvin vaikea yhdistää fyysistä aktiivisuutta esimerkiksi työ- 

tai ostosmatkalle.  
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Edelleen 1960-luvulla suunnitteluun tuli kansainvälisesti uusia näkemyksiä. 

Systeeminäkemyksen mukaan yhdyskuntasuunnittelu pyrkii suunnittelemaan ja 

kontrolloimaan systeemejä. Toiminnallisen ihmisen tekemän kokonaisuuden kuten 

kaupungin voi ajatella systeeminä aivan kuten elävän organismin. Sen osat muodostuvat 

eri maankäyttömuodoista yhdistettynä liikenteellä ja muulla kommunikaatiomedialla. 

Suunnittelua pidettiin yhteiskunnan järjestelmien kehityksen ennakointina ja 

mallintamisena sekä halutun tulevaisuuden toteuttamisena järjestelmää säätämällä. 

Kyseistä suuntausta kuvailtiin abstraktein, teknisin ja matemaattisin termein. Kaupungit 

alettiin nähdä aktiviteettien ja paikkojen yhteenliittyminä. Syntyi ymmärrys, että yhden 

osan muutos kaupungissa vaikuttaa toiseen osaan, eikä suunnittelussa pyritty enää yksi 

kaikille malliin ja turhan yksityiskohtaisiin kehittämissuunnitelmiin. Kaikki 

yhdyskuntasuunnittelun ehdotettu uusi kehitys täytyi arvioida sen vaikutuksilla, mukaan 

lukien vaikutukset varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella oleviin aktiviteetteihin ja 

paikkoihin. Se oli uutta, sillä aiemmin huolehdittiin enemmän vain suunnittelun 

esteettisistä seikoista. Systeeminäkemys nousi nimenomaan kritiikkinä perinteiselle 

muotoiluun keskittyneelle suunnittelunäkemykselle. Nyt ymmärrettiin myös maankäytön ja 

liikennesuunnittelun yhteenkietoutuminen. Suunnittelusta puuttui aiemmin kunnollinen 

teoreettinen pohja, ja sitä pidettiin perinteisesti enemmän taiteena, mutta tilanne muuttui 

tieteelliseksi luonnehditun systeeminäkemyksen myötä (Taylor 1998: 61–65; Jauhiainen & 

Niemenmaa 2006: 49).  

Toinen 1960-luvun kansainvälinen suunnittelun paradigma oli rationaalinen 

prosessinäkemys. Sen mukaan suunnitelmissa täytyy olla erilaisia vaihtoehtoja, niiden 

arviointia ongelman mukaan ja varsinaisen toteutuksen jälkeen seurantaa. Seurantaa 

tarvitaan, sillä toimeenpantu suunnitelma tai politiikka voi osoittautua tehottomaksi tai 

aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia. Sen jälkeen voidaan joutua uudelleenarvioimaan 

toimintaa sekä näkemystä ongelmaan ja harkitsemaan muita uudenlaisia vaihtoehtoja. 

Suunnittelijan täytyy pystyä perustelemaan tarkasti kaikki syyt, jotka johtivat päätökseen. 

Rationaalinen suunnittelu on siis jatkuva prosessi, joka ei pääty itse päätöksentekoon. 

Vaihtoehtoisuus puolestaan ilmenee siten, että esimerkiksi liikenneruuhka voidaan pyrkiä 

ratkaisemaan rakentamalla uusi tie ja/tai laajentamalla nykyisiä teitä. Vaihtoehtoinen 

suunnitelma taas voi olla nykyisten teiden säilyttäminen ja ruuhkan ratkaisu kannustamalla 

ihmisiä pyöräilemään ja käyttämään julkista liikennettä. Systeeminäkemys ei kiinnittänyt 
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huomiota siihen, mikä on paras metodi tai prosessi tehdä suunnittelua. Rationaalinen 

suunnittelu taas perustui ideaalisen suunnittelun ajatukseen. Tällöin suunnittelijan rooli 

muuttui esteettisiä kysymyksiä painottavasta taiteilijasta rationaalisuutta ja tieteellisyyttä 

korostavaksi (Taylor 1998: 66–72, 77, 98; Puustinen 2006: 182). 

Rationaaliseen suunnitteluun kohdistettiin myös kritiikkiä jo samalla 

vuosikymmenellä.  Todellisuudessa suunnittelussa on rajoitettu aika päätöksentekoon. 

Myös resurssien puute rajoittaa kaikkien vaihtoehtojen tutkimisen mahdollisuuksia. Tämän 

lisäksi päätöksentekijät ja suunnittelijat eivät välttämättä pysty sisäistämään kaikkea 

saatavilla olevaa tietoa. Kritiikin mukaan suunnittelijat eivät edes täysin ymmärtäneet, 

kuinka heidän suunnittelemansa kaupungit toimivat, ja tuo sama kritiikki toistui vielä 

1970-luvunkin lopussa. Suunnittelu ei johtanut tieteellisestä luonnehdinnasta huolimatta 

monia ihmisiä tyydyttävään lopputulokseen. Yhdyskuntasuunnittelun tieteellisyyttä alettiin 

kyseenalaistaa. Sen sijaan suunnittelun nähtiin olevan ennemmin poliittista toimintaa. 

Tämä ajattelutapa teki selvän eron 1960-luvun systeemi- ja rationaalisen prosessin 

teoreetikoiden näkemykseen (Taylor 1998: 72, 77, 98; Puustinen 2006: 182).  

Suunnittelun poliittisen luonteen tunnistaminen johti siihen, että ihmiset pitäisi ottaa 

mukaan päätöksentekoon ja heitä pitäisi kuunnella. Suunnitteluprosessin sisällä täytyy 

tehdä poliittisia päätöksiä, jotka ovat avainasemassa määriteltäessä suunnittelun tavoitteita. 

Ihmisten osallistaminen täytyy rakentaa sen prosessin sisään. Ajatus osallistavasta 

suunnittelusta muodostui 1960-luvulla Isossa-Britanniassa. Ensiksi tapahtui suunnittelijan 

roolin muutos 1970- ja 1980-luvuilla teknisestä ekspertistä neuvottelijaksi. Edelleen 1980- 

ja 1990-luvuilla nousi lopulta uusi suunnitteluteoria, joka lähestyi suunnittelua 

kommunikatiivisena toimintana. Kommunikatiivisen teorian kehittelijät olivat 

kiinnostuneita toiminnan ja toimeenpanon ongelmista. He halusivat tietää, kuinka 

suunnittelusta saataisiin tehokkaampaa, jotta tavoitellut asiat saavutettaisiin. Teorian 

kehityksessä on turvauduttu erityisesti saksalaisen filosofin Jürgen Habermasin töihin. 

John Forester on ollut johtava pioneeri kommunikatiivisen teorian eteenpäin viemisessä ja 

hän ammensi ideansa juuri Habermasin töistä (Taylor 1998: 85–86, 112, 123, 125, 158). 

Allmendingerin (2001: 124, 128) mukaan Habermasin kehittämän kommunikatiivisen 

rationaalisuuden perusoletus on, että konsensus eli yhteisymmärrys voidaan saavuttaa. 

Kommunikatiivinen rationaalisuus tarkoittaa kommunikoinnin rakenteissa piilevien 
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huomaamattomien voimasuhteiden poistamista, jotka estävät konfliktien ratkaisun ja 

niiden yhteisymmärrykseen perustuvan hallinnan (Habermas 1979: 119–120). 

Teorian käytännön soveltamisessa on ollut kuitenkin ongelmia. Kommunikatiivinen 

teoria oli alkuaikoina liian yksisuuntaista. Suunnitelmia esiteltiin yleisölle, mutta 

vuorovaikutteiseen keskusteluun ei kiinnitetty juurikaan huomiota (Taylor 1998: 122). 

Kommunikatiivinen suunnittelu ei tuota välttämättä nykyisinkään kaikissa tapauksissa 

hyviä tuloksia, sillä esimerkiksi joku tietty henkilö voi nousta keskusteluissa muita 

hallitsevampaan asemaan omien intressiensä kanssa. Haastavaa on se, että suunnittelussa 

olisi huomioitava vaatimuksia eri ryhmiltä (Healey 2010: 41–42). Omia intressejä 

ajattaessa on kiinnitettävä huomiota heihin, jotka yrittävät estää tai hidastaa sitä. Intressien 

välillä on valtataistelua, jossa omien tärkeyttä korostetaan ja toisten voidaan koettaa 

väheksyä. Erilaiset asianomaiset voivat esimerkiksi piilottaa tietoa ja olettaa tuloksia, 

joissa voittaja ottaa kaiken (Forester 2009: 42, 124, 134). Kaikki ihmiset eivät omaa edes 

riittäviä tietoja osallistumiskäytännöistä, mikä asettaa heidän oikeutensa ja äänensä 

eriarvoiseen asemaan verrattuna niin sanottuihin avainasianomaisiin (Healey 2010: 59). 

Lisäksi suunnittelijalla on poliittista auktoriteettia, jonka takaa hänen erityinen 

substantiivinen tieto. Erikoistunut tieto on vain yksi auktoriteetin perusta. Suunnittelijat 

saattavat joskus tutkia vain tiettyjä vaihtoehtoja politiikkojen vaatimuksesta tai heitä 

miellyttääkseen. Tärkeää olisi kuitenkin pystyä toimimaan kunnioitettuna, kriittisenä ja 

huomioivana sovittelijana eri osapuolten välillä (Forester 1999: 87, 195).  

  Allmendinger (2001: 129) toteaa, että oletus vuorovaikutuksen konsensuksesta ei 

ole täysin yksioikoinen, kun erilaiset agendat ja tavoitteet kohtaavat suunnittelun 

argumentointivaiheessa. Silloinhan esimerkiksi autoliikenteen kasvua ajavan ja kävely- 

sekä pyöräteiden kannalla olevien täytyisi löytää jonkinlainen sopu, eikä se ole 

lähtökohtaisesti tietenkään helppoa. Kommunikatiivinen suunnittelu pohjautuu 

perusteluun, että yksilöt päättävät moraalisesti ja neuvotteluprosessi pohjautuu 

avoimuuteen, totuuteen, rehellisyyteen ja legitimiteettiin. Eli se ei ota juurikaan huomioon 

mahdollisuutta, että ihmiset voivat muuntaa faktat ja arviot omiksi eduikseen ja tukemaan 

omia argumentaatioita. Suunnittelussa tulee aina olemaan sekä voittajia että häviäjiä 

(Allmendinger 2001: 130–131). Oman aiheeni kannalta oleellista on se, että kaikki 

liikuntaintressin omaavat henkilöt saisivat riittävästi näkyvyyttä, jotta fyysisen 
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aktiivisuuden huomioiminen ei perustuisi täysin esimerkiksi vain kaavoittajan omiin 

näkemyksiin.  

Kommunikatiivisen suunnitteluteorian rinnalla 1990-luvun aikana Suomessa nousi 

eheyttävä suunnittelu. Ympäristöministeriössä pidettiin vuonna 1997 merkittävä eheyttävää 

suunnittelua käsitellyt seminaari, jossa asialistalla oli muun muassa osallisuuden ja 

vaikuttamisen tärkeys. Seminaari vaikutti osaltaan myös MRL:iin vuorovaikutuksen 

lisäämisen tarpeen tunnistuksen pohjalta. Eheyttävä suunnittelu nousi vastaamaan 2000-

luvun haasteisiin, joista suurin osa on koskenut kaupungistumista, pirstoutuvaa 

elinympäristöä ja hajautuvaa yhdyskuntarakennetta (Laine 2008: 7, 11, 14).  Savisalon 

(2008: 79) mukaan eheyttävä suunnittelu on määritelmältään hieman epämääräinen, mutta 

etusijalla on ajatus monipuolisesta yhdyskunnan toimivuuden parantamisesta. Periaatteena 

on etsiä toimenpiteitä, joilla yhdyskunnan toimivuutta voidaan parantaa ja korjata sen 

epäjatkuvuuskohtia. Suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden tavoitteena on ollut pitkään tiivis 

ja tehokas yhdyskuntarakenne, jota pidetään esimerkiksi lyhyiden etäisyyksien vuoksi 

toimivana. Käytännössä yhdyskuntarakenne kuitenkin hajaantuu, sillä kauppakeskukset ja 

työpaikat hakeutuvat liikenteellisesti optimaalisille paikoille usein yhdyskuntien reuna-

alueille. Sen lisäksi asutus leviää laajemmille alueille (Jarva 2008: 33). 

Eheyttävällä rakentamisella tarkoitetaan maankäytön tehostamista. Siihen päästään 

käyttämällä nykyistä paremmin hyödyksi maa-alaan, kunnallistekniikkaan ja julkisiin 

palveluihin sidottu pääoma. Toteutus voidaan tehdä käyttämällä hyväksi 

yhdyskuntarakenteen sisällä olevaa tai siihen välittömästi liittyvää rakentamiseen sopivaa 

tilaa, joka sisältyy jo kaavoihin tai on vielä kaavoittamatonta (Koverola ym. 1999: 15–16). 

Täydennysrakentaminen on eheyttämisen ensisijainen keino (Hentilä 2012: 54). Eheyttävä 

rakentaminen siis tiivistää yhdyskuntarakennetta, joten sen avulla etäisyyksiä olisi 

mahdollista pienentää. Laineen (2008: 17) mukaan suomalaisessa rakentamishistoriassa 

tiiviyteen on liitetty yleensä negatiivinen leima yksipuolisena rakentamisen tiheyttä tai 

tehokkuutta käsittelevänä määritelmänä. Tämä on ehkä turhaa, sillä täydennysrakentamisen 

yhteydessä voidaan lisätä esimerkiksi urheilu- ja pelikenttiä sekä leikkipaikkoja ja 

kokoontumistiloja sellaisille alueille, joissa niitä on ennestään liian vähän (Jarva 2008: 39). 

Eheyttämisen yleisenä tavoitteena on autoriippuvaisuuden vähentäminen. Se voi tarkoittaa 

muun muassa kävely- ja pyöräily-ympäristöjen luomista kevyenliikenteen väyliä 

parantamalla, toimintojen järkevällä sijoittamisella ja kävelyetäisyyksien luomisella 
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(Sairinen ym. 2006: 41). Eheyttävä suunnittelu voi sitä kautta parhaimmillaan edistää 

fyysistä aktiivisuutta. Sen periaatteet ovat näkemykseni mukaan jossain määrin 

rinnastettavissa toiseen fyysisen aktiivisuuden kannalta hyvältä vaikuttavaan suunnitteluun 

lähestymistapaan, uuteen urbanismiin (engl. new urbanism). 

Uusi urbanismi on vaikuttanut monilla Yhdysvaltojen ja Kanadan 

esikaupunkialueilla. Lähestymistapa sisältää uudenlaisia ajattelutapoja urbaanista 

muodosta ja kehityksestä. Keskeisenä pyrkimyksenä on perinteinen arkkitehtuuri ja 

rakennustavat, jotka suosivat kävelyä auto-orientoituneisuuden sijaan. Suuntaus ammentaa 

oppia vanhoista kaupungeista, jotka olivat kompakteja, sekoitetun maankäytön omaavia ja 

käveltäviä (Grant 2006: 3, 5). Sinänsä kyseessä ei ole siis Boonen ja Modarresin 

toteamuksen (2006: 188) mukaan mitään uutta, vaan menneiden sukupolvien kohdalla 

hyvin toimineiden rakennus- ja suunnittelumetodien uudelleenluontia. Uusi urbanismi on 

kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä elitistisestä ja nostalgisesta menneisyyden kaipuusta 

(Boone & Modarres 2006: 184). 

Nimenomaan yhdyskuntarakenteen hajautuminen on sysännyt uutta urbanismia 

eteenpäin, ja alun perin se kehittyi 1950-luvulla. Lähestymistavan periaatteina ovat 

sekoitettu maankäyttö, erilaiset asumistyypit, kompakti malli, houkuttelevat julkiset tilat, 

jalankulkua suosivat kävelykadut ja monet erilaiset liikkumismahdollisuudet. Näitä 

voidaan pitää erinomaisina tavoitteina fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. Lisäksi uusi 

urbanismi korostaa teemoja kuten turvallisuus, terveys, mukavuus ja tasa-arvo. Sen 

mukaan kaikki voisivat kävellä turvallisia katuja ja lapset saisivat leikkiä puistoissa. 

Yrityksenä on myös luoda paikallisia tiloja muun muassa koulutukseen, pelaamiseen, 

työhön ja ostosten tekoon lähellä kotia (Grant 2006: 4, 8, 10, 19, 25–26). Uuden 

urbanismin periaatteissa on siten paljon hyödyllistä sovellettavaa fyysisen aktiivisuuden 

huomiointiin muun muassa etäisyyksien lyhentämisessä liikunnan suorituspaikoille ja 

arkiliikunnan lisäämiseksi. Suomessa osa niistä, kuten kompakti yhdyskuntarakenne, on 

ilmentynyt käsittelemäni eheyttävän suunnittelun tavoitteissa.  

Taylor muistuttaa (1998:167), että yhdyskuntasuunnittelun kannalta mikään 

yksittäinen teoria ei ole merkitsevä, vaan erilaiset teoriat vastaavat erilaisiin kysymyksiin. 

Tämä on syytä muistaa kaikkien edellä käymieni suunnittelun paradigmojen kohdalla.  Sen 

lisäksi päätöksentekijät ja suunnittelijat ovat lopulta vastuussa siitä miten ja millä tavoin 

suunnittelua toteutetaan. Klassisen modernismin auto-orientoituneet arvot ovat juurtuneet 
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liikenne- ja katusuunnittelun standardeihin (Forsyth & Soutworth 2008: 1). Mitään 

päätöksiä toimintojen sijoittamisesta ja maankäytöstä ei tehdä tyhjiössä, vaan niihin 

vaikuttaa päätöksentekijöiden toimintaympäristö eli spatiaalinen konteksti (Chapman 

1979: 11–12). Esimerkiksi Suomessa liikennesuunnittelun historia kytkeytyy Silfverbergin 

(2008: 46) mukaan autoistumiseen, joka eteni meillä muihin länsimaihin verrattuna 

nopeasti 1960-luvulta lähtien. Sen vuoksi auto hallitsee yhä hyvin paljon 

liikenneajatteluamme ja asenteitamme. Fyysisen aktiivisuuden osalta taas suunnittelijoiden 

näkemykset saattavat olla hyvin kapeita keskittyen ainoastaan kilpaurheilun 

huomioimiseen, eikä uusia lajeja välttämättä ymmärretä (Hentilä & Joki-Korpela 2004: 

49). Suunnittelijat ovat oppineet tiettyihin tapoihin ja ohjeisiin, joista on vaikea päästä irti 

vaikka asiat muuttuvat. Heidän olisi hyvä katsoa myös uusia ohjeita ja tapoja toteuttaa 

suunnittelua. Ne voivat olla esimerkiksi vasta nousemassa olevia uusia suuntauksia 

(Newman & Kenworthy 1999: 292–293).  

Kaiken kaikkiaan yleisen suunnitteluteorian merkittävimmät kehitysaskeleet ovat 

vieneet fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksia parempaan suuntaan. Eri aikakausina on 

myös haettu hieman normaalista kaavasta poikkeavia ratkaisuja. Välillä suunnittelun 

paradigmat ovat kuitenkin vieneet selkeästi kehitystä toiseen suuntaan erityisesti fyysisen 

aktiivisuuden kannalta, mutta se on tietysti ollut mahdollista huomata vasta tietyn aikavälin 

jälkeen. Sen jälkeen ongelmiin on yleensä reagoitu ja yhden aikakauden suunnittelun 

ihanteita on muokattu jälleen hieman erilaisiksi. Esimerkiksi lähiörakentamisen huonot 

puolet tuotiin esille Suomessa 1960-luvun lopulla ja vastineeksi esitettiin tiivistä 

kaupunkimiljöötä. Muuttoliikkeen maalta kaupunkeihin hidastuessa alettiin täydentää 

puolivalmiita asuinalueita ja eheyttää pirstoutunutta yhdyskuntarakennetta. Noihin aikoihin 

teollisuus poistui keskustoista. Asuinalueiden monipuolisen toiminnallisen rakenteen 

merkitystä alettiin korostaa 1970-luvun lopulla. Asuinalueille sijoitettiin 

toimistorakennuksia ja pienteollisuustyöpaikkoja (Jalkanen ym. 2004: 25, 28). Nämä 

kehityssuuntaukset olivat jälleen hyviä fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksien kannalta.  

Kaikille nykyajan suunnitteluteorioille yhteistä on pyrkimys huomioida 

suunnittelussa eri osapuolet, luoda ymmärrys niiden välille ja löytää lähiympäristön 

monipuolisen tulkinnan sekä käytön käytännön ratkaisut (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 

59–60). MRL:n uudistus Suomessa kytkeytyi myös näihin pyrkimyksiin. Sotien jälkeisen 

uudisrakentamisen aikana säädettiin rakennuslaki, ja hierarkkinen kaavajärjestelmä 
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vakiinnutettiin vuoden 1958 yhtenäisessä rakennuslaissa. Kyseessä oli ensimmäinen koko 

valtakunnan tason maankäyttöä ja rakentamista koskeva laki. Yhtenä keskeisenä 

tavoitteena oli estää järjestäytymättömän haja-asutuksen synty (Jauhiainen & Niemenmaa 

2006: 235).  

Uuden MRL:n valmistelun aikaan keskusteluissa oli osallistumisen vaateita. Alettiin 

vaatia suunnittelun demokratisoimista. Taustalla vaikutti Euroopassa ja Yhdysvalloissa 

käyty keskustelu kommunikatiivisesta suunnittelusta. Niin sanottu kommunikatiivinen 

käänne tapahtui lopullisesti 2000-luvun taitteessa, kun uusi MRL konkretisoi sen. Käänne 

tarkoitti osallistuvan ja vuorovaikutteisen yhdyskuntasuunnittelun esiinnousua. 

Uudistuksen myötä läpinäkyvyyden toivottiin lisääntyvän ja samoin kansalaisten sekä 

kaikkien osallisiksi määriteltyjen ryhmien vaikutusvallan (Puustinen 2006: 14–15, 24; 

Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 256). Tämän oletuksen mukaan voidaan ajatella, että 

myös fyysistä aktiivisuutta ajavien intressit pääsisivät vaikuttamaan entistä paremmin 

kaavoitukseen. Suunnitteluun saatiin pelkän entisen asiantuntijatiedon sijaan arvokasta 

kansalaisten kokemuksellista tietoa. Asukkaat havainnoivat jatkuvasti alueensa päivittäistä 

elämää ja voivat siten tietää paikallisista asioista enemmän kuin asiantuntijat (Healey 

2010: 202).  

 
Taulukko 1. Tiivistelmä suunnittelun laajoista teorioista.   

1800-luku: 

Varhainen moderni 

suunnittelu 

- Julkinen liikenne (aluksi höyryjunat ja hevosvetoiset vaunut) 

syntyi ja kaupunkien laajentuminen oli täysin hallittua 

- Suunnittelijat olivat niin sanottuja kaikkitietäviä maestroja 

- Kaupungin morfologia perustui kaikkialla kävelyyn, mutta 

1860-luvulta alkaen väestön ja teollisuuden paineet johtivat 

joukkoliikennekaupunkiin 

- Maksimissaan 30 minuutin keskietäisyydet säilyivät uusien 

kuljetusteknologioiden ansiosta, mutta kaupungit alkoivat 

kasvamaan ulospäin 20–30 kilometrin päähän 

1900-luku: 

Modernismi syntyi 

vuosisadan alussa 

 

- Haluttiin terveellistä ja luonnonläheistä ympäristöä 

- Kaupungin maankäyttö jaettiin toiminnallisiin vyöhykkeisiin 

(funktionalismin opit) ja yksityisauton oletettiin ratkaisevan 

liikkumisongelmat 

- Kehitys johti autokaupungin syntyyn, jolloin kaupunki 

hajautui, levittäytyi ja yhdyskuntarakenteen tiiviys laski 

huomattavasti 
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- Suomessa alkoi 1950-luvulla fyysisen aktiivisuuden kannalta 

ongelmallinen lähiörakentaminen, joka johti pääosin vain 

nukkumisen mahdollistavaan asumiseen. Työ, 

kulttuuripalvelut, harrastukset ja suurin osa ostoksista oli 

haettava muualta, koska niitä ei löytynyt omalta 

asuinalueelta. Näin ollen muodostui riippuvaisuus autoihin ja 

julkiseen liikenteeseen. 

 

Systeeminäkemys 1960-

luvulla 

 

- Yhdyskuntasuunnittelu pyrkii suunnittelemaan ja 

kontrolloimaan systeemejä 

- Kaupungit alettiin nähdä aktiviteettien ja paikkojen 

yhteenliittyminä 

- Kaikki yhdyskuntasuunnittelun ehdotettu uusi kehitys täytyy 

arvioida sen vaikutuksilla 

- Maankäytön ja liikennesuunnittelun yhteenkietoutuminen 

ymmärrettiin 

- Nousi kritiikkinä perinteiseen muotoiluun keskittyneelle 

suunnittelunäkemykselle 

 

Rationaalinen 

prosessinäkemys 1960-

luvulla 

- Suunnittelijan rooli muuttui esteettisiä kysymyksiä 

painottavasta taiteilijasta rationaalisuutta ja tieteellisyyttä 

korostavaksi 

- Suunnitelmassa täytyy olla erilaisia vaihtoehtoja, arviointia 

ja seurantaa 

- Suunnittelu on jatkuva prosessi 

- Edustaa ideaalisen suunnittelun mallia 

 

 

Kommunikatiivisen 

suunnittelun nousu 

1980- ja 1990-luvuilla 

 

- 1970-luvun lopussa yhdyskuntasuunnittelun tieteellisyyttä 

alettiin kyseenalaistamaan ja suunnittelu nähtiin poliittisena 

toimintana 

- Tapahtui suunnittelijan roolin muutos teknisestä ekspertistä 

neuvottelijaksi 

- Perusajatuksena on mahdollisuus saavuttaa konsensus 

- Korostettiin osallistuvaa ja vuorovaikutteista suunnittelua 

- Vuorovaikutus ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta 

intressiristiriitojen vuoksi 
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Eheyttävän suunnittelun 

nousu 1990-luvulla ja 

rinnakkaisuus uuteen 

urbanismiin (new 

urbanism) 

 

 

 

 

 

 

 

- Vaikutti myös osaltaan vuorovaikutuksen lisäämiseen 

kaavoituksessa 

- Nousi vastaamaan kaupungistumisen, pirstoutumisen ja 

yhdyskuntarakenteen hajautumisen haasteisiin 

- Eheyttämisellä tarkoitetaan maankäytön tehostamista 

- Etäisyydet pienentyvät ja täydennysrakentamalla voidaan 

lisätä vaikkapa uusia urheilu- ja pelikenttiä 

- Myös yhdysvaltalainen uusi urbanismi pyrkii kompaktiin 

kaupungin malliin 

- Sen periaatteina ovat sekoitettu maankäyttö, erilaiset 

asumistyypit, houkuttelevat julkiset tilat, jalankulkua 

suosivat kävelykadut ja monet erilaiset 

liikkumismahdollisuudet 

 

2.1 Yhdyskuntasuunnittelu ja kytkökset liikuntasuunnitteluun 

 

Ihmisten jokapäiväinen elämä tapahtuu yhdyskuntarakenteen puitteissa, mikä tekee sen 

kehityksestä ja muokkaamisesta tärkeän sekä usein herkän aiheen. Yhdyskuntarakenteella 

tarkoitetaan fyysistä ja toiminnallista kokonaisuutta, joka muodostuu palvelu- ja 

työpaikkarakenteesta, asumisesta sekä niihin liittyvistä palveluverkoista mukaan lukien 

viher- ja vapaa-ajan alueet (Laine & Tornivaara-Ruikka 2008: 19). Näin ollen ihmisten 

kaikki arkinen liikkuminen ja toiminta sekä tilalliset rakenteet kytkeytyvät tähän 

kokonaisuuteen. Rakennettu ympäristö koostuu tonteista, rakennuksista, kortteleista ja 

kaduista (Dobbins 2009: 91). Se voidaan jakaa maankäyttöön, liikennejärjestelmiin ja 

urbaaniin muotoon. Nämä komponentit eivät ole muista erillään, vaan vuorovaikutuksessa 

(Frank ym. 2003: 99). Olemassa oleva kaupungin yhdyskuntarakenne on kerrostuma, joka 

heijastaa erilaisten historiassa esiintyneiden liikkumismuotojen vaikutusta. Sillä on tietty 

muoto eli morfologia, joka on tulos sekä kaupungin sisä- että ulkopuolelta tulevasta 

monimutkaisesta sekoituksesta sosio-taloudellisia voimia sekä ryhmien ja yksilöiden 

ideoita ja aikomuksia (Hall & Barrett 2012: 30, 284).  Urbaanin morfologian taustalta on 

tunnistettavissa suunnittelijoiden näkemyksiä, motivaatioita ja päätöksiä (Carter 1995: 

375). Ne ovat muuttuvia ja kehittyvät aikojen myötä kuten tuli ilmi läpi käymistäni 

suunnittelun paradigmoista.  
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Hall ja Barrett toteavat (2012: 127), että niin kauan kuin on ollut kaupunkeja, on 

niiden kehitystä suunniteltu ja kontrolloitu jollain tapaa. Peruskuviot maankäytölle 

määrittyvät sen mukaan missä ja kuinka esimerkiksi teollisuusalueet, kaupalliset alueet ja 

asuinalueet on järjestetty (Frank ym. 2003: 100). Yhdyskuntasuunnittelu on keino muokata 

sitä, millaiseksi olemassa oleva yhdyskuntarakenne kehittyy. Kyseessä on pohjimmiltaan 

sosiaalinen toiminta, jolla koetetaan muokata fyysistä ympäristöä tiettyjen moraalisten, 

poliittisten ja esteettisten arvojen pohjalta (Jalkanen ym. 2004: 158). 

Yhdyskuntasuunnittelusta alettiin puhua Suomessa 1960-luvulla entisen asemakaavaopin 

sijaan, ja siitä tuli tuona vuosikymmenenä suosittu muotiaine (Puustinen 2006: 150). 

Yhdyskuntasuunnittelu ei ole yksinkertaista tai suoraviivaista, koska kaupunkeja 

rakentavat ja ylläpitävät useat eri tahot ajaen omia intressejään. Päätökset vaativat sen 

vuoksi neuvottelua ja niitä on syytäkin harkita tarkoin, sillä kaikki tehtävät päätökset ovat 

kumulatiivisia.  Yhdyskuntasuunnittelu ei koskaan ala alkupisteestä, eikä tule koskaan 

päätökseensä (Lynch 1987: 36, 40, 291).  Myös itse yhdyskuntasuunnittelu voidaan nähdä 

suunnittelun evoluutiona, jolloin vanhoja suunnitteluteorioita voidaan joko jatkaa tai 

korvata uusilla (Parfect & Brown 1997: 156). 

Healeyn (2010: 17) mukaan suunnittelu on lähestymistapa paikan hallintaan ja 

kehitykseen. Tästä on vastuussa aina tietty taho, ja Suomessa se on MRL:n (5.2.1999/132) 

mukaisesti kunta. Liikuntalaki puolestaan linjaa kunnan velvoitteet liikuntaan liittyen ja 

kytkeytyy yhdyskuntasuunnitteluun. Sen mukaan yleisten edellytysten luominen 

liikunnalle paikallistasolla kuuluu kunnan tehtäviin. Kunnan täytyy luoda edellytykset 

järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri 

kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 

sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja (390/2015). Liikuntalain määrittely ei 

säätele tarkasti liikuntapalvelujen tasoa ja sisältöä, vaan se jää kuntien vastuulle 

(Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa 2010: 8). Pohjimmiltaan kyseessä ovat 

kuitenkin liikuntaa harrastettaessa tarvittavat välittömät edellytykset kuten 

liikuntalaitokset- ja alueet, ohjattu liikuntatoiminta sekä tiedotus ja neuvonta 

(Liikuntapolitiikan linjat 1990-luvulla: 44).  

Liikuntakomitea (Liikuntapolitiikan linjat 1990-luvulla: 88) määritteli 1990-luvulla, 

että liikuntasuunnittelu tulee kytkeä kiinteämmäksi osaksi yhdyskuntasuunnittelua. 

Komitean mielestä liikuntasuunnittelun yhteydet työhön, asumiseen, kaavoitukseen, 
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maankäyttöön, liikenteeseen ja muuhun palvelurakenteeseen ovat tarkoituksenmukaisen 

liikuntarakentamisen välttämättömiä edellytyksiä.  Myös Rajaniemi (2005: 14) on 

todennut, että kaavoituksesta erillään toimiva liikuntapaikkasuunnittelu ei pysty yksin 

vastaamaan riittävässä määrin erilaisten maankäyttöä koskevien kilpailevien intressien 

haasteisiin. Yhdyskuntasuunnittelun keinoin voidaan ratkaista myös fyysiseen 

aktiivisuuteen liittyviä esteitä, joita ovat Edwardsin ja Tsourosin (2006: ix) mukaan 

esimerkiksi pelot tieturvallisuudesta, ongelmat päästä vapaa-ajan ja urheilun 

harrastuspaikkoihin tai niiden puute ja aktiivisen liikenteen puute. 

Kaavat ovat yhdyskuntasuunnittelun keskeinen väline. Kaavoitus määrittelee tietyn 

sijainnin asianmukaiseksi tietylle käytölle, ja sääntelee muun muassa parametrit tiheydelle 

ja tonttien koolle (Frumkin ym. 2004: 207). Kaavoitus- ja rakennusmääräykset muokkaavat 

käytännössä lähestulkoon kaikkea, mitä näemme kaupungin katukuvassa. Ne organisoivat 

kaupungin järjestelmän ja elämämme. Tämä ilmentyy esimerkiksi siinä, onko 

lähikauppaan mahdollista kävellä vai ei (Montgomery 2013: 280). Siten ne ovat 

ratkaisevan tärkeässä roolissa myös fyysisen aktiivisuuden kannalta. 

Kaavoitusmääräyksistäkin käydään eräänlaista intressien välistä kilpailua, jossa voittajat 

määrittelevät kaupunkien muotoutumista (Montgomery 2013: 283). Suomessa on 

hierarkkinen kaavajärjestelmä, jossa ylempi kaavataso ohjaa alemman asteen kaavojen 

laatimista (Jalkanen ym. 2004: 49). Korkeimpana hierarkiassa on kansallinen MRL, joka 

ohjaa kaikkea maankäytön suunnittelua. Maankäytön suunnittelujärjestelmän kaavatasot 

ovat järjestyksessään maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava (Jauhiainen & 

Niemenmaa 2006: 240–241). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) kytkeytyvät 

osaksi MRL:n mukaista suunnittelujärjestelmää (kuva 1) (Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet 2015).  
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Kuva 1. Suomalaisen maankäytön suunnittelujärjestelmän hierarkia (Kaavahierarkia). 

 
Kaavoitusprosessi alkaa aloitusvaiheelle, jossa tehdään osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS). Siinä laaditaan kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden 

tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 

vaikutusten arvioinnista. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, 

arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä asiasta. Sen 

riittävyydestä ja toteuttamisesta käydään tarvittaessa viranomaisneuvotteluja, ja osalliset 

voivat antaa palautetta. Seuraavaksi prosessi etenee valmisteluvaiheeseen, jolloin 

kaavaluonnos valmistellaan ja asetetaan valmisteluaineiston kera esille. Kaavan tavoitteita 

tarkennetaan muun muassa osallisten palautteen perusteella sekä kerätään ja laaditaan 

kaava-aluetta koskevia selvityksiä. Kaavoitukseen muodostetaan erilaisia vaihtoehtoja 

käyden läpi myös toteuttamiseen liittyvät merkittävät vaikutukset. Valmisteluvaihe on 

osallistumisen kannalta erityisen tärkeä, koska silloin järjestetään osallistumistilaisuuksia 

kuten seminaareja ja työpajoja. Lisäksi järjestetään viranomaisyhteistyötä kaavan 

merkittävyyden ja vaikuttavuuden perusteella. Vaikutusten arvioinnin ja vaihtoehtojen 

vertailun pohjalta valitaan luonnokseksi työstettävät vaihtoehdot, ja myös niiden 

toteuttamisen vaikutukset arvioidaan. Nähtävillä oloaikana osalliset voivat esittää 

mielipiteitä kaavoittajalle joko suullisesti tai kirjallisesti (Kokko ym. 2013: 32–33; 

5.2.1999/132). 

Tästä kaavoitus etenee ehdotusvaiheeseen. Kaavoittajat käyvät läpi 

kaavaluonnoksista ja -aineistosta saadun palautteen, joiden pohjalta ehdotus muodostuu. 

Sen lisäksi viimeistellään kaavaselostus. Kaavaehdotus esitellään esimerkiksi tekniselle 

lautakunnalle, jonka puoltaessa se asetetaan julkisesti nähtäville kolmenkymmenen päivän 
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ajaksi tiedottaen siitä. Ehdotuksesta pyydetään tarvittaessa asiantuntijalausunnot, ja kaikki 

tyytymättömät voivat tehdä kirjallisen muistutuksen. Kaavaehdotus laitetaan uudestaan 

nähtäville, jos sitä on olennaisesti muutettu niiden perusteella. Lopulta ehdotus menee 

kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi. Kaavan hyväksymistä 

koskevasta päätöksestä tiedotetaan henkilökohtaisesti sitä halunneille ja esimerkiksi 

sanomalehdissä (Kokko ym. 2013: 33).  

Kaavoituksella voidaan taata liikuntapaikoille ja -alueille pysyvyyttä kilpailussa 

muita maankäyttömuotoja vastaan (Rajaniemi 2005: 87). Liikunnan kannalta on tärkeää, 

että maankäytön suunnittelua toteutetaan tarvenäkökulmasta. Liikuntapaikkojen 

suunnittelussa on huomioitava laajoja maa-alueita edellyttävät suorituspaikat, hallit ja 

niiden paikoitusalueet, melulajien tarpeet, yhtenäistä väylää edellyttävät lajit ja 

arkiliikunnan vaatimukset. Maankäytössä olisi hyvä varata asuinalueiden ja lähiöiden 

yhteyteen riittävä tila liikuntapaikkarakentamisen arki- ja lähiliikuntapaikoille (Holopainen 

2004: 30). Yhdyskuntasuunnittelussa on kuitenkin haasteellista saada esille näkökulma, 

joka huomioi fyysisesti aktiivisen elämäntavan vaatimukset osana yhdyskuntarakennetta 

(Savola ym. 2010: 22, 33). Olemme myös riippuvaisia monien valintojen suhteen siitä, 

kuinka muun muassa suunnittelijat, insinöörit, arkkitehdit ja poliitikot ilmentävät omia 

arvojaan urbaanissa maisemassa. Ne saattavat rajoittaa esimerkiksi asumisen valintaa ja 

liikkumista. Yhdyskuntarakennetta muokkaavat tahot voivat tehdä inhimillisiä virheitä 

(Montgomery 2013: 91). Esimerkiksi henkilökohtainen rooli voi nousta liiaksi 

ammatillisen ohi tai jokin tietty asia nousee ylitse muiden (Healey 2010: 222). 

Montgomeryn (2013: 315) mielestä haasteenamme ei ole siis vain se, miten rakennamme 

vaan myös se miten ajattelemme. 

 

2.2 Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen 

 

Lipposen I-hallitus (Historiaa) teki vuonna 1998 esityksen vuoden 1958 rakennuslain ja 

siihen tehtyjen lukuisien muutosten korvaamisesta uudella MRL:lla. Alkuperäinen 

rakennuslaki valmisteltiin ja säädettiin aikana, jolloin rakentamisen painopiste oli sotien 

jälkeisessä uudisrakentamisessa. Nykyisin kaavoituksessa korostuu entistä enemmän 

esimerkiksi jo kaavoitettujen alueiden täydentämiseen liittyviä tarpeita. Rakennuslakiin 

tehtiin eri vuosikymmeninä paljon muutoksia, jotka johtivat lain muuttumiseen sekavaksi 
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ja monimutkaiseksi. Uuden MRL:n tarve oli siten varsin hyvin perusteltua. Suunnittelun 

avointa sekä vuorovaikutteista toimintatapaa haluttiin vahvistaa, ja kehittää kaupan 

suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta kestävän yhdyskuntakehityksen ja palvelujen 

saatavuuden turvaamiseksi (HE 101/1998). Eritoten avoimuuteen sekä vuorovaikutukseen 

ja kaupan suuryksiköiden sijoittamiseen liittyvät asiat ovat osaltaan hyvin merkittäviä 

fyysisen aktiivisuuden kannalta.  

Vuoden 1958 rakennuslaissa oli säädetty kaavoitusta koskevasta yleisestä 

tiedottamisesta ja kansalaisten osallistumismahdollisuudesta kaavoituksen eri vaiheissa. 

Käytännössä vaikuttamisen mahdollisuudet eivät usein olleet todellisia, sillä keskeisiksi 

ongelmiksi katsottiin kuulemisen myöhäinen vaihe sekä vuorovaikutuksen puuttuminen 

suunnittelijoiden ja muiden osapuolten väliltä. Asioista ei keskusteltu riittävän paljon 

kaavoitusprosessin alkuvaiheessa, jolloin kaavaratkaisut ja niihin vaikuttavat selvitykset 

ovat vasta muotoutumassa (HE 101/1998). Riittävän ajoissa tapahtuvan keskustelun puute 

on huono asia sen kannalta, etteivät fyysistä aktiivisuutta edistävän intressin omaavat 

henkilöt saa ääntään kuuluviin pahimmassa tapauksessa lainkaan tai vasta siinä vaiheessa, 

kun vaikutusmahdollisuudet ovat jo hyvin pienet. Kommunikatiivisten 

suunnittelumetodien käyttö on Rajaniemen (2005: 17) mielestä oleellisen tärkeä tekijä 

liikunnalle myönteisten yhdyskuntien kehittymisen kannalta.  

Keskustelu olisi yleisesti tärkeää, sillä suunnittelun painopisteen siirtyminen 

rakennettujen alueiden suuntaan on merkinnyt aikaisempaa suurempaa suunnittelun 

osallisten määrää ja suunnitteluprosessiin liittyvät kysymykset ovat nousseet entistä 

merkittävimmiksi. Ihmiset haluavat keskustella suunnitteluvaihtoehdoista, niiden 

vaikutuksista sekä pohjana olevista selvityksistä hyvissä ajoin ennen lopullisia ratkaisuja. 

Suunnitteluprosessia haluttiin kehittää vuorovaikutteisemmaksi kehittämällä toimijoiden 

vuorovaikutusta, avointa keskustelua, suunnitelmien havainnollisuutta sekä yhteisen kielen 

ja tiedollisen pohjan löytymistä. Käytännössä vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi esitettiin 

OAS kaavan laatimisen aloitusvaiheeseen.  Suunnitteluprosessin avautuminen ja 

kehittyminen asiantuntijakeskeisestä valmistelusta entistä vuorovaikutteisempaan suuntaan 

tapahtui vähitellen (HE 101/1998). 

Toinen merkittävä linjaus tehtiin yhdyskuntarakenteen parempaan ohjaukseen. 

Alueidenkäytön suunnittelulla täytyy luoda edellytykset yhdyskuntarakenteelle, jossa 

palvelujen saatavuus ja saavutettavuus on riittävässä määrin turvattu. Yhdyskuntarakenteen 



28 

 

 

ohjaamisessa tavoitellaan rakennetta, jossa liikennetarve vähenee ja joukkoliikenteen 

käyttö lisääntyy. Lisäksi kaavoituksen ohjausta liikennesuunnitteluun haluttiin parantaa. 

Ongelmiksi tunnistettiin tuolloin pientalorakentamisen ja palvelujen sijoittuminen. 

Erityisesti kaupan suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta haluttiin kehittää. Kaupan 

keskittymisen suuryksiköihin huomattiin olevan ongelma, koska se harventaa 

myymäläverkkoa jättäen monet asuinalueet ilman myymälöitä (HE 101/1998). Näillä 

asioilla on kiistatta vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen, koska yksinkertaisesti mitä 

kauempana ostoskeskukset ovat asuinalueelta, niin sitä harvemmin sinne mennään ei-

motorisoidulla liikkumistavalla kuten kävellen tai pyöräillen (Soltani ym. 2006: 183). 

Uutta MRL:ia valmistellut Lipposen I-hallitus tarttui siis tärkeisiin ongelmakohtiin, 

joiden poistamisen pitäisi parantaa mahdollisuuksia muiden muassa fyysiseen 

aktiivisuuteen ja sen edistämiseen osana vuorovaikutteista kaavoitusta. Hallituksen vuonna 

1998 tekemän esityksen pohjalta valmistunut uusi MRL otettiin käyttöön lopulta vuonna 

2000 (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 236). Tavoitteena on muun muassa turvata jokaisen 

osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun vuorovaikutteisuus ja laatu, 

avoin tiedottaminen käsiteltävistä asioista ja asiantuntemuksen monipuolisuus 

(5.2.1999/132). 

Rajaniemi (2005: 119) huomauttaa kuitenkin, että huolimatta periaatteellisesta 

mahdollisuudesta osallistua kaikkiin hankkeisiin jo suunnittelun alkuvaiheessa 

liikuntatoimen henkilöillä ei silti ole riittävästi resursseja tähän toimintaan.  Toisen 

ongelman muodostaa se, että liikuntaan liittyvät edut ovat mukana usein myös sellaisissa 

hankkeissa, jotka eivät varsinaisesti koske liikuntapaikkarakentamista. Silloinkin voidaan 

aiheuttaa kuitenkin haittaa liikunnan mahdollisuuksille (Rajaniemi 2005: 87). Ajatellaan 

esimerkiksi tilanne, että kunnassa päätetään rakentaa asuinalueen läpi uusi valtatie, jonka 

toiselle puolelle jää liikuntahalli. Tällöin suunnittelu kohdistuu ensisijaisesti liikenteeseen, 

mutta heikentää mahdollisuuksia saavuttaa liikuntahalli turvallisesti, nopeasti ja helposti. 

Sellaisen päätöksen myötä joidenkin ihmisten fyysisen aktiivisuuden mahdollisuudet 

voivat vaikeutua ja heikentyä, jos esimerkiksi vanhempi ei uskalla enää päästää 

kouluikäistä lastaan itsenäisesti liikkumaan. Joka tapauksessa lain takaama osallistuminen 

on tärkeä keino vaikuttaa fyysiselle aktiivisuudelle suotuisan yhdyskuntarakenteen 

kehitykseen. 
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Vaikuttamisessa korostuu eritoten kuntataso. MRL:n mukaan kunnan tehtävä on 

huolehtia alueidenkäytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä 

maapolitiikan harjoittamisesta (5.2.1999/132). Liikunnan olosuhteiden luonti perustuu 

suunnittelun yleisten ja kohdekohtaisten tavoitteiden viitekehyksessä kaavoittajan omiin 

arvoihin, perus- ja täydennyskoulutuksen kautta saatuun tietoon ja motivaatioon luoda 

liikunnalle olosuhteita (Hentilä & Joki-Korpela 2004: 28).  

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan ja yhdyskuntarakenteen 

yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitellään 

tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaiseen 

kaavoitukseen sekä muun maankäytön perustaksi. Sille on asetettu tietyt sisältövaatimukset 

ottaen huomioon maakuntakaava. Sisältövaatimuksista fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavia 

tekijöitä voidaan tulkita olevan (5.2.1999/132):  

 

1. Vaatimus ottaa huomioon yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen 

kestävyys. 

2. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö. 

3. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus. 

4. Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 

tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristöjen, luonnonvarojen ja talouden kannalta 

kestävällä tavalla.  

5. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 

ympäristöön. 

6. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

 

Yleiskaava toimii ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä 

ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueidenkäytön järjestämiseksi. Asemakaava on 

luonteeltaan yksityiskohtainen. Sen tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri 

tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista sekä muuta maankäyttöä. Myös asemakaavaa 

laadittaessa on huomioitava maakuntakaava. Sisältövaatimusten mukaan on luotava 

edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, liikenteen 

järjestämiselle ja palvelujen alueelliselle saatavuudelle. Kaavoitettavalla alueella tai sen 
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lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

(5.2.1999/132).  

Näissäkin vaatimuksissa on paljon epäsuorasti fyysisen aktiivisuuden huomioivia 

seikkoja. Esimerkiksi terveellisen elinympäristön vaatimuksen voidaan ajatella sisältävän 

mahdollisuudet liikkua monipuolisesti. Turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä on 

taas helppo liikkua vaikka kävellen tai pyörällä lapsesta ikäihmisiin. Puistot puolestaan 

ovat erinomaisia paikkoja mennä esimerkiksi pelaamaan, leikkimään tai ulkoiluttamaan 

koiraa. Jalkasen ynnä muiden (2004: 158) mukaan Suomessa asuinalueiden puistojen 

tärkeimpänä tehtävänä alettiin pitää 1960-luvulta lähtien niiden käyttöä lasten ja aikuisten 

ulkoilutilana. Asemakaava on kuitenkin pelkkä suunnitelma paperilla, joka oikeuttaa 

rakentamiseen. Sen tavoitteet toteutuvat vasta, kun kaavan mukaiseen rakentamiseen on 

tarvetta ja resursseja (Jalkanen ym. 2004: 66). Näin ollen kaikki fyysiseen aktiivisuuden 

edistämiseenkään tähtäävät suunnitelmat eivät välttämättä toteudu tai toteutuvat tietyllä 

aikaviiveellä.  

MRL:sta ollaan paraikaa valmistelemassa uudistusta. Valtioneuvoston eduskunnalle 

antaman tiedonannon liitteiden (2015: 12) mukaan esimerkiksi rakennusten 

käyttötarkoituksen muutoksia ja täydennysrakentamista pyritään sujuvoittamaan ottamalla 

käyttöön kevennetty kaavamenetelmä. Lisäksi tiedonannon mukaan suuryksikkösääntelyä 

kevennetään keskustatoimintojen alueella. Nämä asiat voivat toteutuessaan edistää samalla 

fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksia. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan MRL:iin 

kytkeytyviä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT). 

 

2.3 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden merkitys fyysiselle aktiivisuudelle 

 

Valtio säätelee ja ohjaa Suomessa alue- ja yhdyskuntasuunnittelua. Alueellista kehittämistä 

ohjataan VAT:eilla (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 165). VAT:it ovat osa MRL:n 

mukaista suunnittelujärjestelmää yhdessä maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan 

kanssa. Niiden tehtävänä on osaltaan tukea ja edistää MRL:n yleisten tavoitteiden ja laissa 

määriteltyjen alueidenkäytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteista 

keskeisimpiä ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Ensisijaisena tarkoituksena on 

varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja 

kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. VAT:it noudattavat 
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MRL:n keskeistä ajatusta päätösvallan siirrosta mahdollisimman lähelle kansalaisia. 

Tavoitteista tulee ilmi valtioneuvoston näkemys valtakunnallisesti merkittävistä 

alueidenkäytön kysymyksistä, mutta niissä ei oteta tarkemmin kantaa ratkaisukeinoihin. 

Tavoitteet konkretisoidaan ja ratkaistaan vasta maakuntien ja kuntien suunnittelussa sekä 

valtion eri viranomaisten toiminnassa. Sitä kautta on mahdollista ottaa huomioon 

alueelliset ja paikalliset erityispiirteet ja tarvittava yhteensovittaminen muiden tavoitteiden 

kanssa (Valtioneuvoston päätös… 2008: 2). 

Hyvän elinympäristön piirteinä pidetään terveellisyyttä, turvallisuutta, toimivuutta ja 

viihtyisyyttä. Lisäksi mittakaavaltaan inhimillisellä yhdyskuntarakenteella on tärkeä 

merkitys luotaessa edellytyksiä hyvälle elinympäristölle. Suomi on hyväksynyt vuonna 

1999 Euroopan aluekehityksen suuntaviivat (European Spatial Development Perspective, 

ESDP). VAT:it ovat sisällöltään ja painotuksiltaan samankaltaisia ESDP:n suuntaviivojen 

kanssa. Syynä tähän on Suomen yhdyskuntakehityksen ja siihen liittyvien ongelmien sekä 

mahdollisuuksien samankaltaisuus Euroopan unionissa havaittavien yleisten 

kehityssuuntien kanssa. Ongelmista keskeisimpänä on mainittu jatkuva kaupungistuminen 

asutuksen keskittyessä Etelä-Suomeen ja rannikolle. Samalla kaupunkiseutujen ja 

taajamien reuna-alueet hajautuvat yhä laajemmiksi harvan asutuksen alueiksi 

(Valtioneuvoston päätös… 2008: 2–3, 5–6). Yhdyskuntarakenteen hajautumisella 

tarkoitetaan matalan tehokkuuden maankäyttöä, jossa rakennukset ovat kaukana toisistaan 

ja erotettu esimerkiksi leveillä teillä ja laajoilla parkkialueilla. Hajautuneessa 

yhdyskuntarakenteessa on tyypillisesti erotettu eri maankäyttömuodot kuten kaupat ja 

vapaa-ajan viettopaikat omille alueilleen. Liikkumisessa korostuu voimakas riippuvaisuus 

autoihin (Edwards & Tsouros 2006: 9). Tämä aiheuttaa Tachievan (2010: 1) mukaan 

edelleen terveydellisiä ongelmia kuten liikalihavuutta. Ongelmaan on siten syytä puuttua. 

VAT:it on jaettu alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien 

vaikutusten perusteella yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat luonteeltaan 

alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia. Sen 

sijaan erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia 

velvoitteita. Tavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin 

(Valtioneuvoston päätös… 2008: 9):  

 

1. Toimiva aluerakenne 
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2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4. Toimivat yhteysverkostot- ja energiahuolto 

5. Helsingin seudun erityiskysymykset 

6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 

Nostan seuraavaksi tavoitteista esille vain sellaisia asioita, joilla voidaan katsoa olevan 

joko fyysistä aktiivisuutta edistäviä tai heikentäviä vaikutuksia. Jätän käsittelyn 

ulkopuolelle kohdat 3, 5 ja 6, sillä ne eivät juurikaan koske fyysistä aktiivisuutta 

(Valtioneuvoston päätös… 2008: 9–10, 11, 13). 

 
Taulukko 2. Fyysisen aktiivisuuden kannalta merkitykselliset valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden yleis- ja erityistavoitteet.  

Fyysiseen 

aktiivisuuteen 

vaikuttavat tekijät 

Yleistavoitteet Erityistavoitteet 

Toimiva 

aluerakenne 
- Olemassa olevien 

aluerakenteiden 

hyödyntäminen 

- Aluerakenteen tasapainoinen 

kehittäminen 

- Elinympäristön laadun 

parantaminen 

- Maakunnan suunnittelussa 

on selvitettävä 

toimenpiteet, joilla 

edistetään olemassa 

olevien rakenteiden 

hyödyntämistä ja 

palvelujen saatavuutta 

- Huomio on kiinnitettävä 

alue- ja 

yhdyskuntarakenteen 

toimivuuteen 

Eheytyvä 

yhdyskuntarakenne 

ja elinympäristön 

laatu 

- Olemassa olevia 

yhdyskuntarakenteita 

hyödynnetään sekä 

eheytetään taajamia ja 

kaupunkiseutuja 

- Yhdyskuntarakennetta 

kehitetään siten, että 

palvelut ja työpaikat ovat 

hyvin eri väestöryhmien 

saavutettavissa 

- Palveluiden ja työpaikkojen 

tulisi olla mahdollisuuksien 

mukaan lähellä asuinalueita 

vähentäen 

henkilöautoliikenteen 

tarvetta 

- Liikenneturvallisuutta sekä 

joukkoliikenteen, kävelyn ja 

- Yleiskaavoituksessa tulee 

edistää 

yhdyskuntarakenteen 

eheyttämistä ja esittää 

siihen tarvittavat 

toimenpiteet 

- Erityisesti 

kaupunkiseuduilla on 

varmistettava 

autoliikenteen tarvetta 

vähentävä sekä 

joukkoliikennettä, kävelyä 

ja pyöräilyä edistävä 

liikennejärjestelmä 

- Myös palvelujen 

saatavuutta edistävä 

keskusjärjestelmä ja 

palveluverkko on 
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pyöräilyn edellytyksiä 

parannetaan 

- Elinkeinoelämän 

toimintamahdollisuuksia 

parannetaan osoittamalla 

toiminnalle riittävästi 

sijoittumismahdollisuuksia 

olemassa olevan 

yhdyskuntarakenteen sisään 

- Keskuksia kehitetään 

monipuolisina palvelujen, 

asumisen, vapaa-ajan ja 

työpaikkojen alueina 

varmistettava ja 

vähittäiskaupan 

suuryksiköiden täytyy 

tukea 

yhdyskuntarakennetta  

- Uusia huomattavia asuin-, 

työpaikka- tai 

palvelutoimintojen alueita 

ei saa sijoittaa irralleen 

olemassa olevasta 

yhdyskuntarakenteesta 

- Alueidenkäytössä on 

varattava riittävät alueet 

kävelyn- ja pyöräilyn 

verkostoja varten sekä 

edistettävä verkostojen 

laatua, jatkuvuutta ja 

turvallisuutta 

Toimivat 

yhteysverkostot ja 

energiahuolto 

- Liikennejärjestelmää 

kehitetään ja suunnitellaan 

kokonaisuuksina, jotka 

käsittävät eri 

liikennemuodot 

- Liikennejärjestelmä ja 

alueidenkäyttö sovitetaan 

yhteen siten, että 

vähennetään autoliikenteen 

tarvetta ja parannetaan 

ympäristöä vähän 

kuormittavien 

liikennemuotojen 

edellytyksiä 

- Erityistä huomiota 

kiinnitetään 

liikenneturvallisuuden 

parantamiseen 

- Alueidenkäytössä on 

edistettävä matka- ja 

kuljetusketjujen 

toimivuutta ja turvattava 

edellytykset julkiselle 

liikenteelle sekä eri 

liikennemuotojen 

yhteistyön kehittämiselle 

 

VAT:eissa korostuvat selkeästi eheyttävän suunnittelun tarpeet. Sen avulla pyritään 

vastaamaan ongelmaksi tunnistettuun yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. Tavoitteissa 

velvoitetaan useaan eri otteeseen suuntaamaan kehitystä jo olemassa olevan 

yhdyskuntarakenteen hyödyntämiseen ja kestävien (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) 

liikkumismuotojen edistämiseen. Fyysiseen aktiivisuuteen sen pitäisi vaikuttaa 

positiivisesti, koska etäisyydet liikuntapaikoille eivät kasvaisi siinä tapauksessa 

kohtuuttomiksi, ja arkiliikuntaan tarjoutuisi mahdollisuuksia esimerkiksi pyöräilyn ja 

kävelyn merkeissä. Asiasisällöistä ”eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu” 
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pitää sisällään eniten hyvin suoraan fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavia suosituksia ja 

velvoitteita. Esimerkiksi juuri kävelyn ja pyöräilyn roolia korostetaan.  Myös tavoitteissa 

mainitut matkaketjut ovat hyvä keino lisätä fyysistä aktiivisuutta pidemmillä matkoilla, 

kun kävelyn ja pyöräilyn voi yhdistää joukkoliikenteeseen (Muutosta liikkeellä!... 2013: 

32). 

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksien parantamisen ohessa on 

mainittu myös liikenneturvallisuuden parantaminen. Se on merkittävä tekijä, sillä lasten ja 

nuorten koulumatkareiteillä turvallisuus on ehdoton kriteeri omaehtoiseen liikkumiseen 

(Muutosta liikkeellä!... 2013: 32). Lapsen on vaikeampi tulkita liikennettä 

kokemattomuuden ja pienen koon vuoksi. Vanhemmat taas tietävät riskit ja saattavat 

asettaa rajoitteita lasten vapaalle liikkumiselle, jos ympäristö koetaan turvattomaksi. 

Lapset ovat muutoinkin vaikeuksissa autojen varaan rakennetussa ympäristössä, koska 

riippuvaisuus muiden kuljetukseen on vahvaa. Myös ikäihmiset suunnittelevat 

liikkumisensa turvallisuus mielessä (Frank ym. 2003: 80, 81, 83, 88). 

Liikenteen ja liikkumismuotojen lisäksi tavoitteista nousee esille palveluihin liittyvät 

asiat. Niiden läheisyys halutaan turvata, eikä palveluita saa sijoittaa irralleen olemassa 

olevasta yhdyskuntarakenteesta. Yleinen palvelujen saatavuus lähialueilla on tunnistettu 

yhdeksi liikunnan harrastamiseen vaikuttavaksi tekijäksi (Muutosta liikkeellä!... 2013: 45). 

Tavoitteista on vielä todettu seuraavasti: ”Tavoitteet edistävät ympäristön laadun, ulko- ja 

virkistymismahdollisuuksien, viihtyvyyden sekä kevyen liikenteen parantamista. Tätä 

kautta ne vaikuttavat ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä lisäävästi” (Valtioneuvoston 

päätös… 2008: 18).  

VAT:it edistävät siten suoraan tai epäsuorasti merkittävissä määrin fyysisen 

aktiivisuuden edellytyksiä, mikäli niitä noudatetaan ja pystytään toteuttamaan 

kaavoituksen keinoin. Suurimman ongelman fyysiselle aktiivisuudelle aiheuttaa edellä läpi 

käydyn perusteella yhdyskuntarakenteen hajautuminen. Silloin palvelut, liikuntapaikat ja 

kaikki muut kohteet ajautuvat kauaksi toisistaan vaikeuttaen muulla kuin autolla 

liikkumista. Huomionarvoista on se, että päätöksen (Valtioneuvoston päätös… 2008: 20) 

mukaan tavoitteilla ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta kuntakaavoituksessa ennen 

kuin ne ovat tulleet otetuiksi huomioon maakuntakaavoituksessa. Vasta sen jälkeen ne 

voidaan huomioida kuntien kaavoituksessa. Seuraavaksi tarkastelen fyysisen aktiivisuuden 

roolia osana yhdyskuntasuunnittelun monimutkaista kenttää.  
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2.4 Fyysinen aktiivisuus yhdyskuntasuunnittelun kentässä   

 

Fyysinen aktiivisuuden sisältö, rooli ja siihen vaikuttavat tekijät eivät ole kovin 

yksioikoisia. Osa ihmisistä voi jopa kyseenalaistaa tarpeen huomioida fyysinen aktiivisuus 

yhdyskuntasuunnittelussa. Se on osin perusteltua, sillä pelkästään rakennetulla 

ympäristöllä ei voida vaikuttaa yksilön käytökseen. Esimerkiksi hyvin suunnitellut kävely- 

ja pyörätiet eivät saa välttämättä ihmisiä käyttämään niitä. Ihmiset voisivat myös valita 

asuinalueekseen kävelyn kannalta edullisen alueen, mutta saattavat silti muuttaa syrjäisiin 

asuinalueisiin vähentäen mahdollisuuksiaan lähinnä arkiliikuntaan kuten töihin pyöräilyyn. 

Muutokset rakennettuun ympäristöön voivat kannustaa joitain ihmisiä terveellisiin 

elämäntapavalintoihin, kun taas toisiin vaikutus voi olla hyvin vähäinen tai olematon. 

Toisaalta rakennettu ympäristömme ei aina suosi terveellisiä liikkumisvalintoja. Joku voisi 

olla valmis vaikkapa pyöräilemään kouluun tai töihin, mutta ei voi tehdä sitä turvallisesti 

erotettujen pyöräkaistojen puutteen vuoksi (Schneider 2011: 262, 265).  

Vanhoissa kaupungeissa riittävän fyysisen aktiivisuuden kertyminen oli osa 

jokapäiväistä elämää. Nykyisin fyysinen aktiivisuus on kuitenkin suunniteltu pois useilta 

elämän osa-alueilta. Tämä perustuu siihen, että työ ei ole enää useimmille ihmisille 

fyysisesti rasittavaa ja monet päivittäiset askareet vaativat entisaikoihin verrattuna 

huomattavasti vähemmän fyysistä ponnistelua. On luotu ympäristöjä, joissa on vähemmän 

yleistä yhdistää fyysinen aktiivisuus päivittäisiin rutiineihin. Suunnittelun hallitsevat mallit 

ovat johtaneet siihen tekemällä kävelystä ja pyöräilystä vaikeita liikkumismuotoja. 

Etäisyyksistä on tehty pitkiä ja tiet sekä kadut on suunniteltu pääasiassa autoille (Frank ym. 

2003: 2–3). Fyysisen aktiivisuuden vähenemisen syihin voidaan lisätä vielä Macauleyn 

(2002: 194) mainitsemat esikaupunkialueiden synty, autojen lisääntynyt käyttö ja julkisten 

tilojen väheneminen. Esimerkiksi kävellen saavutettavuus on huonontunut useissa 

kaupungeissa jo yli vuosisadan ajan (Forsyth & Soutworth 2008: 1). Tästä kehityksestä 

huolimatta on turhaa haikailla menneiden aikojen perään, vaan on ymmärrettävä, ettei 

täysin vastaavanlainen tilanne tule enää olemaan mahdollista. Hentilän (2012: 55) mukaan 

haasteen asettaa se, että sekoittuneeseen perinteiseen kaupunkirakenteeseen ja sotien 

jälkeiseen lähiöelämään sitoutunut elämäntapa perustui suppeampaan elinpiiriin kuin 

nykyarki. Nykyisin ihmisten arjen paikkaverkostot ulottuvat paljon laajemmalle. Se ei silti 
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tarkoita, etteikö tilannetta voisi ja pitäisi pyrkiä muuttamaan parempaan suuntaan. Siihen 

yhdyskuntasuunnittelu tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia.  

Jotta voitaisiin suunnitella parempaa, niin ensin on tietysti ymmärrettävä nykyinen 

tilanne ja siinä pielessä olevat asiat fyysisen aktiivisuuden kannalta. Yhdyskuntarakenteen 

pitkät etäisyydet paikkojen välillä aiheuttavat sen, etteivät monet ihmiset yksinkertaisesti 

pysty kävelemään tai pyöräilemään paikasta toiseen. Tämän lisäksi paikkoja yhdistävät tiet 

on suunniteltu pääosin autoille tehden niistä turvattomia sekä epähoukuttelevia kävelylle ja 

pyöräilylle. Nykyaikana fyysinen aktiivisuus vaatii lähes poikkeuksetta vapaa-ajalla 

tapahtuvaa suunniteltua toimintaa kuten vaikka juoksua, aerobikkiä tai pyöräilyä (Frank 

ym. 2003: 3–4). Ei riitä, että ihmisille vain kerrotaan tarpeesta mennä vaikkapa 

kuntosalille, vaan terveydenhoidon ammattilaisten täytyy kääntää yhteistyössä arkkitehtien 

ja yhdyskuntasuunnittelijoiden kanssa fyysiseen epäaktiivisuuteen johtaneet suunnittelun 

trendit päälaelleen (Burney ym. 2010: 16). Tärkeää on myös keskittyä väestöön 

kokonaisuutena, eikä vain korkeisiin riskiryhmiin (Berggren 2006: 15). 

Fyysinen aktiivisuus on edellä mainittujen syiden pohjalta perusteltua ottaa 

huomioon yhdyskuntasuunnittelussa. Sillä on yhteys myös ympäristöterveyteen. Tällä 

tarkoitetaan elinympäristön terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden tai tekijöiden 

ennaltaehkäisyä, vähentämistä ja poistamista sekä elinympäristöön vaikuttavan toiminnan 

suunnittelua ja järjestämistä siten, että väestön ja yksilön terveyttä edistetään ja 

ylläpidetään. Kunta voi luoda päätöksillään ja toimillaan terveellisen sekä viihtyisän 

elinympäristön (Halonen 2016: 5). Liikunnan mahdollisuudet nähdään Vuolleen (2000: 23) 

mukaan merkittävinä väestön terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisessä.  

Perusteita löytyy lisäksi yleisestä liikuntakulttuurin muutoksesta. Liikuntaa 

harrastetaan eniten varta vasten rakennetussa liikkumisympäristössä. Käytetyimpiä 

liikuntapaikkoja ovat lähiulkoilureitit, kävely- ja pyöräilyreitit ja metsät. Rakennetuista 

liikuntapaikoista käytetyimpiä ovat uimahallit sekä liikunta- ja kuntosalit (Esitys uudesta 

liikuntalaista 2014: 29). Rakennettuja liikuntapaikkoja kuten palloilu- ja uimahalleja 

tarvitaan myös ilmastollisten rajoitteiden vuoksi (Otto 2002: 8). Kaiken lisäksi 

liikuntakulttuurin muutokset ja uusi lajikirjo edellyttävät uudenlaisia liikuntapaikkoja 

(Liikuntapaikkarakentamisen suunta… 2014: 73). Liikunnalla on silti kiinteä suhde myös 

avoimiin tiloihin huolimatta rakennetun liikuntaympäristön merkityksen kasvusta. 
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Esimerkiksi juokseminen ja parkour vaativat ainoastaan avointa tilaa (Jauhiainen 2009: 

201).  

Tarkemmin jaoteltuna liikunnan fyysiset olosuhteet käsittävät pistemäiset ulko- ja 

sisäliikuntapaikat kuten uima-, jää- ja palloiluhallit sekä erilaiset reitistöt kuten kävely- ja 

pyöräilyverkostot, pururadat ja hiihtoladut. Tärkeää on huomioida myös pistemäisten 

paikkojen ja verkostojen muodostama kokonaisuus, kuten vaikka asuinalueiden ulko- ja 

sisäliikuntapaikkojen hyvät yhteydet. Liikunnan fyysisiin olosuhteisiin on luokiteltavissa 

lisäksi kaikki liikkumiseen soveltuvat paikat, joita ympäristöstämme löytyy. Esimerkiksi 

pihat, pihakadut, joutomaat ja puistot voivat olla sellaisia (Hentilä & Joki-Korpela 2004: 

11). Fyysinen aktiivisuus taas voidaan Sallisin ynnä muiden (2011: 35) mukaan jakaa 

utilitaristiseen (utilitarian physical activity) ja vapaa-ajalliseen (recreational physical 

activity). Ensin mainittua on esimerkiksi kävely kouluun, jossa tarkoituksena on pääsy 

kohteeseen eikä itse liikkuminen. Vapaa-ajallinen fyysinen aktiivisuus puolestaan voi olla 

esimerkiksi koripallon pelaamista tai kävelylenkki, jotka tehdään terveystarkoituksessa tai 

vain omaksi iloksi. Rakennettu ympäristö vaikuttaa molempiin fyysisen aktiivisuuden 

muotoihin (Frank ym. 2003: 56) Rinnastan nämä termit edelleen yleisesti Suomessa 

käytettyihin termeihin arkiliikuntaan ja kuntoliikuntaan.  

Arkiliikunnalla tarkoitetaan omin voimin tapahtuvaa liikkumista paikasta toiseen. 

Esimerkiksi pyöräillen tai kävellen tehtävät työ- ja koulumatkat sekä kaupassakäynti ovat 

arkiliikuntaa. Tämä on rinnastettavissa englanninkielisestä termistä suoraan tekemääni 

käännökseen utilitaristinen liikunta. Kuntoilun taas voi rinnastaa vapaa-ajalliseen 

liikuntaan. Määritelmän mukaan se sijoittuu arkiliikuntaa enemmän ihmisen varsinaiseen 

vapaa-aikaan. Kuntoilun tunnusmerkkinä voitaisiin pitää kuntoilijan sykkeen nousemista ja 

suorituksen aikaista hikoilua. Myös kuntoliikunnan kohdalla tärkeässä roolissa ovat 

kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuudet sekä verkostot. Kuntoliikkuja voi esimerkiksi kävellä, 

juosta tai rullaluistella kävely- ja pyöräilyreiteillä tai ne voivat toimia myös pelkkänä 

alkulämmittelynä siirryttäessä varsinaiseen kuntoilusuoritukseen vaikkapa pallokentälle tai 

liikuntahalliin (Hentilä & Joki-Korpela 2004: 10). Kuntoliikunnalla nostetaan tai 

ylläpidetään omaa kuntoa (Esitys uudesta liikuntalaista 2014: 37–38). 

Liikuntaan liittyvä käsitteistö on sekavoitunut liikuntakulttuurin monipuolistumisen 

myötä. Liikunnan merkitykset ovat laajentuneet ja erilaistuneet hyvin paljon viime 

vuosikymmenien aikana. Ensin urheilun rinnalle nostettiin kuntoilu ja 1990-luvulla 
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terveyttä edistävä liikunta. Samalla liikunnaksi ”hyväksyttävän” harrastuksen 

intensiteettitasoa madallettiin. Liikunta on tuotu koko väestön ulottuville terveyttä 

edistävän liikunnan muodossa (Kiviniemi & Pyykkönen 2007: 14–15). Uusilla termeillä 

haluttiin perustella liikunnan asemaa ja merkitystä yhteiskunnassa (Holopainen 2004: 12). 

Valtion liikuntahallinnossa huomio kiinnitetään yhä enemmän koko väestön liikuntaan ja 

liikkumiseen. Samalla on korostunut ajatus, että liikunnan tulee tukea terveyttä ja 

hyvinvointia. Sitä kautta syntyi käsite ”terveyttä edistävä liikunta”. Käsite on otettu 

huomioon kaikissa hallitusohjelmissa vuodesta 1999 alkaen ja lisättiin myös vuoden 1998 

liikuntalakiin (Pyykkönen 2011: 5).  Liikuntalain (390/2015) määritelmän mukaan 

terveyttä ja hyvinvointia edistävällä liikunnalla tarkoitetaan eri elämänkulun vaiheissa 

tapahtuvaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn 

ylläpitäminen sekä parantaminen. Hentilän ja Joki-Korpelan (2004: 10) mukaan 

terveysliikuntaa voidaankin pitää kattoterminä arkiliikunnalle ja kuntoliikunnalle. 

Järkevintä on kuitenkin käyttää fyysisen aktiivisuuden laajaa määritelmää, koska se tarjoaa 

paljon paremman potentiaalin kytkeä se useille yhteiskunnan sektoreille (tulen tosin 

käyttämään myöhemmin aineiston analyysin yhteydessä terveysliikunnan termiä) 

(Berggren ym. 2006: 15).  

Valtion liikuntaneuvoston (Liikuntapaikkarakentamisen suunta… 2014: 58) mukaan 

rakennettujen liikuntapaikkojen lisäksi enemmän huomiota täytyy kiinnittää 

liikuntanäkökulman näkymiseen yhdyskuntasuunnittelussa, kaavoitusratkaisuissa ja 

liikennepolitiikassa. Syynä tähän on erityisesti se, että merkittävin pudotus on tapahtunut 

ihmisten arkiliikunnassa. Liikuntaa harrastetaan melko aktiivisesti vapaa-ajalla, mutta se ei 

yksin riitä turvaamaan terveyden vaatimaa päivittäisen fyysisen aktiivisuuden tasoa (Esitys 

uudesta liikuntalaista 2014: 26). Vuoden 2014 Eurobarometrin (Sport and physical activity 

2014: 4, 7) mukaan suomalaisista 58 prosenttia harrastaa liikuntaa vähintään kerran 

viikossa. Toisena ääripäänä ovat viidellätoista prosentilla vastaajat, jotka eivät harrasta 

liikuntaa. 

WHO:n julkaisussa (Berggren ym. 2006: ix) todetaan, että fyysisestä aktiivisuudesta 

täytyy voida tehdä osa päivittäistä elämää. Ihmisillä on yksinkertaisesti fysiologinen ja 

psykologinen perustarve päästä liikkumaan omin voimin rakennetussa ympäristössä (Frank 

ym. 2003: 199). Olemme syntyneet liikkumaan, emmekä liikuteltaviksi (Montgomery 

2013: 181). Niinpä kuntien liikuntapaikkarakentamisen painopisteen täytyy olla sellaisissa 
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hankkeissa, jotka palvelevat terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä 

mahdollisimman monen kuntalaisen liikuntaharrastusta. Asuinalueiden suunnittelussa on 

huomioitava arki- ja lähiliikuntapaikat. Varsinkin helposti saavutettavien ja laadukkaiden 

lähiliikuntapaikkojen rooli on oleellisen tärkeä omaehtoisen liikunnan harrastamisen 

kannalta (Muutosta liikkeellä!... 2013: 45).  

Lähiliikuntapaikat nousivat 2000-luvulla kokonaan uudeksi valtion 

rahoituskohteeksi, ja niitä onkin rakennettu paljon ympäri Suomea (Kokkonen 2010: 362). 

Ne ovat lasten ja nuorten liikuntaan sekä yleiseen terveys- ja kuntoliikuntaan tarkoitettuja 

liikuntapaikkoja tai alueita, jotka sijaitsevat asuinalueilla tai niiden välittömässä 

läheisyydessä. Määritelmä ei ole tarkoituksella liian rajaava tai yksiselitteinen, koska 

toteutuksessa halutaan suosia luovuutta, hallinnonalojen yhteistyötä ja osallistuvaa 

suunnittelua. Lähiliikuntapaikoille ominaista on, että ne ovat enimmäkseen maksuttomia, 

vapaasti käytettävissä, hyvin saavutettavissa esimerkiksi kotiovelta tai koulusta ja 

käytöltään ympärivuotisia. Niiden yhteydessä ei tarvita erillisiä peseytymis-, pukeutumis ja 

huoltotiloja. Toteuttaminen täytyy nähdä osana yhdyskuntasuunnittelua, ja ne on tärkeää 

ottaa huomioon jo kaavoituksessa. Sopivia sijoituspaikkoja ovat puistot, koulujen ja 

päiväkotien alueet, leikkipuistot ja taloyhtiöiden pihat. Lähiliikuntapaikoiksi voidaan 

luokitella muun muassa monikäyttöiset pienkentät, kuntoradat- ja ladut, sisäliikuntatilat ja 

yleisurheilun suorituspaikat (Liikuntapaikkarakentamisen suunta… 2014: 7–8). 

  

2.5 Fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat perustekijät 

 

Fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa neljään suureen kokonaisuuteen, 

jotka muodostuvat poliittisista linjauksista, luonnonympäristöstä, sosiaalisesta ympäristöstä 

ja yksilöllisistä tekijöistä (kuva 2). Luonnonympäristö vaikuttaa fyysiseen aktiivisuuteen 

ilmaston ja topografian kautta. Esimerkiksi kylmillä alueilla on mahdollista harrastaa 

hiihtoa, mutta toisaalta kylmyys muodostaa kysyntää sisäliikuntatiloille. Topografia 

puolestaan voi mahdollistaa vaikkapa kävely- ja pyöräilyreittien rakentamisen 

korkeudeltaan vaihtelevaan maastoon (Edwards ym. 2006: 4; Sallis ym. 1998: 382, 388; 

Frank ym. 2003: 99). Sosiaalisen ympäristön osana ovat muun muassa kulttuuri ja tasa-

arvo. Niihin voidaan vaikuttaa epäsuorasti politiikan avulla. Esimerkiksi hajautettu 

liikuntapaikkarakentaminen edistää lasten liikunnallista tasa-arvoa (Rajaniemi 2005: 113). 
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Myös yksilöllisiin tekijöihin voidaan ajatella olevan jonkun verran välillistä vaikutusta 

politiikalla. Rajaniemen (2005: 107) mukaan liikunnan harrastamista vaikeuttavat tekijät 

kuten ajanpuute, työ/opiskelu ja sairaudet. Hän toteaa, että esimerkiksi ajanpuutetta 

voidaan vähentää paremmalla liikuntapaikkatarjonnalla. 

 Tutkielmani keskittyy kuitenkin kaavoitukseen, jonka vuoksi päähuomio on syytä 

kiinnittää toimijoiden, politiikan ja rakennetun ympäristön muodostamaan kolmiyhteyteen. 

Siihen liittyvät suorimmat vaikutuksen mahdollisuudet fyysisen aktiivisuuden 

edistämiseen. Toimijoiden joukko on erittäin laaja ja muodostuu Sallisin ynnä muiden 

(1998: 388) mukaan muun muassa yhdyskuntasuunnittelijoista, liikennesuunnittelijoista, 

paikallishallinnosta, kouluista, liikuntaorganisaatioista, terveydenhoidosta, mediasta ja 

paikallisyhteisöistä. Toimijat vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti kulloinkin toteutettavaan 

politiikkaan.  

 

Kuva 2. Fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät. Pohjautuen: (Edwards ym. 2006: 4; 

Sallis ym. 1998: 382, 388; Frank ym. 2003: 99).  

 
Maankäyttö on luonteeltaan poliittista ja siihen liittyvät päätökset ovat merkittäviä 

määrittelemässä rakennettua ympäristöä. Päätökset eivät tosin näy konkreettisesti kuin 

vasta kuukausien tai vasta vuosien päästä. Fyysinen aktiivisuus voi vieläpä helposti jäädä 

muiden asioiden varjoon, koska maankäytöstä käydään kovaa kilpailua (Feldstein 2011: 
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274–275, 285). Poliittinen ympäristö voi vaikuttaa fyysiseen aktiivisuuteen monin tavoin 

(Sallis ym. 2006: 302). Toteutettavana politiikkana voi olla esimerkiksi vaatimus 

kaavoitusmääräyksistä, jotka sallivat ostospaikkojen sijoittamisen kymmenen minuutin 

etäisyydelle kaikista kodeista. Politiikan avulla voidaan vaatia lisää puistoja ja vapaa-ajan 

keskuksia. Poliittiset päättäjät saattavat keskittyä esimerkiksi turvallisuuden parantamiseen 

pyöräteiden suunnittelussa ja korjaamalla kävelykatuja. Lisäksi politiikan osana on 

mahdollista käyttää kannustimia kuten rahoitusta ohjaamaan kehitystä haluttuun suuntaan. 

Rahoitusta voidaan jakaa vaikkapa kävely- ja pyöräteiden lisärakentamiseen sekä 

puistoihin ja vapaa-ajan laitoksiin. Kaikki toimijoiden aluille panemat poliittiset linjaukset 

ja päätökset johtavat edelleen tuloksena olevaan rakennettuun ympäristöön (Sallis ym. 

1998: 382, 388), joka muodostuu maankäytöstä, liikennejärjestelmästä ja urbaanista 

morfologiasta. Politiikka ja rahoituksen kohdentaminen ovat suosineet auto-orientoituneen 

yhteiskunnan muodostumista marginalisoiden muut liikkumismuodot (Frank ym. 2003: 

191).  

Urbaani tila ilmaisee siis kenellä on valtaa ja kenellä ei (Montgomery 2013: 227). 

Liikunta on kuitenkin kunnan asukkaiden perusoikeus, ja sille täytyy muodostaa vahvat 

perusteet kuntakohtaisiin terveys-, hyvinvointi- ja liikuntastrategioihin (Muutosta 

liikkeellä!... 2013: 43). Edellytyksenä liikunnan vahvempaan rooliin kunnan strategisessa 

johtamisessa ja päätöksenteossa on poliittisen ja virkamiesjohdon perehdyttäminen sekä 

sitouttaminen valtakunnallisiin terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksiin. 

Sellaisia ovat esimerkiksi STM:n julkaisu ”Muutosta liikkeellä!...” ja uusi liikuntalaki. Sitä 

kautta avautuu selkeät perustelut sille, miksi liikunnan on tärkeää olla kunnan strategisten 

valintojen joukossa. Keskeisten päättäjien vastuulla on määrittää ja hyväksyä liikunnan 

edistämisen tavoitteet ja keinot sekä asettaa sitä varten resurssit osana kunnan talous- ja 

toimintasuunnitelmaa (Hakamäki ym. 2015: 44–45). Aito osallistuminen ja sitoutuminen 

liikunnan edistämiseen vaativat pohjaksi siis tietoa sekä liikunnan edistämisen 

valtakunnallisesta kehityksestä että oman kunnan tilanteesta (Hakamäki ym. 2015: 45). 

Lopulta toimijoiden ja politiikan kautta muodostuva rakennettu ympäristö vaikuttaa 

tuloksena olevaan fyysiseen aktiivisuuteen (Edwards & Tsouros 2006: 3–4).  

Fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat myös erinäiset rajoitteet. Liikkumiselle on 

olemassa aina joitain rajoitteita ja siihen vaikuttavia tekijöitä (Daniels & Warnes 1980: 

105). Ihmisillä on päivän aikana käytössään vain rajallinen määrä tunteja liikkumiseen 
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(Frank ym. 2003: 109), jonka vuoksi saavutettavuus korostuu hyvin paljon. Spatiaaliset 

rakenteet ovat tulosta ihmisten tekemistä päätöksistä. Lyhyen aikavälin päätökset 

vaikuttavat olemassa oleviin spatiaalisiin rakenteisiin ja samaan aikaan ne luovat uusia 

rakenteita, jotka kehittyvät pitkän aikavälin kuluessa. Menneisyyden, nykyisyyden ja 

tulevaisuuden spatiaaliset rakenteet linkittyvät toisiinsa (Chapman 1979: 15, 80). 

Erityisesti vapaa-ajalla tapahtuvan kuntoliikunnan kohdalla on tärkeää paikkojen 

kuten puistojen ja koripallokenttien sijainti suhteessa toisiinsa. Haasteena on rakentaa 

riittävän kattavat puitteet fyysiselle aktiivisuudelle varsinkin esikaupunkialueilla. Yleisenä 

uhkana on etäisyyden kasvu suorituspaikan saavuttamiseen (Frank ym. 2003: 56–57). 

Tehokasta toimintojen spatiaalista rakennetta suunniteltaessa korostuu kulu, joka aiheutuu 

etäisyydestä kahden sijainnin välillä. Etäisyyttä voidaan pitää spatiaalisena rajoitteena. Se 

voidaan mitata fyysisesti kilometreinä, aikana, vaivana ja kuluna sen ylittämisestä. 

Etäisyys on nähty aina esteenä kommunikoinnille, kaupalle ja liikkumiselle (Morrill & 

Dormitzer 1979 : 35). Se on yksi maailman peruselementtejä, jolla voidaan rekisteröidä 

esimerkiksi sitä, kuinka kaukana tai lähellä olemme muista paikoista. Etäisyys voidaan 

jaotella seuraavasti (Pirie 2009: 242–248): 

 
1. Tosiasialliseen (perustuu liikennejärjestelmään, eikä linnuntiehen) 

2. Suhteelliseen (voidaan mitata suhteessa muihin elementteihin) 

3. Ajalliseen (esimerkiksi 20 minuutin kävely) 

4. Kululliseen (esimerkiksi rahalliset kulut eri kulkuneuvojen välillä) 

5. Vaivannäölliseen (fyysinen energia, joka vaaditaan tiettyyn etäisyyteen liikkumiseen)  

6. Kognitiiviseen (käsitys tietystä etäisyydestä verrattuna todellisuuteen) ja  

7. Tunteelliseen (esimerkiksi etäisyys läheiseen ihmiseen sisältäen myös sosiaalisen 

etäisyyden vaikkapa köyhien ja rikkaiden välillä)  

 

Ihmisillä on tietty maksimietäisyys, joka ollaan valmiina liikkumaan saavuttaakseen 

palvelun. Eritoten aikaraja, jonka ihmiset sallivat kuluvan on kriittinen tekijä. Kukaan 

meistä ei halua kuluttaa pitkää aikaa esimerkiksi matkalla kouluun (Morrill & Dormitzer 

1979: 205–206). Tämän lisäksi ihmisillä on vielä erilainen kapasiteetti liikkua tai erilaiset 

tarkoitukset liikkumiseen (Merriman 2009: 135).  

Saavutettavuuden käsite kytkeytyy suoraan etäisyyteen. Se ilmaisee helppouden 

saavuttaa toiminnot tietyltä alueelta käyttäen tiettyä liikennejärjestelmää. Toisin sanoen 
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kyseessä on yksilöiden tai yritysten mahdollisuus saavuttaa paikat, joissa he suorittavat 

jotain aktiviteettia. Se ei ole riippuvainen vain maantieteellisestä sijainnista, vaan myös 

liikennejärjestelmän rooli on merkittävä. Saavutettavuutta voidaan muokata maankäytön ja 

liikenneinfrastruktuurin avulla. Liikenneinfrastruktuurin, saavutettavuuden, maankäytön ja 

liikkuvuuden välillä on monimutkaiset suhteet (kuva 3). Parannukset 

liikenneinfrastruktuuriin parantavat saavutettavuutta. Paremmin saavutettavilla alueilla voi 

tulla muutoksia maankäyttöön esimerkiksi uusien fasiliteettien merkeissä. Uudet alueet 

houkuttelevat ihmisiä liikkumaan enemmän ja siten matkojen määrä lisääntyy. Edelleen 

lisääntynyt liikkuvuus voi johtaa muutoksiin liikenneinfrastruktuurissa vaikkapa ruuhkien 

vuoksi (Gutierréz 2009: 410–411).  

 

 

 

Kuva 3. Liikenneinfrastruktuurin, saavutettavuuden, maankäytön ja liikkuvuuden 

keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Pohjautuen: (Gutiérrez 2009: 411). 

 
Gutierréz puhuu kaavion yhteydessä lähinnä autoliikenteestä ja siihen liittyvästä 

infrastruktuurista, mutta sitä voidaan soveltaa myös fyysiseen aktiivisuuteen ja ei-

moottorisoituun liikkumiseen liittyen. Frankin ynnä muiden (2003: 100) mukaan 

liikennejärjestelmät voidaan määritellä osana fyysisen infrastruktuurin verkostoa kuten sen 

tieverkostoa, kuljetussysteemiä ja erillisiä systeemejä ei-moottorisoidulle liikenteelle kuten 

hölkkä- ja pyöräpoluille. Eli autoliikenteen sijaan keskittyminen voidaan kohdistaa myös 

vain ei-moottorisoituun liikkuvuuteen, esimerkiksi kävelyyn, pyöräilyyn tai rullaluisteluun. 
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Fyysisen aktiivisuuden kannalta kaavion voisi ajatella vaikka siten, että uudet kävely- ja 

pyörätiet parantavat saavutettavuutta erinäisiin kohteisiin kuten kauppaan. Se taas voi 

johtaa uuden liikuntahallin rakentamiseen, joka lisää liikkuvuutta ja voi edelleen johtaa 

fyysistä aktiivisuutta suosiviin muutoksiin liikenneinfrastruktuurissa.  

Välitön asuin- ja työympäristö, ulkoilualueet ja kävely- sekä pyöräilyreitit pitäisikin 

nähdä yhä enemmän arkiliikunnan toimintaympäristöinä. Siinä tapauksessa on 

panostettava asuin- ja työpaikkaolosuhteiden, perinteisen liikuntapaikkarakentamisen sekä 

kaavoitus- ja liikennesuunnittelun kehittämiseen (Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2004 

perusteluosa 2001: 9). On olemassa yleinen yksimielisyys siitä, että ihmiset ovat 

aktiivisempia, jos välitön asuinympäristö tarjoaa mahdollisuuksia liikuntaan esimerkiksi 

turvallisten pyöräteiden ja helposti saavutettavien urheilukenttien kautta (Talja 2009: 55–

56). Ihmisille voi olla myös helpompaa sisällyttää fyysinen aktiivisuus osaksi päivittäisiä 

rutiineja. Esimerkiksi pyöräily kauppaan voi olla jollekin helpompaa kuin järjestää 

ylimääräistä aikaa vaikkapa kuntosalilla käyntiin. Erityyppisillä fyysisen aktiivisuuden 

muodoilla on siten hyvin erilaisia vaatimuksia, jotka on huomioitava, jos halutaan 

kannustaa aktiivisuuteen rakennetun ympäristön kautta (Frank 2003: 50–51, 105). 

Monipuolisuus on huomioitu myös liikuntapolitiikassa. Liikuntapolitiikka vaikuttaa 

osaltaan fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksiin. Sen tavoitteena on, että kaikilla 

kansalaisilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa mahdollisimman monilla olemassa 

olevilla liikuntapaikoilla. Tärkeäksi katsotaan se, että tilat palvelevat molempia sukupuolia, 

kaikkia ikäryhmiä ja toimintakyvyltään erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi erityisryhmien 

tarpeisiin on alettu kiinnittää huomiota 1980-luvulta lähtien (Kokkonen 2010: 377–378).  

Yhä viimeisimmässä Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa (2014: 61,64) 

liikuntapoliittisen keskustelun ytimeen ovat nousseet kaikkien oikeus liikuntaan ja 

tavoitteet liikunnan yhdenvertaisesta saavutettavuudesta. Valtion liikuntapolitiikan 

tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä toimintakykyä sekä eri 

väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. Liikuntapaikkojen 

liikuntapalveluiden tulee olla monipuolisia, ja liikuntapaikan täytyy soveltua 

mahdollisimman monen liikuntamuodon päivä- ja iltakäyttöön. 

Kaikkiin fyysistä aktiivisuutta edistäviin tavoitteisiin vaaditaan kiistatta laajaa 

poikkihallinnollista yhteistyötä. Liikuntapolitiikan linjoissa on jo 1990-luvulla mainittu 

tarve selvittää kuntakohtaisesti, miten paikallisia liikuntapalveluja voidaan parantaa 
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määrällisesti, laadullisesti ja saatavuuden kannalta lisäämällä eri hallintokuntien, 

urheiluseurojen sekä muiden yhteisöjen yhteistyötä. Vielä erikseen on korostettu aktiivisen 

vuorovaikutuksen välttämättömyyttä kaavoitusviranomaisten ja liikuntaviranomaisten 

välillä (Liikuntapolitiikan linjat 1990-luvulla 1990: 25, 88). Liikennesuunnitteluakaan ei 

pidä unohtaa, koska sen avulla voidaan kehittää ja ylläpitää mahdollisuuksia aktiiviseen 

liikkumiseen kuten kävelyyn ja pyöräilyyn, vähentää autonkäyttöä ja parantaa 

liikenneturvallisuutta (Edwards & Tsouros 2008: 10). Poikkihallinnollisen yhteistyön tarve 

on itse asiassa tunnistettu Kokkosen (2010: 376) mukaan jo 1960-luvulla, mutta 

käytännössä se on alkanut toteutua vasta 2000-luvulla pikkuhiljaa. Yhä 2010-luvulla 

yhteistyöstä löytyy puutteita, sillä liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa (2014: 

28) on todettu, että lähiliikuntaolosuhteiden kehittämistä hidastaa tai vaikeuttaa kunnissa 

vielä laajalti hallintokuntien välinen heikko yhteistyö. Kaikki edellä läpi käydyt fyysiseen 

aktiivisuuteen vaikuttavat perustekijät tulisi pystyä huomioimaan yhdyskuntasuunnittelun 

osana. 
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3. Valtiotason rooli ja linjavedot fyysisen aktiivisuuden edistämiseen 

 

Suomi on ollut yksi Euroopan aktiivisimmista maista luomaan politiikoita ja ohjelmia 

fyysisen aktiivisuuden edistämisessä (Vuori ym. 2004: 340–341). Esimerkiksi STM on 

tehnyt terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan edistämiseksi neljä linjausta (Muutosta 

liikkeellä!... 2013). Niiden mukaan (1) arjen istumista vähennetään, (2) liikuntaa lisätään, 

(3) liikunta nostetaan keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä 

sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja (4) liikunnan asemaa vahvistetaan 

Suomalaisessa yhteiskunnassa. Liikunnan yhteiskunnalliseksi perusteluksi on noussut 

nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Kiviniemi & Pyykkönen 2007: 48). 

Varsinkin lasten ja nuorten liikuntaa sekä terveysliikunnan merkitystä on korostettu 

liikuntarakentamista suuntaavana ja oikeuttavana tekijänä (Kokkonen 2010: 371).  

Valtion ja kuntien työnjako fyysisen aktiivisuuden edistämisen suhteen on selkeä. 

Kuntien tehtävänä on tarjota kuntalaisille liikuntapaikkoja, ja valtion tehtävä tässä 

kokonaisuudessa on tukea kuntia sekä muita paikallisia toimintoja kyseisessä tehtävässä 

rakentamispolitiikallaan (Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2004 perusteluosa 2001: 3). 

Kunnat vastaavat liikuntatoimen johdosta, yleisestä kehittämisestä ja yhteensovittamisesta 

paikallistasolla (Holopainen 2004: 29). Valtion liikuntahallinnon vaikuttavuutta kunnissa 

lisätään siten, että terveyttä edistävän liikunnan suositukset kytketään kuntien olemassa 

oleviin strategioihin (Huhtanen & Pyykkönen 2012: 15). 

Kuten totesin jo aivan työni alussa, valtiohallinnon liikuntatoimen johtaminen, 

kehittäminen ja yhteensovittaminen kuuluvat OKM:lle. Se on vastuussa liikuntapolitiikan 

ohjauksesta ja kehityksestä. Liikuntapolitiikan tavoitteena on edistää liikuntaa ja sen kautta 

väestön hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa 

(Liikuntapolitiikka). Ohjauskeinoina toimivat normiohjaus (lait ja asetukset), informaatio-

ohjaus (tutkimus, oppaat, ohjeet, tieto- ja neuvontapalvelut) ja resurssiohjaus (budjetti ja 

valtionapujärjestelmä). Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä taas on OKM:n 

liikuntapaikkarakentamiseen liittyvän päätöksenteon valmistelu ja päätöksenteon tuki 

(Liikuntapolitiikka; Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011 2008: 29). OKM on 

laajentanut 2000-luvun alusta liikuntanäkökulmaa kohti kaikenlaista fyysistä aktiivisuutta 

ja huomiota on alettu kiinnittää varsinkin terveytensä kannalta liian vähän liikkuviin 

(Huhtanen & Pyykkönen 2012: 18). Se on kirjannut 2000-luvulla linjauksensa 



47 

 

 

nelivuotiskauden pituisiin Liikuntarakentamisen suunta-asiakirjoihin. Luonteeltaan suunta-

asiakirjat ovat väljiä, eivätkä liikuntapaikkatyyppikohtaisia rakentamistavoitteita, mutta ne 

ovat selkeyttäneet 2000-luvulla avustusten jakoa. Suunta-asiakirjat tukeutuvat 

hallitusohjelmiin ja liikuntalakiin (Kokkonen 2010: 297, 307).  

Valtiolla on ollut hyvin keskeinen rooli liikuntapaikkarakentamisen suuntaajana. 

Rakentamisen tukeminen on ollut keskeinen liikuntapoliittinen väline jo 1930-luvulta 

lähtien. Fakta on, että suuri osa väestöstä jäisi ilman liikuntapaikkoja, jos valtio ja kunnat 

vetäytyisivät niiden rakentamisesta. Valtio on pystynyt ohjaamaan rakentamista 

suuntaamalla avustuksia tärkeinä pitämiinsä liikuntapaikkoihin. Esimerkiksi 2000-luvulla 

sellaisiksi nousivat lähiliikuntapaikat, kuten olen aiemmin tuonut esille. Avustuspolitiikan 

tavoitteena on luoda edellytykset kansalaisten aktiiviselle ja säännölliselle liikunnalle 

yhdenvertaisesti huomioiden tasa-arvonäkökulmat. Kokonaisuuteen on kytkeytynyt 

liikuntalaki, joka astui voimaan vuonna 1980 säädellen yksityiskohtaisesti myös 

rakennusavustuksia. Se kytki kuntien liikuntatoimen valtakunnalliseen 

liikuntajärjestelmään ja liikuntalautakunnasta tuli lakisääteinen. Vuonna 1998 liikuntalaki 

muuttui tiukasti ohjaavasta säädöskokoelmasta väljemmäksi puitelaiksi. Sitä myöten 

hallitusohjelmien merkitys liikuntapaikkarakentamisen kannalta kasvoi 2000-luvulla, kun 

liikuntapolitiikka integroitiin tiiviiksi osaksi niitä. Samalla on ollut ajatuksena liittää 

liikunta laajempaan ihmisten elintapoihin vaikuttavaan politiikkaan 

(Liikuntapaikkarakentamisen suunta… 2014: 67; Kokkonen 2010: 4, 13, 160, 289, 371). 

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa (2003: 26) on linjattu 

liikuntapolitiikan painopisteeksi lasten ja nuorten liikunta sekä myönteinen 

liikuntakasvatus. Myös aikuisten, ikääntyneiden ja erityisryhmien terveyttä ja 

toimintakyvyn edistämistä on haluttu tukea liikunnan avulla. Vanhasen II-hallituksen 

ohjelmassa (2007: 32) on edelleen painotettu lasten ja nuorten liikuntaa. Sen lisäksi on 

tuotu esille liikunnan laaja-alainen tasa-arvo, liikunnan aseman vahvistaminen 

kunnallisena peruspalveluna ja arkiliikunnan edellytyksien parantaminen. Pääministeri 

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa (2011: 33, 36–37) on jatkettu lapsiin ja nuoriin 

keskittyvää linjaa. Sen mukaisesti koulujen liikuntatiloja ja muita tiloja täytyy hyödyntää 

vapaa-ajan toiminnassa yhteistyössä muun muassa liikuntaseurojen kanssa. 

Harrastusmahdollisuuksien tasa-arvoon varsinkin lasten ja nuorten osalta kehotetaan 

kiinnittämään huomiota. Linjauksen mukaan hallitus edistää koko elämänkaaren mittaista 
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liikunnallista elämäntapaa tavoitteena liikkujien määrän ja osallisuuden lisääminen. 

Arkiliikunnan mahdollisuuksia parannetaan yhdyskuntarakennetta kehittämällä ja laajoja 

käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen esteettömyyttä lisäämällä.  

Edelleen 2010-luvulla hallitusohjelmissa on otettu kantaa liikuntaan. Pääministeri 

Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeiden joukkoon on kirjattu tavoite liikkua tunti 

päivässä. Painopiste lasten ja nuorten liikunnasta ei ole muuttunut. Yhä korostetaan myös 

paikallisen tason toimintaedellytyksiä, liikunnan asemaa kunnallisena peruspalveluna sekä 

liikunnan laaja-alaista tasa-arvoa ja arkiliikunnan edellytyksien parantamista. Koulujen ja 

toisen asteen oppilaitosten pihoja kehitetään liikuntaa edistäviksi. Lisäksi erityisryhmiin 

halutaan kiinnittää huomiota. Valtion liikuntamäärärahat perustuvat Veikkaus Oy:n 

toiminnasta kertyviin voittovaroihin. Tämän käytännön halutaan jatkuvan säilyttämällä 

oikeus rahapelejä koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön (Valtion tiedonanto 

eduskunnalle… 2015: 13, 15). Hallitusohjelmien perusteella liikunnan asema 

peruspalveluna ei ole riittävän hyvä, esteettömyysasioihin on myös syytä panostaa 

selkeästi yhä edelleen ja arkiliikunnan määrän lisäämistä peräänkuulutetaan. Kokkonen 

toteaa (2010: 154), että vielä 1960- ja 1970-luvuilla harvat edes ymmärsivät arkiliikunnan 

merkityksen fyysiselle kunnolle. 

Hallitusohjelmia ovat tukeneet myös valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä 

edistävästä liikunnasta (2002) ja periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon 

kehittämislinjoista (2008). Vuonna 2002 on linjattu, että terveyttä edistävään liikuntaan 

osoitetaan enemmän voimavaroja lisäämällä ja uudelleen kohdentamalla kansanterveyden 

edistämiseen tarkoitettuja raha-automaattivaroja ja liikunnan veikkausvoittovaroja. 

Kaavasuunnittelun tavoitteiden asettamisessa, kaavojen vaikutusten arvioinnissa ja 

kaavojen laadinnassa pitäisi ottaa huomioon terveyttä edistävän liikunnan merkitys ja 

tarpeet. Linjauksessa on korostettu myös osallistumista kaavoitukseen parantamalla 

tiedonkulkua ja vuorovaikutuskäytäntöjä, joka mahdollistaisi liikunnan ja 

terveydenhuollon asiantuntijoiden, palveluiden käyttäjien ja asukkaiden aidon 

osallistumisen. Väestön eniten käyttämiä liikuntapaikkoja täytyy kehittää terveysliikuntaa 

ajatellen. Kevyen liikenteen väyliä, puistoja ja julkisia piha-alueita on haluttu kehittää 

liikuntapaikkoina ympäristön, liikenteen, terveydenhuollon ja liikunnan asiantuntijoiden 

yhteistyönä. Lähiliikuntapaikat on määritetty kuntien liikuntapaikkarakentamisen 

painoalueeksi huomioiden lapset, nuoret, iäkkäät, erityisryhmät ja perheet. Lisäksi on 
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määritetty, että kuntien tulisi sisällyttää terveyttä edistävä liikunta hyvinvointistrategiaansa 

ja eri sektoreiden strategioihin (Valtioneuvoston periaatepäätös… 2002: 3, 5) 

Vuoden 2008 periaatepäätöksessä on asetettu terveyttä edistävän liikunnan ja 

ravinnon edistämisen päätavoitteiksi väestön terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy 

niin, että terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä kasvaa ja liikunnasta 

syrjäytyneiden määrä vähenee. Terveys on huomioitava kaikessa päätöksenteossa siten, 

että elinympäristö muuttuu terveellisemmäksi ja terveelliset valinnat ovat helppoja, 

mahdollisia ja houkuttelevia. Eri hallinnonalojen kesken on jatkettava ja tehostettava 

yhteistyötä. Yhdyskuntarakennetta, kaavoitusta, liikuntapaikkoja ja kevyen liikenteen 

väyliä täytyy kehittää terveyttä edistävää liikuntaa suosiviksi. Linjauksen mukaan 

turvalliset, esteettömät ja viihtyisät lähiliikuntapaikat yhdessä muun liikuntaan 

kannustavan ympäristön kanssa mahdollistavat kaikkien ikä- ja väestöryhmien päivittäisen 

liikkumisen. Ehkäpä merkittävin linjaus on vaatimus vahvistaa kunnissa terveyttä 

edistävän liikunnan asemaa peruspalveluna ja sisällyttää se hyvinvointi- ja 

kuntasuunnitelmaan (Valtioneuvoston periaatepäätös… 2008: 4, 9, 14, 16–17). 

Valtiotasolta ei ole mahdollista kuitenkaan vaikuttaa aivan kaikkeen. Esimerkiksi 

arkiliikunta tapahtuu Huhtasen ja Pyykkösen (2012: 13–14) mukaan valtion 

liikuntahallinnon totutun toimialueen ulkopuolella. Sen edistäminen on liikuntahallinnolle 

soveltumaton tehtävä, koska muun muassa työ- ja kauppamatkoihin vaikuttaminen on 

liikuntahallinnon resurssien ja osaamisen kannalta liian vaativaa. Huhtanen ja Pyykkönen 

toteavat, että sillä alueella liikuntahallinnolle riittää pelkkä konsultin rooli, ja julkisen 

hallinnon paikallistasoa edustavat kunnat. Kaikki tavoitteet ja linjaukset eivät myöskään 

mene nopeasti läpi, sillä vielä vuonna 2014 valtion liikuntaneuvosto on todennut, että 

liikunnan peruspalveluluonne ei ole kaikissa kunnissa riittävän vahva. Myös liikunnan 

poikkihallinnollisen edistämisen tarve on tiedostettu jo vuosikymmeniä ja sitä on pyritty 

edistämään. Liikunnasta ei ole siltikään tullut kaikilta osin keskeinen osa kuntien 

hyvinvointipolitiikkaa (Liikuntapaikkarakentamisen suunta… 2014: 11, 26) 

Samaisena vuonna lähdettiinkin valmistelemaan uutta liikuntalakia (Esitys uudesta 

liikuntalaista 2014), joka astui voimaan 1.5.2015 (390/2015). Siinä on kiinnitetty huomiota 

ongelmaksi katsottujen asioiden korjaamiseen uusilla lain pykälillä. Lain tavoitteena on 

muun muassa edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä, eri väestöryhmien mahdollisuuksia 

liikkua ja harrastaa liikuntaa, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä fyysisen 
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toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista. Liikuntapaikat rakennetaan liikuntalain 

mukaisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin. Uuteen liikuntalakiin on tullut kuitenkin 

lisäyksenä mahdollisuus myöntää avustusta erityisestä syystä myös muuhun 

liikuntapaikkarakentamiseen. Kyseinen säännös mahdollistaa avustuksen 

harkinnanvaraisesti myös niin sanottujen pienten ja uusien lajien liikuntapaikkojen 

rakentamiseen. Niitä ovat esimerkiksi yhden lajin käyttöön tarkoitetut hallit (muun muassa 

keila-, salibandy- ja tennishallit) sekä muunneltavat usean lajin käyttöön tarkoitetut hallit. 

Perusteluksi OKM on katsonut tärkeyden avustaa myös muiden liikuntamuotojen 

olosuhteita. Sellaisia voivat olla vaikkapa nuorisokulttuurin liikuntamuodot tai liikuntalajit, 

jotka saavat ihmiset liikkumaan arjessa (390/2015; Esitys uudesta liikuntalaista 2014: 29, 

43). 

Liikunnan peruspalveluluonnetta on pyritty vahvistamaan siten, että lakiin on linjattu 

yleisten edellytysten luomisen liikunnalle kuuluvan kuntien tehtäväksi. Vanhassa 

liikuntalaissa (18.12.1998/1054) samaan kohtaan oli kirjattu kyseisen tehtävän kuuluvan 

valtion ja kuntien tehtäväksi. Liikunnan poikkihallinnollinen edistäminen on nyt osa lain 

velvoitetta, ja sen mukaisesti liikunnan yleisten edellytysten luomisen tulee tapahtua 

kunnissa eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja 

alueellista yhteistyötä. Koko liikuntalain uudistuksen tavoitteena on ollut nimenomaan 

parantaa valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä 

liikunnan edistämisessä. Poikkihallinnollisen yhteistyön on ajateltu mahdollistavan 

liikunnan aseman vahvistumisen osana kuntien terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa sekä 

strategista kehittämistä.  (390/2015; Esitys uudesta liikuntalaista 2014: 31, 40). 

Seuraavaksi siirryn tarkastelussa juuri strategioiden ja politiikan muodostukseen, kun 

tavoitteeksi otetaan aktiivinen yhdyskuntarakenne. 
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4. Tavoitteena aktiivinen yhdyskuntarakenne 

 

Kunnan rooli on hyvin keskeinen koko ihmisen elämänkaaren ajan luotaessa 

mahdollisuuksia ja edellytyksiä lasten ja nuorten, aikuisten sekä ikääntyneiden aktiiviselle 

elämälle (Savola ym. 2010: 134). Se on myös liikuntalain mukaisesti kunnan lakisääteinen 

tehtävä. Tärkeänä tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia sekä terveyttä (Halonen 

2016: 6). Tässä kaikessa paikallishallinto pystyy tekemään paljon, koska politiikan avulla 

on mahdollista tukea aktiivisen elämän mahdollisuuksia kaikille kansalaisille (Edwards & 

Tsouros 2006: ix). Kunta voi maankäyttöpolitiikan keinoin vaikuttaa muun muassa siihen, 

minkä tyyppisiä hankkeita alueella edistetään ja mihin toiminnot sijoittuvat (Halonen 2016: 

15). Yhdyskuntasuunnittelun yhdeksi lähtökohdaksi voidaan ottaa eri-ikäisten ja 

toimintakyvyltään erilaisten asukkaiden mahdollisuudet ja tarpeet liikkua itsenäisesti sekä 

omin voimin (Terveysliikunnan… 2000: 14). 

Edwardsin ja Tsourosin (2008: 2) mukaan aktiivisessa elämäntavassa fyysinen 

aktiivisuus integroituu osaksi päivittäisiä rutiineja. Se voi ilmetä esimerkiksi kävelynä tai 

pyöräilynä bussipysäkille, pelaamisena puistossa tai vapaa-ajan fasiliteettien käyttämisenä. 

Aktiivinen elämäntapa voi tuoda merkittäviä taloudellisia hyötyjä yksilöille, yhteisöille ja 

koko yhteiskunnalle (Kazmarzyk 2010: 61). Kaikkien tarpeet on tärkeää huomioida, jotta 

saavutetaan liikunnan kannalta tasa-arvoiset olosuhteet (Magnússon 2006: vii). Tällöin 

olisi tehtävä strategioita ja suunnitelmia kohdistaen ne kaikissa kaupunginosissa asuville 

eri ikä- ja väestöryhmille (Edwards & Tsouros 2006: x).  

Erityishuomiota on syytä kiinnittää lapsiin ja nuoriin, ikäihmisiin, heikkotuloisiin, 

liikuntarajoitteisiin, etnisiin vähemmistöihin ja riskiryhmiin. Suurten ikäluokkien 

siirtyminen eläkkeelle sekä eliniän ja yli 75-vuotiaiden suhteellisen osuuden kasvu lisäävät 

painetta liikunnallisen elämäntavan tukemiseen ja kotona asumisen vahvistamiseen 

(Liikuntapaikkarakentamisen suunta… 2014: 61). Ikäihmisten omatoiminen liikkuminen ja 

asioiminen lähiympäristössä edistävät terveyttä ja toimintakykyä (Sairinen ym. 2006: 52). 

Lähipalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen mahdollistaa asumisen omassa kodissa 

mahdollisimman pitkään, kun päivittäin tarvittavat palvelut ovat saavutettavissa kävellen 

tai julkisilla kulkuneuvoilla (Päättäjille). Ikääntyvä väestö voi pahimmillaan menettää 

itsenäisyytensä hajautuneessa yhdyskuntarakenteessa. Sellainen tilanne voi tulla vastaan, 

kun autolla ajaminen ei ole enää mahdollista, ja omalta asuinalueelta täytyy muuttaa 
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muualle. He eivät välttämättä voi liikkua muillakaan tavoin. Esimerkiksi reitti, joka on 

suunniteltu nopeaan pyöräilyyn ilman erotettua kävelykatua voi tuntua liian pelottavalle 

käyttää. Lapset ja nuoret puolestaan ovat liikkumisen suhteen tietysti vähemmän itsenäisiä 

ja joutuvat turvautumaan vanhempien kyyditykseen, jos kohteet ovat kaukana (Edwards & 

Tsouros 2008: 6, 20; Tachieva 2010: 2).  

Esimerkiksi yksi suuri liikuntakompleksi voi olla lasten kannalta huono asia, jos se 

korvaa vaikkapa useita pieniä puistoja jaoteltuna laajalle alueelle (Montgomery 2013: 

188). Lisäksi lapsilla on pienen koon ja rajoittuneen kokemuksen vuoksi vaikeuksia leikkiä 

turvallisesti ja liikkua paikasta toiseen (Frank ym. 2003: 77). Sairinen ynnä muut (2006: 

51) toteavat, että lasten itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet kehittyvät noin kahdentoista 

vuoden iässä. Silloin korostuvat turvalliset ja terveellisesti sijaitsevat kävely- ja pyörätiet. 

Päivittäinen fyysinen aktiivisuus on välttämätöntä lasten kasvulle, kehitykselle ja 

terveydelle (Numminen 2000: 49). Vuonna 2001 on määritelty 

(Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2004 perusteluosa 2001: 6) erityisiksi 

kehittämiskohteiksi muun muassa lapsen arkipäivän kulku- ja liikkumisreitit, lähikentät, 

lähipuistot ja -metsät sekä asuintalot- ja pihat. Yhdyskuntasuunnittelun on tarjottava 

olosuhteet liikuntaan lasten lähelle. Myös kaikissa 2000- ja 2010-luvun läpi käymissäni 

hallitusohjelmissa on korostettu lapsia ja nuoria. 

Huomiota on kiinnitettävä myös erityisryhmiin. Yli miljoona suomalaista kuuluu 

liikunnan erityisryhmiin korkean iän, vamman tai sairauden vuoksi. Keskeinen tekijä 

heidän kannaltaan on liikuntatilojen ja -ympäristöjen esteettömyys (Esitys uudesta 

liikuntalaista 2014: 21). Esteettömän ympäristön ominaisuudet eivät ole aivan 

yksiselitteisiä. Yhtenäistä, kaikille sopivaa esteettömyyttä on hankala saavuttaa, koska 

liikkumis- ja toimintaesteisten eri alaryhmien tarpeet poikkeavat toisistaan käytännössä 

melko paljon (Sairinen ym. 2006: 54). OKM on todennut Liikuntapaikkarakentamisen 

suunta 2011 -asiakirjassaan (2008: 24), että liikuntaympäristö on esteetön silloin, kun se on 

kaikille käyttäjille miellyttävä ja turvallinen, ja kun kaikki tilat ovat helppopääsyisiä. 

Lisäksi tilojen ja niissä olevien toimintojen täytyy olla loogisia ja helppokäyttöisiä. 

Esteettömyystavoitteet on kirjattu myös hallitusohjelmiin alkaen 2000-luvun alusta. 
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4.1 Fyysistä aktiivisuutta edistävien strategioiden ja politiikan muodostaminen 

 

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjan (2014: 35) mukaan keskeisenä 

liikuntapoliittisena tavoitteena 2000-luvulla on korostettu liikunnan aseman vahvistamista 

osana kuntien strategista suunnittelua sekä hyvinvointi ja terveyspoliittisia ohjelmia. 

Suunta-asiakirjassa on todettu, että vuonna 2014 vain 38 % kunnista oli luonut 

suunnitelman liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden kehittämiseksi. Kunnissa tulisi varmistaa 

luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon sitoutuminen laaja-alaiseen, poikkihallinnolliseen 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kunnan omassa toiminnassa ja keskeisten 

sidosryhmien kanssa. Se edellyttää aiheen tuomista esille muun muassa kuntien 

korkeimman luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon tapaamisissa sekä koulutuksissa 

(Aarnikka ym. 2011: 43). Näkemys ei saisi myöskään kaventua keskittyen vain 

vahvimpien osallisten intresseihin (Healey 2010: 195). Juuri laajapohjaisella yhteistyöllä 

voidaan varmistaa strategian valmistelutyössä eri näkökohtien huomioonottaminen 

(Halonen 2016: 13).  

Boone ja Modarres toteavat (2006: 185) varsin hyvin, että kaupunki täytyy rakentaa 

ihmisen ympärille, ei auton. Tämä toteamus toimii hyvänä lähtökohtana myös fyysisen 

aktiivisuuden edistämiseen. Se kuvastaa tilannetta, jossa näkemys on usein keskittynyt 

liiaksi autojen ympärille suunnitteluun. Aikoinaan esimerkiksi Amerikassa autojen 

ilmestyttyä katukuvaan teistä haluttiin nopeampia, tilaa vaadittiin enemmän autolle ja 

kävelijät, pyöräilijät sekä raitiovaunut haluttiin pois tieltä (Montgomery 2013: 71). Autojen 

määrän lisääntyminen aiheuttaa tarpeen rakentaa lisää teitä, ja kävely sekä pyöräily taas 

eivät ole suosittuja ympäristöissä, joissa liikutaan paljon autoilla (Hentilä 2012: 52). 

Autoteitä ja autojen parkkeerausta varten on käytetty valtavat määrät asvalttia ja betonia. 

Kaikki se voitaisiin käyttää sen sijaan esimerkiksi vihreisiin tiloihin, kävelykatuihin ja 

muihin tarkoituksiin (Boone & Modarres 2006: 185).  

Tämä ei suinkaan tarkoita autonkäytön täydellistä hävittämistä vaan kuten Newman 

ja Kenworthy (1999: 296) toteavat, että liikkumisessa on huomioitava monipuoliset 

mahdollisuudet. Erilaiset matkat vaativat erilaisia ratkaisuja, ja jokaisella yksilöllä on 

erilaiset kyvyt, heikkoudet ja halut liikkumisen suhteen (Montgomery 2013: 197). 

Liikennesuunnittelussa tulee ymmärtää toteutettavan politiikan ja rahoitustason vaikutukset 

kävelyyn ja pyöräilyyn (Frank ym. 2003: 197). Liikennesuunnittelu ei voi olla myöskään 
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omana kokonaisuutenaan. Alueidenkäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittamisella 

voidaan huomioida muun muassa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet, joukkoliikenteen 

käyttöaste sekä ajoneuvoliikenteen sujuvuus (Halonen 2016: 29). Maankäytön tulevista 

tarpeista tulisi saada tietoa vieläpä riittävän ajoissa, koska suunnittelun aikajänne on melko 

pitkä (Hentilä & Joki-Korpela 2006: 15). Siinäkin auttaa poikkihallinnollinen yhteistyö. 

Maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelun jatkuvalla ja järjestelmällisellä 

yhteensovittamisella voidaan Halosen (2006: 29) mukaan luoda ennakoitavuutta 

toteutukseen, resurssien ohjaukseen ja rakennetun ympäristön toteutumiseen. 

Rakentamista täytyisi siis toteuttaa ennen kaikkea ihmiset edellä ja tehokas 

paikallistason yhteistyö on oleellista, jotta fyysinen aktiivisuus on mahdollista ja siihen 

voidaan kannustaa. Puitteet olisi luotava lähelle asumista, koska sitä kautta madalletaan 

kynnystä lähteä liikkumaan (Edwards & Tsouros 2006: x; Savola ym. 2010: 29). Mitä 

paikallishallinto voisi sitten konkreettisesti tehdä fyysisen aktiivisuuden eteen kunnissa? 

Siihen liittyy useita kysymyksiä, kuten: Mitkä suunnittelun piirteet edistävät 

kuntoliikuntaa? Mitkä taas edistäisivät arkiliikuntaa? Kuinka paljon fyysistä aktiivisuutta 

suunnitelmista seuraa? ja Miten strategioissa huomioidaan eri väestöryhmät? (Frumkin ym. 

2004: 94). Ideaalitilanteessa kunnassa omaksutaan fyysistä aktiivisuutta edistävä politiikka 

kiinteäksi osaksi kaikkea päätöksentekoa ja sitä sovelletaan, kun tehdään päätöksiä 

rahoitukseen, erilaisiin ohjelmiin sekä yhdyskuntasuunnittelun ja infrastruktuurin 

kehitykseen liittyen. Pohjatiedoksi voidaan selvittää muun muassa nykyinen fyysisen 

aktiivisuuden taso (liikuntalaki velvoittaa kuntaa seuraamaan asukkaittensa liikunta-

aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä) ja liikkumismuodot, suurimmat esteet fyysiselle aktiivisuudelle 

ja mitä aktiviteettejä ihmiset haluaisivat tehdä. Apuna on mahdollista käyttää vaikkapa 

SWOT-analyysia mahdollisuuksien ja rajoitteiden tunnistamiseen. Suunnitelmat takaavat 

sen, että dokumentit ja oppaat huomioivat yhdyskuntasuunnittelussa tehtävien päätösten 

vaikutuksen kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksiin (Edwards & Tsouros 

2008: 21–22, 28–29).  

Strategioista saadaan tehokkaampia, kun ne sisältävät sekä lyhyen että pitkän 

aikavälin toimia (Edwards & Tsouros 2008: 41). Linjauksissa asetetaan tavoitteet muun 

muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle sekä elinympäristön kehittämiselle. Niitä 

toteutetaan useiden suunnittelu- ja päätösvaiheiden kautta (Halonen 2016: 9). Strategiat 
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vaativat laajaa sosiaalista tukea, jotta valitut arvot voivat toteutua. Usein strategiat 

epäonnistuvat, jos niille ei ole hedelmällistä juurtumispohjaa. Kehitteillä olevan strategian 

eteen on siksi tehtävä paljon työtä, jonka kautta se saadaan julkiseen tietoisuuteen ja 

rohkaisemaan keskusteluun (Healey 2010: 188). Yhteistyöllä yksilöiden energia, taidot ja 

sitoutuminen saadaan laajennettua entisestään. Esimerkiksi paikan elinvoimaisuuden ja 

kestävän kehityksen edistäminen vaatii Healeyn (2010: 236–237) mukaan laajaa 

yhteistyötä. Se ei onnistu vain monista yksilöistä koostuvan ryhmän ajamana, eikä yhden 

hyvän suunnittelijan visiona. Saman voi ajatella pätevän fyysistä aktiivisuutta edistäviin 

suunnitelmiin. 

 

4.2 Aktiivisen suunnittelun oppaiden hyödyntäminen 

 

Aktiivisen suunnittelun perusteita osaksi strategioita ja politiikkaa voidaan hakea erilaisista 

oppaista. Esimerkiksi Sport England tukenaan Public Health England on kehittänyt 

oppaan, jonka periaatteita paikalliset suunnitteluviranomaiset voivat käyttää apuna fyysistä 

aktiivisuutta edistäessä. Sport England on toimeenpaneva ei-hallinnollinen julkinen elin, 

jota sponsoroi Kulttuurin, median ja urheilun ministeriö (Sport England). Se on sitoutunut 

auttamaan ihmisiä ja yhteisöjä luomaan urheilullisen elämäntavan. Sport England tekee 

investointeja organisaatioihin ja projekteihin, jotka saavat ihmiset liikkumaan enemmän 

(About us). Periaatteita on mahdollista käyttää työkalun omaisesti arvioimaan 

suunnittelualoitteita ja päätöksiä. Ne jakautuvat kymmeneen erilaiseen kohtaan (Copsey 

ym. 2015: 10–11, 53–54): 

 
1. Aktiivisuutta täytyy tarjota kaikille kannustaen siihen myös epäaktiivisia ihmisiä. 

Sitä varten asuinalueiden, kaikkien puitteiden ja avoimien tilojen tulee olla 

saavutettavissa kaikille käyttäjille ja tukea kaikkia ikäryhmiä. 

2. Kävelyä suosivat asuinalueet. Kodit, koulut, asuinalueen fasiliteetit, työpaikat, 

avoimet tilat ja liikuntapuitteet tulee olla kaikkien saavutettavissa. Kaikkien 

kohteiden välille täytyy luoda mahdollisuudet aktiiviseen liikkumiseen. 

3. Yhdistetyt kävely- ja pyöräilyreitit. Kaikki kohteet täytyy yhdistää suorilla, 

luettavissa olevilla ja integroiduilla kävely- ja pyöräilyverkostolla. Niiden tulee olla 

turvallisia, hyvin valaistuja, valvottuja, miellyttäviä, hyvin ylläpidettyjä, kestäviä ja 

selkeästi merkittyjä. Aktiivinen liikkuminen pitää priorisoida korkeimmalle.  
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4. Asuinalueen fasiliteettien sijoittaminen samaan sijaintiin.  Maankäytön ja 

aktiviteettien sekoittamista tulee tavoitella, ja välttää yhden käyttömuodon laajoja 

alueita. Luomalla monia syitä vierailla yhdessä kohteessa vähennetään tehtävien 

matkojen pituutta ja määrää. 

5. Monitoiminnallinen avoimen tilan verkosto. Asuinalueilla tällainen verkosto tukee 

mahdollisuuksia muun muassa vapaa-ajan viettoon ja pelaamiseen. 

6. Korkealaatuiset kadut ja tilat. Hyvin suunniteltuna ne tukevat ja ylläpitävät laajaa 

käyttäjäkuntaa ja monenlaisia aktiviteetteja.  

7. Asianmukainen infrastruktuuri. Fyysisen aktiivisuuden mahdollistava sitä tukeva 

infrastruktuuri täytyy olla saatavilla kaikissa konteksteissa kuten julkisessa tilassa, 

työpaikoilla ja liikuntapaikoissa.  

8. Aktiiviset rakennukset. Mahdollisuudet aktiivisuuteen rakennusten sisällä ja niiden 

välittömässä ympäristössä. 

9. Hallinta, ylläpito, valvonta ja arviointi. Takaa kaikkien tilojen pitkäaikaisen 

toiminnollisuuden halutulla tavalla. 

10. Aktiivisuuden edistäminen ja sen puolestapuhujat. Kaikilta vaaditaan 

kunnianhimoa, johtajuutta ja sitoutumista.   

 
Nämä periaatteet tarjoavat näin ollen hyvin selkeät askelmerkit kuntatasolle fyysisen 

aktiivisuuden edistämiseen, ja niistä voidaan soveltaa omaan paikalliseen kontekstiin 

vaikkapa tiettyjä valikoituja asioita. Periaatteita on mahdollista soveltaa esimerkiksi uuden 

asuinalueen suunnittelussa alusta alkaen. Lisäksi voidaan soveltaa Designed to move -

koalition ohjeita. Kyseinen liike muodostuu yli kahdeksastakymmenestä julkisen ja 

yksityisen sekä siviili sektorin organisaatioista, joiden tavoitteena on saada päätökseen 

kasvava epäaktiivisuus (Litman 2015). Sen Designed to move: active cities (2015: 18) 

oppaassa on linjattu neljä selkeää periaatetta, joiden kautta voidaan tavoitella aktiivista 

kaupunkia. Niiden mukaisesti: 

 

1. Fyysinen aktiivisuus täytyy priorisoida ratkaisuksi. Se sisällytetään yleispiirteisiin 

pitkän aikavälin maankäytön suunnitelmiin sekä hallinnon toimiin ja kannustimiin. 

2. Olemassa olevista resursseista täytyy tehdä aktiivisia resursseja. Etsitään matalan 

kustannuksen, korkean hyödyn ratkaisuja kuten hylättyjä tiloja, pidennettyjä 

aukioloaikoja fasiliteeteille ja pyöräkaistojen maalaamista.  
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3. Suunnitelmat kohdistetaan ihmisille, jotta heidät saadaan aktivoitua. Kaupungit on 

rakennettava ihmisille, ei vain autoille. Sitä varten on uudelleenmietittävä miksi ja 

miten ihmiset liikkuvat. 

4. Liikkumisesta rakennetaan perinne. Luodaan infrastruktuuriin ja politiikkaan 

muutoksia, jotka kestävät esimerkiksi hallintojen vaihtumiset. 

 

4.3 Avuksi vaikutusten arviointi ja liikkumismuotojen priorisointi 

 

Näiden erilaisten oppaiden lisäksi suunnittelun osana voidaan tehdä vaikutusten arviointia. 

Terveysvaikutuksia tai liikkumismahdollisuuksia ei ole helppoa arvioida suoraan kaava-

asiakirjoista, koska liikunnan olosuhteet kätkeytyvät hyvin monien kaavamerkintöjen alle. 

Vaikutusten arvioinnin mahdollistumista varten on oltava tiedossa suunnittelualueen 

lähtötilanne. Tavoitteena arvioinnissa on antaa eri osallisille kuva kaavan toteuttamisen 

vaikutuksista sekä sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa asioihin jo suunnittelun aikana. 

Liikunnan olosuhteiden arviointia ei tehdä kaavoituksessa omana kokonaisuutenaan, eikä 

siihen todennäköisesti olisi edes riittäviä resursseja. Sen vuoksi liikunnan olosuhteet 

voidaan arvioida osana terveysvaikutusten arviointia (TVA) ja sosiaalisten vaikutusten 

arviointia (SVA) (Hentilä & Joki-Korpela 2006: 6).  

TVA ja SVA sisältyvät kattoterminä toimivaan ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 

arviointiin (IVA). Tarkoituksena on arvioida monitieteellisesti hankkeen, ohjelman, 

suunnitelman tai päätöksen toteuttamisesta aiheutuvia merkittäviä vaikutuksia ihmisten 

terveyteen ja hyvinvointiin (Kauppinen & Tähtinen 2003: 3). TVA:n toivotaan antavan 

päättäjille ennakoivaa tietoa ja siten paremmat mahdollisuudet haitallisten 

terveysvaikutusten vähentämiseen ja myönteisten vahvistamiseen (Sairinen ym. 2006: 45). 

Fyysisen aktiivisuus liittyy melko luonnollisesti tähän kokonaisuuteen, koska se on 

yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin. Ongelmana on kuitenkin se, ettei MRL:ssa ole 

kovin tarkkoja määritelmiä TVA:n tekoon liittyvien selvitysten tyypistä ja määrästä 

kaavoitusta varten. Arviointikäytännöt vaihtelevat eri kunnissa, koska TVA:n sisällöstä ei 

ole täyttä selvyyttä (Sairinen ym. 2006: 46). Liikunnan olosuhteiden arvioinnin 

yhdistäminen terveysvaikutusten arviointiin ei olisi sen vuoksi luultavasti aivan kitkatonta, 

kun TVA:n teko itsessäänkin on hieman epäselvää.  
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Strategioiden ja politiikan muodostamisen kokonaisuuteen liittyvät vielä 

liikennesuunnittelustrategiat, jotka nekin ovat osaltaan oleellisia fyysisen aktiivisuuden 

kannalta. Kohteet voidaan tuoda lähelle toisiaan priorisoimalla liikkumismuodot siten, että 

kävely saa korkeimman aseman, pyöräily toiseksi korkeimman, julkinen liikenne 

kolmanneksi korkeimman ja autoilu vasta neljänneksi korkeimman aseman. Kävelyn 

tullessa ensimmäisenä saadaan maksimoitua saavutettavuus kaikille ihmisille. 

Suunnittelussa on huomioitava, ettei kävely ajaudu konfliktiin pyöräilyn kanssa. 

Joukkoliikenteen taas tulisi olla arvostuksessa autoa korkeammalla, sillä se on kestävämpi 

liikkumismuoto ja yhdistettävissä pitkillä matkoilla kävelyyn ja pyöräilyyn (Copsey ym. 

2015: 21).  

Tällaiset tavoitteet voidaan kirjata esimerkiksi pitkän aikavälin 

liikennesuunnittelustrategiaan. Britanniassa sijaitseva Yorkin kaupunki on yksi esimerkki 

kaupungista, joka on panostanut liikennemuotojen strategiseen priorisointiin. Strategia 

kattaa vuodet 2011–2031, ja sen mukaisesti priorisointi on järjestyksessään (soveltaen 

Local transport plan 2011–2031 2011: 3-4):  

 

 

Kuva 4. Yorkin kaupungin kahdeksanportainen liikennemuotojen priorisointi.  

 
Priorisointi huomioidaan aina, kun harkitaan uusia liikenneverkostoja, moottoritietä tai 

maankäytön esitystä. Tavoitteena on lisätä julkisen liikenteen, junan, bussien ja pyörän 
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käyttöä minimoiden autonkäytön. Siitä huolimatta autolla liikkumista pidetään yhä 

tärkeänä liikkumismuotona (Local transport plan 2011–2031 2011: 3-4) 

Käytännössä kyseinen liikkumismuotojen priorisointi on siis täysin mahdollista ja 

siihen löytyy maailmalta useampia toteutuneita esimerkkejä. Tanskan Kööpenhamina 

tarjoaa erinomaisen esimerkin arkiliikunnan lisäämisestä. Kaupungissa nousi 1970-luvulla 

laaja julkinen vastustus autokeskeistä tiesuunnittelua vastaan muun muassa lisääntyneiden 

ruuhkien vuoksi. Ihmiset alkoivat vaatia lisää tilaa pyörille (Montgomery 2013: 149, 217). 

Kovan vastustuksen myötä kaupunkiin ei päätetty rakentaa moottoriteitä, vaan investoitiin 

liikenteen rauhoittamiseen ja pyöräteihin. Strategiaksi otettiin vähentää vuosittain kolme 

prosenttia keskustan parkkialueita, kävelykatuja tehtiin vuosittain, kaduille tuotiin runsaasti 

penkkejä ja ympäristöstä tehtiin houkuttelevan näköinen (Newman & Kenworthy 1999: 

204, 206). Ensimmäinen kävelykatu toteutettiin kokeiluluontoisesti Strøgetin 

markkinakadulle jo vuonna 1962, jolloin ihmiset huomasivat katujen olevan 

muokattavissa. Keskustan kävelykadut ja avoimet tilat yhdistettiin muuhun kaupunkiin 

huolellisesti suunnitellulla pyöräilyverkostolla. Pyöräilystä tehtiin turvallista erottelemalla 

se autoilusta omiksi maalatuiksi kaistoiksi. Pitkän aikavälin strategiset linjaukset ja 

valinnat johtivat siihen, että nykyisin Kööpenhaminassa pyöräilee töihin tai kouluun 37 % 

ihmisistä (Montgomery 2013: 150–151, 217–218). Newman ja Kenworthy (1999: 207) 

toteavat, että tuloksena on ollut kaupunki, jossa pyöräilijöillä on turvallinen ja helppo 

pääsy kaikkiin kohteisiin.  

Politiikalla on siis paljon merkitystä. Suunnittelun poliittiset dokumentit kuvaavat 

hyvin haluttuja kehityssuuntia. Esimerkiksi useimmat eurooppalaiset yhdyskunta- ja 

liikennesuunnittelun dokumentit indikoivat vahvaa uskoa ja sitoutumista siihen, että 

suunnittelun kautta voidaan rajoittaa ongelmallista yhdyskuntarakenteen hajautumista ja 

tarjota tehokkaita liikkumisvaihtoehtoja autolle. Strategisella maankäytön ja liikenteen 

suunnittelulla on mahdollista rakentaa infrastruktuuria, joka suosii kävelyä, pyöräilyä ja 

joukkoliikennettä, eikä edistä yhdyskuntarakenteen hajautumista (Newman & Kenworthy 

1999: 94, 130). Sadat kaupungit ovat jo hylänneet modernistiset säännöt maankäytön 

erottelusta, ja omaksuneet tilalle uusia määräyksiä ohjaamaan rakentamista (Montgomery 

2013: 317).  

Aktiivisen yhdyskuntarakenteen tavoitteluun on olemassa tietyt selkeät perusteet, 

joita kunta voi omaksua esimerkiksi aktiivisen suunnittelun oppaista ja muista 
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suosituksista. Edellä läpi käydyt esimerkit ovat konkreettisia osoituksia siitä, että fyysistä 

aktiivisuutta on mahdollista edistää, mutta se ei tapahdu täysin itsestään vaan vaaditaan 

laajaa ja pitkäaikaista sitoutumista asetettujen tavoitteiden eteen. Joskus poliittisen 

päätöksenteon sitoutumattomuus liikuntapuolen strategioihin voi aiheuttaa harmia ja 

vaikeuttaa jo suunniteltujen hankkeiden toteuttamista (Hentilä & Joki-Korpela 2004: 31). 

Pohjaksi vaaditaan tietysti myös tietoa. Valtioneuvosto onkin linjannut, että ”kaikkien 

yhdyskunta- ja ympäristösuunnitteluun ja -toteutukseen osallistuvien ammattiryhmien 

perus- ja täydennyskoulutuksessa tulee olla riittävästi tietoa liikunnan merkityksestä 

terveydelle sekä tietoa liikunnan olosuhteiden huomioimisesta suunnittelussa” 

(Valtioneuvoston periaatepäätös… 2008: 18).  

Muutoksen aikaansaamiseksi fyysinen epäaktiivisuus pitäisi käsitellä merkittävänä 

asiana kaikilla yhteiskunnan sektoreilla (Frank ym. 2003: 198). Se ei ole vain 

terveydenhoidon asia (Berggren ym. 2006: ix). Liikunta on Holopaisen ynnä muiden 

(2004: 29) mukaan osa terveys-, liikenne-, ympäristö-, sosiaali-, nuoriso- ja 

koulutuspolitiikkaa sekä maankäytön suunnittelua. Se kuvastaa hyvin, kuinka monen 

sektorin kautta fyysiseen aktiivisuuteen voidaan pyrkiä vaikuttamaan, ja kaikki ne 

linkittyvät toisiinsa jollain tapaa. On myös syytä pohtia tarvitaanko suomalaiseen 

maankäyttöjärjestelmään joitain muutoksia, ja onko siinä nykyisellään tarpeeksi 

liikkumisvaraa fyysisen aktiivisuuden huomiointiin. Pelkkä strategioiden ja oikeanlaisen 

politiikan olemassaolo ei yksistään riitä, jos maankäyttöjärjestelmä itsessään aiheuttaa 

haasteita niiden konkretisointiin.  
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5. Maankäyttöjärjestelmän sopeuttaminen aktiivisuutta suosivaan suuntaan 

 

Fyysistä aktiivisuutta edistävien elinympäristöjen luonti vaatii muutoksia ajattelutavoissa 

useilla politiikan alueilla ja kaikilla hallinnon tasoilla (Frank ym. 2003: 197). Kunnan 

keskeisenä tehtävänä on aktivoida kuntalaiset liikkumaan ja edistämään hyvinvointiaan 

liikunnan avulla. Sitä varten pitäisi järjestää erilaisia liikuntaolosuhteita ja -palveluja 

asukkaille sekä liikuntaa järjestäville yhdistyksille (Esitys uudesta liikuntalaista 2014: 18). 

Liikuntalaki (390/2015) linjaa kunnan vastuun vielä tarkemmin kolmeen kohtaan: kunnan 

tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle (1) järjestämällä liikuntapalveluja 

sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, (2) 

tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta ja (3) rakentamalla ja 

ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Taipuuko suomalainen maankäytön suunnittelujärjestelmä 

kuitenkaan riittävästi näiden asioiden huomioimiseen ja toteutukseen.  Edellisessä osiossa 

kävin läpi muun muassa politiikan ja strategioiden merkitystä, mutta voidaanko niitä 

todellisuudessa konkretisoida tarpeeksi hyvin MRL:n ohjauksen puitteissa. 

MRL:n avulla suunnitellaan ympäristö, jossa enimmän osan elämästä vietämme, ja 

se antaa suunnitteluun institutionaaliset puitteet. Tämä tapahtuu määrittelemällä 

alueidenkäytön suunnittelun yleiset tavoitteet ja sääntelemällä valtakunnallisten 

maankäytön tavoitteiden antamista, kaavojen laadintaa ja sisältöä sekä erilaisia 

vuorovaikutuksen muotoja. MRL ei kuitenkaan määritä tarkkaan minkälaisia päätöksiä sen 

nojalla pitäisi tehdä, vaan se ainoastaan ohjaa päätöksentekoa. Kaavojen sisältöä ei voi 

siten päätellä laista (Similä 2012: 11; Jauhiainen 2012: 33). Laissa ei ole myöskään 

erikseen mitään mainintaa liikuntaan liittyen, vaan sen voi tulkita sisältyvän ainoastaan 

tavoitteeseen järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset 

hyvälle elinympäristölle sekä edistetään taloudellisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja 

ekologisesti kestävää kehitystä. Vain asemakaavan sisältövaatimus siitä, että 

kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 

lähivirkistykseen soveltuvia alueita liittyy edes välillisesti fyysiseen aktiivisuuteen 

(5.2.1999/132). 

Liikunnan käsite löytyy siten ainoastaan rivien välistä. Se heijastui Hentilän ja Joki-

Korpelan tutkimuksessa siten, että kaavoittajat painottivat juuri liikuntaa välillisesti 

edistäviä olosuhteita kuten viherverkostoja ja saavutettavuutta kevyen liikenteen väyliin. 
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Liikunnalle suotuisan elinympäristön tavoittelu olisi saatava osaksi kuntien maankäytön 

strategioita aivan kuten esimerkiksi kestävän ja turvallisen elinympäristön tavoittelu 

(Hentilä & Joki-Korpela 2004: 26, 48). Nykyisellään sen huomiointi on kiinni kunkin 

kunnan kaavoituksesta, joka heijastelee Staffansin (2012: 64) mukaan eri kuntien poliittista 

kulttuuria, ja siitä kumpuavalla ilmapiirillä on edelleen vaikutus kaavoitusprosesseihin. 

Fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksien voi ajatella olevan osa hyvää elinympäristöä, ja 

olisi hyvä osata katsoa myös laajemmin sen edistämiseen liittyviä hyötyjä.  

Kun edistetään liikunnalle suotuista elinympäristö, niin tavoitteet ovat yhteneväisiä 

samalla viihtyisän, turvallisen ja ekologisesti kestävän elinympäristön suunnittelun kanssa 

(Hentilä & Joki-Korpela 2006: 26). Se linkittyy myös yhdyskuntarakenteen täydentämistä 

tai eheyttämistä, autotonta kaupunkia tai joukkoliikennekaupunkia tavoitteleviin 

kehittämishankkeisiin tai suunnitteluideologioihin. Näin ollen Hentilän ja Joki-Korpelan 

mielestä liikunta tulisikin saada laajassa merkityksessään näkyville MRL:iin osana 

pyrkimystä kohti terveellistä, kestävää ja viihtyisää elinympäristöä. Siihen voisi lisätä 

myös suosituksen liikuntatoimen ja maankäytön suunnittelun välisestä säännöllisestä 

yhteydenpidosta. He ovat pohtineet myös tarvetta täysin uusille 

yhdyskuntarakennemalleille ja maankäyttöajattelulle. Nykyiset suunnitteluihanteet eivät 

kaikissa tapauksissa myötäile tarpeeksi fyysisen aktiivisuuden etuja. Fyysisen 

aktiivisuuden mahdollisuuksille annetaan usein tila, joka jää autoilta yli. 

Liikennesuunnittelun käytännöt ja liikennejärjestelmäajattelu tukee useissa tapauksissa 

autoliikenteen ensisijaisuutta (Hentilä & Joki-Korpela 2004: 48–49). Suomessa on oltu 

myös suhteellisen sallivia uusien maa-alueiden käyttöönotolle. Suunnittelussa on jatkettu 

modernisten perinteiden mukaista toimintojen erottamista. Aluevarausperusteisessa 

suunnittelujärjestelmässä on totuttu varaamaan kaavoitettava maa-ala aina tiettyyn 

päätarkoitukseen (Hentilä 2012: 55, 57). 

Maankäytön sekoittaminen tulisi olla kuitenkin tavoitteena, sillä kun 

yhdyskuntarakenne on tiivis ja monipuolinen, niin päivittäiset matkat voidaan hoitaa 

kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä (Jalkanen ym. 2004: 169). Sekoittamalla 

kaupalliset palvelut ja julkisia tiloja asuinalueelle mahdollistetaan ihmisten liikkuminen 

ilman autoa. Maankäyttöjärjestelmän pitäisi olla tietysti riittävän joustava sallimaan tämän 

kaltaisen yhdyskuntarakenteen syntymistä. Kaikissa tapauksissa niin ei ole. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa lähellä Atlantaa sijaitsevalla Mabletonin asuinalueella oli vielä 2000-
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luvulla hyvin joustamaton tilanne. Siellä ei voitu rakentaa asuntoja liikkeiden yläpuolelle, 

koska kaavoitusmääräykset erottelivat tiukasti eri toiminnot eri tonteille. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen korjaaminen oli myös hankalaa, sillä järjestelmä joka 

on johtanut siihen, oli yhä paikoillaan. Mabletonissa oli vastoin lakia rakentaa mitään 

ilman, että se ympäröidään paikoitusalueilla, eikä kaupallisia rakennuksia saanut sijoittaa 

lähelle katua. Vuonna 2010 tilanteeseen herättiin ja kaavoitusmääräyksiä muutettiin 

(Montgomery 2013: 272, 276–277, 279–280, 284, 286). Mabletonin tapaus ei ole suinkaan 

ainutlaatuinen, vaan koskee yhä jossain määrin myös Suomeakin. Kuten Hentilä totesi, 

modernisten perinteiden maankäytön erottelua on jatkettu vieläkin.  

Yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä edistäneiden alueiden ja 

rakennushankkeiden suunnittelu sekä toteutus ovat tapahtuneet Suomessa täysin MRL:n 

puitteissa. Tavoitteena on ollut saavuttaa suunnitelmallisesti hyvää elinympäristöä (Hentilä 

2012: 51). Hentilä ja Joki-Korpela ovatkin päätyneet liikunnan olosuhteita 

yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoitusprosesseissa tutkiessaan tiettyihin 

kehittämistarpeisiin joiden joukossa ovat yhdyskuntasuunnittelun ihanteet ja 

suunnittelujärjestelmä. Suunnittelijoiden ja maankäyttöön liittyvien päätöksentekijöiden 

tulisi ymmärtää yhdyskuntarakenteen kehityssuuntien kuten vaikkapa hajaantumisen ja 

täydentämisen vaikutukset liikunnan olosuhteisiin. Varsinkin arkiliikunnan mahdollisuudet 

määrittyvät jo yleiskaava- tai osayleiskaavavaiheessa, kun sijoitetaan asuminen, palvelut ja 

muut toiminnot. Asemakaavatasolla on huomioitava siinä esitettyjen liikuntaa tukevien 

toimintojen linkittyminen osaksi suurempaa kokonaisuutta. Esimerkiksi yksi 

lähiliikuntapaikka ei riitä, vaan huomioitavaa on myös liittyminen osaksi muuta 

yhdyskunta- ja palvelurakennetta mahdollistaen arkiliikunnan (Hentilä & Joki-Korpela 

2004: 48–49). 

Kaikkea ei tarvitse aloittaa kuitenkaan täysin alusta, koska liikunnan olosuhteiden 

tutkiminen ja edistäminen liittyy pyrkimyksiin, joiden kaikkien kattoterminä on kestävä 

yhdyskunta (Hentilä & Joki-Korpela 2004: 48). Sen ansiosta fyysisen aktiivisuuden 

edistämisen voi yhdistää muihin tavoitteisiin kuten yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen.  

Maankäyttöjärjestelmään ei ole siis tarvetta luoda mitään täysin uusia käytäntöjä, jotka 

kattavat ainoastaan fyysisen aktiivisuuden. Enemmän kyse vaikuttaa olevan suuremmasta 

joustavuuden tarpeesta ja linkkien ymmärtämisestä esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden ja 

kestävän yhdyskunnan välille. Lisäksi maankäyttöjärjestelmässä on toki tapahtunut jo 
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muutoksia parempaan suuntaan myös ajatellen fyysistä aktiivisuutta. Esimerkiksi Hentilän 

(2012: 57) toteaman mukaan niin sanottu hybridirakentaminen on tehnyt enenevissä 

määrin tuloaan Suomeen, jonka myötä ollaan vähitellen hylkäämässä ajatusta 

rakennuksesta kuorena pelkälle yhdelle käyttömuodolle. Maankäytön suunnittelussa 

olisikin syytä miettiä rohkeasti uusia sijainteja ja malleja liikuntapaikkojen muuhun 

yhdyskuntarakenteeseen liittämisestä ja olemassa olevien tilojen tehokkaasta 

ympärivuotisesta käytöstä (Hentilä & Joki-Korpela 2004: 38).  

Kööpenhaminasta löytyy yksi esimerkki innovatiivisesta rakennuksen suunnittelusta 

huomioiden aktiivisuuden. Vuonna 2010 Kööpenhamina piti naapurikuntineen 

suunnittelukilpailun, jonka voitti Bjarke Ingels Group (BIG). Hänen työnsä ovat tunnettuja 

siitä, että ne rikkovat perinteisiä raja-aitoja erotetuista käyttötarkoituksista (Montgomery 

2013: 252). Voittajatyön mukaisesti Kööpenhaminan teollisuus- ja asuinalueen väliin on 

rakenteilla jätteenpolttolaitos, jonka katolle tulee laskettelurinne (kuva 5). Rinteeseen ei 

tule lunta, vaan sen pinta muodostuu kierrätetystä synteettisestä rakeisesta materiaalista 

(Michler 2011). Laitoksen välittömään yhteyteen rakennetaan myös vapaa-ajan tila ja 

vihertiloja (Meinhold 2013). Hanke on hieno osoitus fyysisen aktiivisuuden yhdistämisestä 

yllättävän tuntuiseen yhteyteen. Sen avulla saadaan muutettua myös perinteisiä käsityksiä 

siitä, että teollisuuteen liittyvien rakennuksien tulisi sijaita omilla erillisillä alueillaan, eikä 

niiden yhteydessä voisi olla mitään muuta toimintaa. 
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Kuva 5. Kööpenhaminaan rakenteilla oleva voimalaitoksen ja vapaa-ajan alueen 

yhdistelmä (Meinhold 2013, ©BIG) 

 
Toinen esimerkki rakennuksen monikäyttöisyydestä ja muunneltavuudesta sijoittuu 

Helsingin Jätkäsaareen. Siellä on Bunkkeri-niminen rakennus, joka on rakennettu 1970-

luvulla alun perin sataman varastoksi. Tällä hetkellä suurin osa sen tiloista on vuokrattu 

Verkkokauppa.comin varastotiloiksi ja ylimmässä kerroksessa toimii paintball-pelihalli. 

Helsingin kaupunki etsii keväällä 2015 käynnistetyn toteutuskilpailun avulla rakennukselle 

ostajaa, joka toteuttaisi alueen asukkaita, koululaisia ja liikuntaseuroja palvelevat 

liikuntatilat ja uimahallin. Jätkäsaaren koulujen liikuntatilat on kaavoitettu jo vuonna 2009 

sijoitettavaksi Bunkkeriin. Rakennukseen on mahdollista toteuttaa myös noin 300 asuntoa. 

Liikuntatilojen on määrä valmistua vuoteen 2019 mennessä, jolloin alueelle valmistuu uusi 

peruskoulu (Jätkäsaaren Bunkkeri 2016).  

Maankäyttöjärjestelmässä on läpi käydyn perusteella kehittämisen varaa, jotta 

esimerkiksi edellä kuvattujen kaltaisia hankkeita olisi mahdollista toteuttaa enemmän ja 

helpommin. Suunnittelun ihanteita ja paikalleen pysähtyneitä ajattelutapoja täytyy pystyä 

uudistamaan ajan mukana. Liian tiukat kaavoitusmääräykset saattavat tietyissä määrin 
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estää joitain hankkeita ja ohjata kehitystä ei-toivottuun suuntaan. Nykyisellään MRL ei 

tarjoa juurikaan suoraa tukea fyysisen aktiivisuuden huomioimiseen. Se ohjaa enemmän 

vain fyysistä aktiivisuutta välillisesti edistävien olosuhteiden suunnitteluun. Esimerkiksi 

Hentilän ja Joki-Korpelan tutkimuksessa (2004: 26) näiden syiden vuoksi liikunta 

miellettiin kaavoittajien joukossa enemmän erillisillä suorituspaikoilla tapahtuvaksi tai 

kevyen liikenteen jatkuvuudesta riippuvaksi. Tarkempia ohjeita ja käytäntöjä on sen vuoksi 

haettava jostain muualta, mikäli suunnittelussa halutaan aidosti edistää fyysistä 

aktiivisuutta. Aktiivisen suunnittelun oppaat tarjoavat käytännöllistä tietoa siihen. Kun 

yhteys fyysisen aktiivisuuden ja terveyshyötyjen välillä on tunnistettu entistä enemmän, 

niin erilaiset asiantuntijaorganisaatiot ja hallintojen toimijat ovat kehittäneet fyysisen 

aktiivisuuden oppaita ja suosituksia. Ne ovat oleellisessa roolissa muuttamassa politiikkaa 

ja ympäristöä aktiivisuutta suosivaksi. Tieteellisiä arvioita ja oppaita tarvitaan myös, jotta 

fyysisen aktiivisuuden edistämiseen saadaan oikeutus (Troiano & Haskell 2010: 33, 38). 
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6. Aktiivisuutta tukevan yhdyskuntarakenteen suunnittelu 

 

Fyysinen aktiivisuus ei ole mikään lyhyen aikavälin asia, vaan oikeanlainen infrastruktuuri 

ja politiikka voivat saada sille jatkuvuutta esimerkiksi hallinnon vaihdoksista huolimatta. 

Olemme syntyneet liikkumaan, joten fyysisestä aktiivisuudesta täytyisi tehdä 

itsestäänselvyys. Se on asia, joka kuuluisi sisällyttää kaikkiin politiikkoihin alusta alkaen, 

eikä vasta jälkikäteen. Täytyy myös ymmärtää se, ettei fyysisen aktiivisuuden 

suunnitteluun ole mitään yksittäistä ympäristön piirrettä. Aktiivinen kaupunki muodostuu 

sen sijaan yhdistelmistä erilaisia monipuolisia keinoja (Designed to move… 2015: 13, 31, 

34). Sen saavuttamiseksi kunta voi toteuttaa aktiivista suunnittelua. Tällä tarkoitetaan 

ympäristön suunnittelua, joka kannustaa pyöräilyyn, kävelyyn, portaiden käyttöön, 

joukkoliikenteen käyttöön, terveelliseen syömiseen ja aktiiviseen vapaa-aikaan (Burney 

ym. 2010: 6). Mitään ei saada silti hetkessä aikaiseksi. Muutokset ihmisten 

liikkumistapoihin ovat usein hitaita. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Bay City saatiin 

muutettua määrätietoisen suunnittelun tuloksena yli kahdenkymmenen vuoden jälkeen 

fyysistä aktiivisuutta suosivaksi (Frumkin ym. 2011: 4).  

Käyn seuraavaksi koostetusti läpi aktiiviseen suunnitteluun tarkoitettuja oppaita, 

joiden perusteella selvitän yleisesti tärkeimpinä pidettyjä asioita fyysistä aktiivisuutta 

tukevaan yhdyskuntarakenteeseen. Toisin sanoen mitkä tekijät muodostavat fyysisen 

aktiivisuuden kannalta ihanteellisen yhdyskuntarakenteen, ja mitä keinoja sen eteen pitäisi 

tehdä. Käytän tarkastelussa New Yorkin kaupungin, WHO:n, Sport Englandin, Designed to 

move -koalition, STM:n ja Liikuntakaavoitus.fi -sivuston oppaita suosituksineen. Näiden 

lisäksi hyödynnän myös muuta kirjallisuutta, jotka eivät ole kuitenkaan varsinaisesti 

opasmuotoon tehtyjä. Yhdistän tietoja kaikista näistä lähteistä, jolloin on mahdollista 

muodostaa kokonaiskuva fyysistä aktiivisuutta tukevista yhdyskuntarakenteen 

ominaisuuksista ja asioista, joihin tulisi keskittyä suunnittelussa.  
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6.1 Kaikki lähtee liikkeelle asuinalueista 

 

Fyysisen aktiivisuuden mahdollisuudet korostuvat eritoten asuinympäristöissä, sillä 

ihmisten liikkumisesta suurin osa koostuu lyhyistä matkoista kodin lähellä (Daniels & 

Warnes 1980: 126). Sallis ynnä muut (2016: 2) ovat tutkineet, että aktiivisuutta suosivilla 

asuinalueilla ihmiset ovat viikon aikana 68–89 minuuttia aktiivisempia verrattuna sitä 

huonosti tukeviin asuinalueisiin. Tämä tekee vaikkapa vuoden aikana jo todella 

merkittävän eron, joten asuinalueisiin todellakin kannattaa panostaa. Autojen dominoimilla 

asuinalueilla vaarana on, että autosta tulee ainoa linkki kodin ja ulkopuolisen maailman 

välille (Moughtin 2003 : 132). Autot voivat aiheuttaa myös turvattomuuden tunnetta 

varsinkin lapsille. Jalkasen ynnä muiden (2004: 45) mukaan asuinalueen turvallisuus on 

tärkeä seikka, koska se voi joko rajoittaa tai rohkaista liikkumista. Parhaimmillaan 

asuinympäristöt ovat viihtyisiä ja fyysistä aktiivisuutta suosivia. STM (Muutosta 

liikkeellä!... 2013: 32) on linjannut, että kyseinen näkökulma on otettava huomioon 

asuinalueiden kaavoituksessa, suunnittelussa ja rakentamisessa. Kunnan olisi rakennettava 

kaikille soveltuvia lähi-, perus- ja ulkoliikuntapaikkoja (Terveysliikunnan… 2000: 13).  

Valtioneuvosto puolestaan on kirjannut Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2004 

perusteluosassa (2001: 9), että erityisesti on kehitettävä ihmisten päivittäisen elinpiirin 

olosuhteita arkiliikunnan ja liikunnan harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi. Tällä 

tarkoitetaan asuinympäristöä, työmatkoja ja työympäristöä, jolloin kehittämiskohteeksi 

nousevat ainakin kävely- ja juoksulenkkeily, uinti, hiihto, ulkoilu ja luontoliikunta, 

pyöräily ja kuntosaliliikunta. Arkiliikunnan mahdollistamiseksi ratkaisevia tekijöitä ovat 

päivittäin käytettävien palveluiden ja asuinalueiden välisten yhteyksien etäisyys sekä 

ajallinen kesto (Hentilä & Joki-Korpela 2006: 19). Esimerkiksi pienten lasten perheissä 

liikkumisen valinnan määrittelevät usein aikataulut (Sairinen ym. 2006: 52).  

Reaktiomme etäisyyteen ovat melko hyvin ennakoitavissa. Useimmat kävelevät 

lähikauppaan autolla liikkumisen sijaan, jos se sijaitsee alle viiden minuutin kävelymatkan 

päässä. Samaten emme yleensä kävele bussipysäkille, jos se sijaitsee yli viiden minuutin 

kävelyn etäisyydellä (Montgomery 2013: 187–188). Yleisesti kävellen tai pyörällä koetaan 

vielä mielekkääksi matka, joka kestää 15–20 minuuttia. Kilometreinä ajatellen se tarkoittaa 

aikuisten osalta kävellen 1–2 etäisyyttä ja pyöräillen 5–6 kilometrin etäisyyttä (Hentilä & 

Joki-Korpela 2006: 19). Liikennejärjestelmässä on sen vuoksi tärkeää huomioida 
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yhdistettävyys, joka viittaa siihen, kuinka hyvin eri kohteet ovat linkittyneet toisiinsa. Sillä 

on suuri merkitys ihmisten liikkumisvalintoihin. Huonosti yhdistetyllä 

liikennejärjestelmällä jopa läheiset kohteet voivat olla toiminnallisesti kaukana. Hyvin 

yhdistynyt tieverkosto taas sisältää monia linkkejä lähtö- ja kohdepaikan välillä. Tiestöllä 

on merkittävä rooli, koska liikkuminen useimmissa muodoissaan tapahtuu juuri niitä pitkin 

(Frumkin ym. 2004: 7). Tie tarjoaa linkin rakennusten välille sekä tiestön sisäisesti että 

laajemmin koko kaupungissa ja muodostaa sarjan yhdistyneitä paikkoja (Moughtin 2003: 

131, 138). Sillä tavoin se myötävaikuttaa ihmisten liikkumiseen.  

Liikuntapaikan läheisyys kotiin on myös systemaattisesti yhteydessä lajien 

harrastamiseen niin miehillä kuin naisilla (Valkeinen ym. 2014: 2). Tämä korostuu eritoten 

lasten kohdalla. Lasten omaehtoinen päivittäinen liikunta vaatii monipuolisten, 

houkuttelevien ja vapaasti käytettävissä olevien liikuntapaikkojen löytymistä päivittäisistä 

lähiympäristöistä (Kevyen liikenteen… 2005: 24). Laajat liikuntapaikat kuten 

urheilukentät sijoitetaan kuitenkin usein kaupungin reuna-alueille, koska siellä maa on 

halvempaa ja sitä on enemmän tarjolla (Hall & Barrett 2012: 42). Ongelmana on myös se, 

että usein varsinkaan uusilla asuinalueille ei ole Kokkosen (2010: 60) mukaan tarpeeksi 

liikuntapaikkoja. Kaikki uudet asuinalueet täytyisi kytkeä olemassa olevaan yhdyskunta- ja 

palvelurakenteeseen (Hentilä & Joki-Korpela 2006: 19). Se edistäisi varsinkin 

arkiliikuntaa. Eurobarometrissa (2014: 12) suomalaisista 28 % on ilmoittanut harrastavansa 

säännöllisesti (vähintään viisi kertaa viikossa) arkiliikuntaa kuten pyöräilyä paikasta 

toiseen. Prosentuaalisessa lukemassa olisi siten vielä paljon parantamisen varaa. Sitä varten 

suunnittelussa pitäisi keskittyä aktiviteetteihin, jotka voidaan yhdistää päivittäiseen 

elämään eritoten kävellen ja pyöräillen (Cavill 2010: 31). Asuinalueen omien 

liikuntapaikkojen ja -palvelujen tulisi sijaita muiden palveluiden lähellä, koska ihmiset 

asioivat muutenkin sellaisilla alueilla (Hentilä & Joki-Korpela 2006: 20).  

Liikuntapaikat ja -reitit olisi siis tärkeää integroida yhdyskuntarakenteen sisään, jotta 

vältytään etäisyyksien kasvulta turhan suuriksi. Aina sijoittaminen lähelle asuinaluettakaan 

ei takaa silti toivottua lopputulosta. Esimerkiksi Pariisin Stade de France -stadion on 

integroitu huonosti muuhun kaupunkirakenteeseen. Stadion on liitetty neljään suureen 

moottoritiehen lukuisilla parkkipaikoilla ja pysäkeillä. Se sijaitsee suhteellisen lähellä 

asuinaluetta, mutta suunnittelussa ei ole huomioitu hyvää kävellen saavutettavuutta 

(Martindale 2011: 136–137). 
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Parempaa suunnittelua puolestaan edustaa Tammelan stadionin suunnitelma 

Tampereella. Sen suunnittelukilpailu alkoi avoimella osallistumishaulla vuonna 2013. 

Tavoitteena oli kehittää stadionia jalkapalloilun käyttöön ympärivuotisesti siten, että siihen 

yhdistyisi myös asuin-, asuntola-, liike- ja toimistotilaa. Vuonna 2014 voittajatyöksi 

valittiin Hattutemppu-niminen ehdotus, ja yhdyskuntalautakunta hyväksyi 8.3.2016 

stadionin aluetta koskevan asemakaavan (Tammelan stadion). Myös kaupunginvaltuusto 

hyväksyi sen 11.4.2016 äänin 59–8 (Ketonen 2016). Asemakaavan tavoitteena on samalla 

edistää kevyen liikenteen mahdollisuuksia, luoda hyvät ja monipuoliset asumisen 

edellytykset sekä huomioida Tammelan koulun viihtyisyys ja turvallisuus. Asuin- ja 

liikerakennusten yhdistäminen stadioniin noudattaa Tampereen kaupungin 

täydennysrakentamistavoitteita. Liiketilojen ja palveluiden määrä lisääntyy kaavan 

mukaisen rakentamisen myötä, ja uusien palveluiden syntyminen mahdollistuu. 

Lähiympäristön koulut saavat käyttää paikkaa koululiikuntaa varten. Stadionin katsojille ei 

ole osoitettu lainkaan autopaikkoja, koska alue on hyvin saavutettavissa pyörällä, kävellen 

ja joukkoliikenteellä (XVI (Tammela), Ilmarinkatu 22…: 17, 19, 27–28) 

Tammelan stadion on oiva esimerkki sekoitetusta maankäytöstä. Sitä voidaankin 

pitää ehkä merkittävimpänä keinona fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Sekoitettua 

maankäyttöä korostetaan hyvin paljon, koska se mahdollistaa yhden linkitetyn matkan 

tekemisen useisiin eri kohteisiin vähentäen matkojen tarvetta. Suuret yksittäisen 

maankäytön alueet voivat pidentää matkoja tehden aktiivisista liikkumismuodoista 

vähemmän käytännöllisiä. Samoin liikuntapuitteiden yhteissijainti jokapäiväisten 

kohteiden vieressä voi parantaa mahdollisuutta fyysiseen aktiivisuuteen. Siinä tapauksessa 

yksilöllä on myös valinnanvaraa valita haluamansa aktiviteetti erilaisista vaihtoehdoista 

(Copsey ym. 26, 28). Samalla saadaan vähennettyä yhdyskuntarakenteen hajautumista, kun 

muun muassa työpaikat, ostospaikat, koulut ja terveysasemat integroidaan asuinalueeseen 

helpottaen kävelyä ja pyöräilyä (Edwards & Tsouros 2008: 31). Sekoitettu maankäyttö on 

Frankin ynnä muiden (2003: 137–138) mukaan yksi urbaanin muodon variaabeleista. Se on 

relevantti sekä vertikaalisissa että horisontaalisissa tiloissa (Frumkin ym. 2004: 6). 

Sekoitetun maankäytön konseptilla on eniten käyttöarvoa asuinalueiden kohdalla. 

Peruslähtökohta on, että mitä suuremmat yksiköt asuinalueella on, niin sitä huonompi se on 

fyysiselle aktiivisuudelle. Suuret yksiköt vaativat myös suuria tontteja, jotka huonontavat 

katuyhteyksiä (Frank ym. 2003: 144, 147). Mitä suurempi asuinalueen niin sanottu 
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läpäiseväisyys on, niin sitä enemmän ihmiset kävelevät (Soltani ym. 2006: 183). Sallis 

ynnä muut (2016: 4) havaitsivat tutkimuksessaan, että tieverkon taajuus useilla risteyksillä 

vaikuttaa positiivisesti fyysiseen aktiivisuuteen. Suuria kortteleita voidaan jakaa 

pienempiin yksiköihin lisäämällä teitä ja läpimenoja. Esimerkiksi perinteiset asuin korttelit 

voidaan uudelleen järjestää sekoitettuun maankäyttöön ja korkeampiin tiheyksiin. 

(Tachieva 2010: 28). Varsinkin modernistisen ajan tuloksena rakennetut vajaakäyttöiset ja 

väljät alueet muodostavat suuren potentiaalin täydennysrakentamiselle. Sen avulla on 

mahdollista monipuolistaa toiminnallisesti ja tilallisesti aikoinaan keskeneräisen oloiseksi 

jääneitä alueita (Hentilä 2012: 55). 

Asuinalue on mahdollista suunnitella myös alusta alkaen aktiivisen suunnittelun 

oppaiden periaatteita noudattamalla, ja sekoitettuun maankäyttöön. Aiemmin läpi käymäni 

Sport Englandin kehittämää kymmentä periaatetta on käytetty Isossa-Britanniassa 6000 

asukkaan Brooklandissa, joka sijaitsee Milton Keynesin eteläpuolella. Kymmentä 

periaatetta käytettiin suunnitteluun vuodesta 2007 alkaen ja vuonna 2015 ne näkyivät jo 

hyvin alueella.  Uusien talojen ympäristössä on runsaasti vihertiloja, kouluja sekä peli- ja 

vapaa-ajan fasiliteettejä yhdistettynä vapaa-ajan reitillä. Koulut, kaupat, palvelut, puistot ja 

pelialueet ovat kävelyetäisyydellä uusista kodeista. Asuinalueen kävelyreitistö on kattava 

ja linkittyy laajempaan Milton Keynesin alueeseen (Copsey ym. 2015: 62–63). Pelkät 

vihertilatkin ovat erinomaisia fyysisen aktiivisuuden kannalta, sillä ne soveltuvat leikkiin, 

oleskeluun, erilaisiin harrastuksiin ja liikuntaan (Jalkanen ym. 2004: 154). 

Suomessa tämän tyyppistä fyysisen aktiivisuuden huomiointia uuden asuinalueen 

suunnittelussa edustaa esimerkiksi Helsingin Kruunuvuorenranta. Sen pitäisi olla 

tavoitteen mukaisesti valmiina noin kymmenelle tuhannelle asukkaalle vuoden 2025 

tienoilla. Asuntorakentaminen on aloitettu vuonna 2014. Keskukseen tulee suunnitelman 

mukaan sijoittumaan koulu, leikkipuisto, kaupallisia palveluita ja palloiluhalli. Tämän 

lisäksi aktiivisia liikkumismuotoja on suunniteltu helpotettavan huomattavasti. Nykyinen 

liikenneyhteys keskustaan on pituudeltaan kymmenen kilometriä, mutta kantakaupungin ja 

Kruunuvuorenrannan välille on suunniteltu jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennesiltaa. 

Mikäli silta toteutuu, niin keskustaan pääsisi pyöräilemään kahdessakymmenessä 

minuutissa (Kruunuvuorenranta – Kaupunkiasumista… 2009: 2–3; Kruunuvuorenranta – 

Merimaisemia… 2014: 2). 
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Näiden tapausesimerkkien kaltainen maankäytön sekoittaminen on välttämätöntä 

täydentämään tiheyttä (Frumkin ym. 2004: 6), jota käytetään yleisimpänä indikaattorina 

urbaanille morfologialle tutkittaessa ihmisten liikkumiskäyttäytymistä. Tiheys pitää 

sisällään väestön ja työllisyyden. Sillä on kiinteä yhteys ihmisten liikkumiseen mukaan 

lukien ei-moottorisoidut liikkumistavat (Frank ym. 2003: 137, 139). Boonen ja 

Modarreksen (2006: 150) mukaan kompaktit, korkean tiheyden kaupungit kannustavat 

suurempaan määrään kävelyä, pyöräilyä ja julkisen liikenteen käyttöä verrattuna 

hajautuneisiin yhdyskuntarakenteisiin. Myös Sallisin ynnä muiden (2016: 2, 4) neljäätoista 

maata koskeneessa tutkimuksessa vahvistui, että asuinalueen tiheys vaikuttaa yhtenä 

tekijänä positiivisesti fyysiseen aktiivisuuteen. 

Ongelmallista on se, että todella monet tilat moderneissa kaupungeissa ovat 

ylimitoitettuja. Suunnittelijoilla ja arkkitehdeillä on taipumusta varata kaiken varalta 

hieman ylimääräistä tilaa, joka heijastelee yleistä epävarmuutta asianmukaiseen pienten 

ulottuvuuksien ja tilojen käsittelyyn. Periaatteena on tavallaan jättää ylimääräistä tilaa aina, 

kun sen tarpeellisuudesta tulee epävarmuutta suunnittelussa. Laajat tilat, leveät kadut ja 

korkeat rakennukset koetaan usein kylminä ja persoonattomina. Kääntäen kapeat kadut 

sekä pienet tilat ja rakennukset yksityiskohtien kera koetaan lämpiminä ja persoonallisina 

(Gehl 2011: 69, 91). Jälkimmäisen kaltaiset kokemukset ympäristöstä innostavat tietysti 

enemmän liikkumaan. Kuten Gehl (2011: 131) toteaa, jos tilat ovat houkuttelevia muun 

muassa kävellä ja seisoa, niin se luo pohjan myös muiden aktiviteettien kuten pelaamisen 

ja liikunnan kehittymiselle.  Suunnittelussa olisi hyvä ottaa oppia menneisyydestä ja muista 

inhimillisen skaalan kaupungeista (Boone & Modarres 2006: 188). 

Toisiaan lähellä olevat aktiviteetit kasvattavat pyöräilyn ja kävelyn houkuttelevuutta 

sekä tarjoavat kriittisen väestöpohjan joukkoliikenteelle. Korkeampi tiheys myös lisää 

teoriassa kuntoliikuntaan soveltuvien fasiliteettien kuten puistojen ja asuinalueiden 

läheisyyttä. Esimerkiksi juuri puistojen ja lisäksi avointen tilojen yhteyteen voidaan 

suunnitella juoksureittejä, polkuja, urheilukenttiä ja pelikenttiä (Burney ym. 2010: 30).   

Riittävän korkea tiheys hillitsee autonkäyttöä ja tukee erilaisten fasiliteettien kuten 

kauppojen ja koulujen esiintymistä kävelyetäisyydellä lisäten aktiivisuutta. Ei ole mitään 

syytä, miksi tiheyksien pitäisi olla samanlaisia kaikkialla kaupungissa (Moughtin 2003: 

132, 194). Kaupunkien pitäisikin olla sen suhteen nykyistä luovempia (Newman & 

Kenworthy 1999: 170).  
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Yhdistettynä sekoitettu maankäyttö, tiheys ja kävelyorientoitunut suunnittelu lisäävät 

ihmisten aktiivisuutta. Englanniksi puhutaan niin sanotusta 3D-suunnittelusta (density, 

diversity and design) (Cervero & Kockelman 1997: 199). Näistä jälkimmäinen eli 

suunnittelu sisältää tunnuspiirteet katuverkostolle ja -näkymälle (Burney ym. 2010: 22). 

Kävelyä lisäävät nimenomaan tiheyden ja sekoitetun maankäytön lisäämä saavutettavuus 

kohteiden kuten kodin ja liikuntapaikan välillä (Copsey ym. 2015: V). Lisäksi 

Montgomeryn (2013: 189) mukaan kävelemme kauemmas, kun katu tuntuu turvalliselta ja 

mielenkiintoiselta. Turvallisuus voi pitää sisällään muun muassa kadun ylityksen 

helppouden ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet (Soltani ym. 2006: 176). Newman ja 

Kenworhy (1999: 147) ovat listanneet mahdollisiksi liikennettä rauhoittaviksi 

toimenpiteiksi puuistutukset, levennetyt kävelytiet, kavennetut ajotiet, erilliset pyörätiet ja 

tiekorokkeiden käytön. Aktiivisuutta voidaan lisätä myös suunnittelemalla paikat 

houkutteleviksi ja esteettisesti vetoavaksi. Esimerkiksi hyvin suunnitellut kadut ja puistot 

voivat riittää (Frumkin ym. 2004: 103). Kaikkien osatekijöiden on oltava kunnossa 

aktiivisuuden edistämiseksi. Esimerkiksi matalan tiheyden ja vain asumista sisältävällä 

alueella on epätodennäköistä, että kovin monet kävelisivät kauppoihin tai liikkeisiin vaikka 

puitteet kävelyyn olisin tehty hyviksi (Cervero & Kockelman 1997: 217).  

 

6.2 Kävely- ja pyöräreitit voivat muodostaa liikuntaketjuja  

 

OKM on linjannut (Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2004 2001: 10) 2000-luvun 

alkupuolella uudeksi kehittämis- ja poikkihallinnolliseksi yhteistyökohteeksi kevyen 

liikenteen väylien liikunnallisen kehittämisen. Niiden kehittämistä kohti liikunnallista 

suuntaa korostettiin paljon myös läpi käymissäni hallitusohjelmissa. Liikunta on siis 

tunnustettava osaksi kävely- ja pyöräreittien suunnittelua, toteutusta ja kunnossapitoa. 

Väylistä on tärkeää muodostaa jatkuva, yhtenäinen verkosto (Savola ym. 2010: 49). Myös 

laajempi kokonaisuus täytyy huomioida siten, että asuminen, palvelut, virkistysalueet, 

liikenneverkko sekä kävely- ja pyöräilyreitistö suunnitellaan toiminnallisesti järkeväksi 

kokonaisuudeksi. Suunnittelun tavoitteena olisi hyvä olla toimintojen monipuolisuus, hyvä 

saavutettavuus sekä niiden väliset yhteydet (Jalkanen ym. 2004: 81). Kävely- ja pyöräreitit 

voivat yhdistää pistemäiset ulko- ja sisäliikuntapaikat toisiinsa.  



74 

 

 

Yhteyksiin eri kohteiden välillä vaikutetaan liikennesuunnittelulla. Edwards ja 

Tsouros (2008: 30) suosittelevat luomaan kävelyyn ja pyöräilyyn kokonaisvaltaisen 

suunnitelman nykyiseen ja tulevaisuuden kehitykseen integroiden sen laajempaan 

liikennesuunnitteluun. Heidän mukaansa esimerkiksi pyöräilyä voidaan tukea laajentamalla 

verkostoa, erillisillä reiteillä, parkeilla julkisissa tiloissa ja eri kohteisiin yhdistävillä 

reiteillä. Rakennusten kohdalla huomiota tulee kiinnittää niiden yhdistämiseen ympäröiviin 

kävely- ja pyöräteihin (Copsey ym. 2015: 44). On myös pidettävä mielessä, että kevyen 

liikenteen väylät ovat käytetyimpiä liikuntapaikkoja (Esitys uudesta liikuntalaista 2014: 

29), ja ne täytyisi käsitellä suunnittelussa lähiliikuntapaikkoina (Kevyen liikenteen… 2005: 

63).  

Senpä vuoksi asuinympäristön yleisen kehittämisen lisäksi kunnan tulee panostaa 

kevyen liikenteen väylien suunnitteluun ja toteuttamiseen koskien liikuntamuodoista 

ensisijaisesti kävelyä, pyöräilyä, juoksua ja rullailuliikuntaa (Liikuntapaikkarakentamisen 

suunta 2004 perusteluosa 2001: 10). Liikennepolitiikassa ja -suunnittelussa kävely ja 

pyöräily on usein niputettu yhteen puhuen kevyestä liikenteestä, mutta on muistettava, että 

ne ovat liikennemuotoina hyvin erilaisia. Niistä voidaan puhua yhdessä, kun toimenpiteet 

koskevat molempia kulkutapoja. Molempien kultatapojen yhteydet ja yksityiskohdat täytyy 

suunnitella omista lähtökohdistaan, eikä niin, että se tehdään osana autoliikenteen verkkoa 

ja järjestelyjä (Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen… 2012: 24, 33). Suunnittelussa on 

otettava huomioon myös erilaisten käyttäjien tarpeet. Esimerkiksi turvallisuuden 

parantaminen tukee ikääntyneiden toimintakykyä. Lapsille taas voidaan taata turvalliset 

koulureitit kartoittamalla ja kehittämällä yhdessä vanhempien, oppilaiden ja 

liikenneviranomaisten kanssa reittien liikenneturvallisuutta. Parhaimmillaan reitistö 

palvelee useita liikkujaryhmiä ja liikkumistarpeita kuten asioimista ja kuntoliikuntaa 

(Kevyen liikenteen…2005: 17; Terveysliikunnan… 2000: 14).  

Liikuntapaikkarakentamisessa näkyy kuitenkin yhä 1960-luvulta juontava 

teknokraattinen käsitys, jonka mukaan parhaana liikuntapaikkana pidetään sitä varten 

rakennettua paikkaa tai tilaa (Kokkonen 2010: 343, 399). Tämän lisäksi kevyen liikenteen 

suunnittelun alkuvaiheissa 1970-luvulla oli Hentilän ja Joki-Korpelan (2004: 43) mukaan 

sellainen tilanne, että suunnittelijan täytyi vakuutella muille mahdollisuutta rakentaa 

kevyen liikenteen väylä erilleen autoteistä. Hentilä ja Joki-Korpela jatkavat todeten, että 

käyttäjälle suurin innostaja kevyen liikenteen väylien käytössä olisi juuri nopeus ja 
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ympäristön laatu esimerkiksi töihin tai vapaa-ajan harrastuksiin suhteessa autoiluun. 

Kevyen liikenteen väylillä on siten huomattava merkitys liikunnan näkökulmasta. Siinä 

yhdistyvät liikenne- ja liikuntanäkökulmat (Kevyen liikenteen… 2005: 11).  

Kirjallisuudessa puhutaan paljon matkaketjuista, jotka olen nostanut jo aiemmin esiin 

liittyen esimerkiksi pyörän kuljetusmahdollisuuteen joukkoliikenteessä, mutta kevyen 

liikenteen väylien tulisi olla samalla tavoin osa liikuntaketjujakin. Siinä tapauksessa 

kevyen liikenteen väylä on ensimmäinen osa sellaista ketjua myös matkalla 

liikuntapaikoille ja urheilutapahtumiin. Yksinään kevyen liikenteen väylät eivät muodosta 

vetovoimaista liikuntaympäristöä, mutta ovat sen välttämätön osa. Liikuntaketju syntyy, 

kun kävely- ja pyöräilyreitteihin integroidaan tehokkaasti esimerkiksi kuntosalit, 

liikuntakeskukset ja muut aktiiviset paikat (Kevyen liikenteen… 2005: 63). Kävely- ja 

pyöräilyreittien tulisi olla selkeitä, turvallisia, helppokulkuisia, riittävän tilavia ja 

esteettömiä. Looginen eteneminen ja sujuvat linjaukset asuinalueilta työpaikoille, 

virkistysalueille ja palveluiden äärelle voidaan turvata kaavoituksen yhteydessä 

merkitsemällä ne kaava-asiakirjoihin. Lisäksi kaupunkien keskustojen kävelykadut voidaan 

huomioida liikunnan paikkoina detaljisuunnitteluvaiheessa. Käyttäjiä on mahdollista ohjata 

tiepinnoituksilla siten, että esimerkiksi rullaluisteluun turvaton reitti jätetään asvaltoimatta 

tai päällystetään noppakivin (Hentilä & Joki-Korpela 2006: 20,23). Kävelyn ja pyöräilyn 

mahdollisuuksia voi parantaa myös esimerkiksi kadun uudelleensuunnittelu jaettuun 

käyttöön (Copsey ym. 2015: 35). 

Oleellista on osata arvostaa kävelyä ja pyöräilyä nopeina, kätevinä ja ekologisina 

siirtymismuotoina paikasta toiseen (Muutosta liikkeellä!... 2013: 32). Suomessa liikenne- 

ja viestintäministeriön tavoitteena onkin lisätä kävely- ja pyörämatkojen määrää 20 % 

vuoteen 2020 mennessä. Potentiaalia kulkutapaosuuksien muutoksiin on kaiken kokoisissa 

kunnissa sekä kaikissa väestöryhmissä ja monilla erityyppisillä matkoilla. Suurin 

kasvupotentiaalia on lyhyissä matkoissa, jotka tehdään tällä hetkellä autolla. 

Automatkoista yli neljännes on alle kolme kilometriä ja lähes puolet alle viisi kilometriä 

pitkiä. Nopeuden puolesta kävely ja pyöräily ovat jo nykyisellään kilpailukykyisiä 

sellaisilla matkoilla. Liikenne- ja viestintäministeriön tavoite on erinomainen aktiivisuuden 

kannalta, ja myötävaikuttaa liikuntaketjujen muodostumisen mahdollisuutta. Ongelmana 

on kuitenkin se, ettei kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien laatuun ja toimivuuteen ole 

kiinnitetty tarpeeksi huomiota (Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen… 2012: 3, 19, 22, 
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32–33). Silloin edellytykset ovat tietysti heikommat matka- ja liikuntaketjujen 

syntymiseen. Esimerkiksi Gehl (2011: 11) on todennut, että huonolaatuisessa 

ulkoympäristössä mukaan lukien kadut ihmiset suorittavat vain välttämättömiä 

aktiviteetteja kiirehtien kotiin. Kävely on houkuttelevaa, jos matkalla on viihtyisää 

ympäristöä ja kiinnostavia yksityiskohtia (Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen… 2012: 

34).  

Näiden kaikkien asioiden huomioimisen varmistamiseksi suunnittelun apuna voidaan 

käyttää erilaisia tarkistuslistoja. Esimerkiksi New Yorkin kaupungin kehittämän Active 

design guidelines -julkaisun osana on tarkistuslista, joka on jaettu erilaisiin osioihin. Niitä 

ovat muun muassa sekoitettu maankäyttö, joukkoliikenne ja parkkeeraus, puistot, avoimet 

tilat ja vapaa-ajan puitteet, lasten leikkialueet, kauppojen saavutettavuus ja kävelyteiden 

suunnittelu. Listaan voi merkitä rasteilla onko kyseisiin teemoihin liittyvät asiat 

alakohtineen huomioitu (Burney ym. 2010: 62–65). Liikuntakaavoitus.fi -sivustolta löytyy 

myös suosituslistoja liikunnan olosuhteiden huomioimiseen. Esimerkiksi 

yleiskaavoitukseen on oma listansa, johon voi merkitä rastin liikunnan fyysisiin 

olosuhteisiin vaikuttavien tekijöiden toteutumisesta. Eri teemoina ovat muun muassa 

virkistykseen soveltavien alueiden riittävyys sekä asumisen tarpeet ja palveluiden 

saatavuus sisältäen yhteydet asuinalueilta. Kaikki kohdat on selitetty tarkemmin, jonka 

perusteella kulloinkin kyseessä olevan asian huomioimisen pystyy tarkistamaan osana 

suunnittelua (Suositukset: liikunnan olosuhteet ja yleiskaavoitus).  
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7. Aineisto ja menetelmät 

 

Tutkielman pääaineisto koostuu vuoden 2015 kesällä kaikkiin Manner-Suomen kuntiin 

(tuolloin 301) lähetetystä kyselystä otsikolla ”Terveysliikunnan nykytila kunnissa”. Tein 

kyselyn osana harjoittelua Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan Missä mennään 

liikuntakaavoituksessa (MILI) -hankkeessa. MILI-hankkeeseen liittyy myös 

Liikuntakaavoitus.fi -sivusto, jonka tietoaineiston laadinnan ja päivityksen ovat 

rahoittaneet OKM ja ympäristöministeriö (Muutosta liikkeellä!... 2013: 29). Sivuston 

tavoitteena on edistää liikunnalle suotuisten elinympäristöjen syntyä informaatio-

ohjauksen avulla. Toisena tavoitteena on lisätä kansalaisten, päätöksentekijöiden ja 

suunnittelijoiden tietoisuutta liikunnalle suotuisista ja liikuntaan kannustavista 

elinympäristöistä sekä niiden merkityksestä ihmisten terveydelle. Pyrkimyksenä on lisäksi 

parantaa erilaisten liikuntatoimijoiden valmiuksia osallistua kaavoitukseen. Tutkimustyöstä 

on ollut vastuussa arkkitehtuurin tiedekunnan yhdyskuntasuunnittelun aineryhmä vuodesta 

2003 alkaen (Liikuntakaavoitus.fi -sivusto). Tutkielmani liittyy aineistokytköksen ja 

harjoittelussa viettämäni ajan myötä MILI-hankkeeseen. 

Kysely on yksityiskohtainen ja kvantifioiva kuvaus tutkittavasta aiheesta. Tutkija 

kysyy sellaisia kysymyksiä, joihin haluaa saada vastauksen ja voi määritellä annettavien 

vastausten määrän. Kyselytutkimuksen ideana on standardisointi, jolloin saadaan jatkuvia 

vastauksia jatkuviin kysymyksiin. Useimmissa kyselyissä tehdään kuvailun lisäksi 

vertailua eri ryhmien kesken ja johtopäätöksien testausta. Kysymykset ja niiden tyypit on 

syytä miettiä tarkoin, jotta aineisto vastaa haluttuihin kysymyksiin. Tutkijan esikäsitykset 

ja aiemmat arvot voivat aina muokata tuloksia jollain tapaa. Paras tapa on tuoda ne lukijan 

tietoon, jos vain mahdollista (Sapsford 2007: 2–12, 17). Kvantitatiivista tutkimusta 

pidetään usein objektiivisempana ja luotettavampana kuin kvalitatiivista tutkimusta johtuen 

numeraalista ja tilastollisesta ilmaisusta. On silti tiedostettava, että siinäkin tutkijan 

tekemillä valinnoilla voi olla jonkin verran vaikutusta. Kvantitatiivisen eli numeerisen 

tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat useat alueet, suuret populaatiot tai ihmisryhmät 

ja monet samanaikaisesti esiintyvät ilmiöt (Tervo & Mäkeläinen 2010: 3). Otos valitaan 

spesifioimalla väestö, jolloin kysymyksiin vastaavat niistä parhaiten tietävät henkilöt. Otos 

edustaa sen kokonaisjoukkoa.  Vastaajille ei saa tuottaa minkäänlaista harmia ja 

tutkimuksen tarkoitus on selitettävä selkeästi (Sapsford 2007: 38, 41, 43, 53).  
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Kuntakyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kuntien liikuntakaavoituksen nykytilaa ja 

jäljittää hyviä poikkihallinnollisia toimintamalleja. Kyselyn kohderyhmänä olivat 

kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa ja liikuntatoimessa työskentelevät viranhaltijat, 

joille kullekin laadittiin omat kysymysosionsa. Sen ansiosta on mahdollista tuoda esiin 

kolmen eri keskeisen toimijan mielipiteitä ja näkemyksiä fyysisen aktiivisuuden 

edistämisestä yhdyskuntasuunnittelussa. Kyseessä on siten niin sanottu asiantuntijakysely. 

Kyselylomake pilotoitiin Oulun kaupungin käytännön toimijoilla, jonka jälkeen saadun 

palautteen pohjalta tehtiin tarpeelliseksi nähtyjä muokkauksia. Kysely toteutettiin 

Webropol-kyselytutkimustyökalulla, joka mahdollistaa kyselyn luomisen ja vastausten 

keräämisen internetpohjaisesti. Laaditut kysymykset koostuivat enimmäkseen 

monivalintakysymyksistä, joissa oli valmiiksi annetut vastausvaihtoehdot. Sen lisäksi 

käytettiin sekamuotoisia kysymyksiä, joissa oli annettujen vastausvaihtoehtojen ohella yksi 

avoin kysymys, sekä täysin avoimia kysymyksiä ja Likertin asteikkoa. Likertin asteikolla 

mitataan asenteita ja yleisimmin käytössä on silloin viisiportainen asteikko (Tervo & 

Mäkeläinen 2010: 21). 

Otantatekniikka on tärkeä tekijä kyselyn onnistumisen kannalta. Tavoitteena on 

yleistäminen, joten tutkijan täytyy varmistua siitä, että tutkimustulokset kertovat ja kuvaat 

perusjoukkoa, eikä vain kyselyn henkilöitä. On kuitenkin tiedostettava, että otos vastaa 

harvoin, jos koskaan, aivan täydellisesti perusjoukkoa, sillä siinä syntyy aina virhettä 

(Tervo & Mäkeläinen 2010: 17, 36). Tässä tapauksessa perusjoukko muodostui 

asiantuntijoista eli kuntien virkamiehistä. Vastaaja määritteli itse kokeeko kuuluvansa 

liikuntatoimen, liikennesuunnittelun vai kaavoituksen viranhaltijoiden joukkoon. 

Kaavoittajien vastausosioon vastasi esimerkiksi teknisiä johtajia, kaavoituspäälliköitä, 

kunnanjohtajia ja arkkitehtejä. Liikennesuunnittelun vastaajina oli paikoitellen samoja 

vastaajia, ja lisäksi esimerkiksi insinöörejä. Liikuntatoimen viranhaltijoiden vastaajien 

joukossa oli muun muassa liikunta- ja nuorisosihteeri, vapaa-aikasihteeri, 

liikuntatoimenjohtaja, liikuntakoordinaattori ja liikunnanohjaaja.  

Kyselyn vastaajiksi valikoitiin jokaisen kunnan internetsivujen yhteystiedoista 

vähintään kaksi viranhaltijaa. Lopulta vastaajiksi valikoitui tällä menetelmällä 778 

henkilöä, joille lähetettiin kyselykutsu Webropolin kautta sähköpostiin 31.8.2015. 

Henkilöitä pyydettiin välittämään viesti myös muille mahdollisille viranhaltijoille, joita 

kysely omassa työskentelykunnassa koski. Kyselyn vastausajaksi asetettiin kaksi viikkoa, 
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jonka aikana saatiin 129 vastausta. Suuremman vastausmäärän tavoitteluksi vastausaikaa 

jatkettiin vielä 18.9.2015 saakka, ja lisävastauksia saatiin 53. Näin ollen kyselyn 

kokonaisvastaajamäärä oli 182 henkilöä yhteensä 145 kunnasta. Vastausprosentti laskettiin 

sen perusteella, monestako kunnasta saatiin vastauksia. Kuntia oli kyselyn teon aikaan 301, 

joista 145 lukeutui kyselyyn vastanneiden joukkoon, joten vastausprosentiksi saatiin 48. 

Kyselyn aineisto on jo analysoitu harjoitteluni loppuvaiheessa SPSS-tilasto-

ohjelmalla vastaamaan MILI-hankkeen tarpeita. Hyödynnän kyseistä tekemääni analyysia, 

ja sovellan aineistoa omaan pro gradu -tutkielmaani sopivaksi suorittaen lisää tilastollisia 

testejä vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Vastaajat on luokiteltu SPSS-tilasto-ohjelmalla 

sen mukaan, mihin kysymysosioihin he olivat vastanneet. Luokiksi muodostettiin 

seuraavat: 1=liikuntatoimen edustajat (n=53), 2=liikennesuunnittelijoiden edustajat (n=53) 

ja 3=kaavoituksen edustajat (n=88). Osa vastaajista oli vastannut kahteen tai kaikkiin 

kolmeen kysymysosioon johtuen siitä, että pienimmissä kunnissa esimerkiksi kaavoitus ja 

liikennesuunnittelu voivat olla vain yhden henkilön vastuulla (Puustinen 2006: 123). 

Kahteen kysymysosioon vastannut henkilö koodattiin kahteen eri luokkaan (esimerkiksi 

kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun). Syynä tähän on se, että muutoin ei olisi ollut 

mahdollista vertailla vaikkapa kaavoittajan ja liikennesuunnittelijan mielipiteitä, jos ne 

olisivat jääneet yhteen luokkaan. Luokittelu tehtiin sen perusteella, mikä oli vastaajan 

ammattinimike ja mihin vastausosioihin oli vastattu. Esimerkiksi suurin osa teknisistä 

johtajista luokiteltiin sekä kaavoituksen että liikennesuunnittelijoiden viranhaltijoiden 

joukkoon. Vastaajista kahdeksan oli vastannut kaikkiin kolmeen kysymysosioon, jonka 

vuoksi käytän heidän vastauksiaan ainoastaan taustatiedoissa. Tulen analysoimaan kunkin 

kysymysosion luokat erikseen. Esimerkiksi kaavoittajien vastaukset analysoin luokkaan 

kolme koodatulla vastaajajoukolla.  

Taustatietojen osana vastaajalta kysyttiin ikää, joka oli luokiteltu seuraaviin 

vaihtoehtoihin: 1=alle 20 vuotta, 2=20–30 vuotta, 3=31–40 vuotta, 4=41–50 vuotta, 5=51–

60 vuotta ja 6=yli 60 vuotta. Tämän lisäksi valmiiksi oli luokiteltu vastaajan 

työskentelypaikkakunnan asukasmäärä viiteen eri luokkaan: 1=enintään 6000, 2=6001–

20 000, 3=20 0001–50 000, 4=50 001–100 000 ja 5=yli 100 000. Tällaisenaan nämä luokat 

eivät kuitenkaan sovellu käyttööni, sillä luokka 50 0001–100 000 sai vain viisitoista 

vastausta ja korkein luokka yli 100 000 ainoastaan viisi vastausta. Sen vuoksi 

uudelleenluokittelin työskentelypaikkakunnan asukasmäärän kahteen luokkaan seuraavasti 
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jättäen yli 100 000 asukasta kokonaan pois: 1=pienet kaupungit (alle 6000–20 000 as.) ja 

2=suuret kaupungit (20 0001–100 000). Kyseisellä luokittelulla korostuvat pikkukaupungit 

kokonaismäärällä 136, kun taas suurien kaupunkien kokonaismäärä on 39. Se tulee 

näkymään saaduissa tuloksissa, mutta tällä tavoin mahdollistuu kuitenkin tarvittaessa 

selkeämpi vertailu pienten ja suurten kaupunkien kesken. Suomessa tämän kaltainen 

jakauma on muutoinkin luonnollinen, sillä kunnat ovat keskimäärin pieniä. Hieman yli 

puolet Suomen kunnista on alle 6000 asukkaan kuntia (Liikuntapaikkarakentamisen 

suunta… 2014: 60). 

Tilastollisessa testaamisessa on olemassa virhemahdollisuus, koska aineisto ei aina 

ole riittävän edustava perusjoukkoonsa nähden (Tervo & Mäkeläinen 2010: 62). 

Analyysissa käytän lähinnä SPSS-tilasto-ohjelman tarjoamaa frekvenssijakaumaa ja 

ristiintaulukointia.  Ristiintaulukointi antaa mahdollisuuden tehdä päätelmiä kahden 

muuttujan välisestä riippuvuudesta tai riippumattomuudesta (Metsämuuronen 2004: 135). 

Avoimet kysymykset analysoin siten, että haen niiden joukosta usein toistuvia teemoja. 

Lisäksi käytän tausta-aineistona ministeriöiden ja valtioneuvoston julkaisuja, joissa 

käsitellään fyysiseen aktiivisuuteen liittyviä asioita. Nämä muodostuvat liikuntalaista, 

OKM:n julkaisuista, STM:n julkaisuista, valtion liikuntaneuvoston julkaisuista, 

hallitusohjelmista (2003, 2007, 2011 ja 2015), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

julkaisuista sekä Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa tehdyistä tutkimuksista 

liikunnan ja kaavoituksen suhteesta alkaen vuodesta 2004. Näiden kaikkien pohjalta on 

mahdollista tarkastella fyysisen aktiivisuuden huomioimisen linjavetoja ja kehityssuuntia 

Suomessa.  
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8. Liikuntakaavoituskyselyn tulokset ja analyysi 

 

Kyselyyn vastasi 110 miestä ja 68 naista. Neljä vastaajaa jätti ilmoittamatta sukupuolensa. 

Ikäryhmittäin vastaajat jakautuivat siten, että suurin osa (34,6 %) oli iältään 51–60 -

vuotiaita, toiseksi eniten (22,9 %) oli 41–50 -vuotiaita ja kolmanneksi eniten (22,3 %) yli 

60-vuotiaita. Kolme vastaajaa ei kertonut ikäänsä. Kyselyn vastauksissa olivat edustettuina 

kaikki Suomen kahdeksantoista maakuntaa (kuva 6). Eniten vastauksia tuli Pohjois-

Pohjanmaalta (10 %), toiseksi eniten sekä Pirkanmaalta että Varsinais-Suomesta (9,4 %) ja 

kolmanneksi eniten sekä Lapista että Uudeltamaalta (8,9 %) (n=182). Näin ollen 

aineistossa ei pitäisi olla juuri vinoumaa painottuen enemmän joko Etelä- tai Pohjois-

Suomeen.  

 

 

Kuva 6. Vastaajien lukumäärä maakunnittain. 
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Vastaajilta tiedusteltiin osana taustatietoja heidän työskentelypaikkakunnan 

väestömäärän muutosta (n=182). Suurin osa (43,1 %) ilmoitti väestömäärän vähentyvän. 

Vastauksia tuli vähiten kasvukunnista, sillä 27,1 % ilmoitti väestön kasvavan ja lopuissa 

29,8 prosentissa kunnista väestö pysyy suunnilleen samana (kuva 7). Vastausten 

perusteella kolme eniten väestöään menettävää maakuntaa ovat Kainuu (85,7 %), Etelä-

Savo (83,3 %) ja Pohjois-Savo (70 %). Tämä asettaa haasteita aktiivisuuden 

huomioimiseen, koska ongelmiksi muodostuvat vähenevä kysyntä ja riittämättömät 

resurssit rakentaa sekä ylläpitää liikuntapaikkoja. Samaan aikaan vähemmistönä olevissa 

kasvukeskuksissa kysyntä ylittää tarjonnan ja liikuntapaikkojen vuoropolitiikka muuttuu 

haastavaksi (Liikuntapaikkarakentamisen suunta… 2014: 60). Esimerkiksi 

lähiliikuntapaikkojen kehittäminen ja ylläpito vaikeutuvat niukkenevien taloudellisten 

resurssien vuoksi (Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2004 perusteluosa 2001: 8). Kaiken 

lisäksi talousresurssien vähäisyys muodostaa yhden haasteen tärkeälle poikkihallinnollisen 

yhteistyön teolle (Esitys uudesta liikuntalaista 2014: 26).  

 

 

Kuva 7. Vastaajien työskentelypaikkakunnan väestömäärän muutos. 

 

Toisaalta STM on huomauttanut (Muutosta liikkeellä!... 2013: 43), että liikunnan 

yhteiskunnallisen aseman paranemisessa ei ole lopulta niinkään kyse taloudellisten 

lisäresurssien saamisesta fyysisen aktiivisuuden edistämiseen vaan eritoten 

kokonaisvaltaisesta ajattelu- ja toimintatapojen muutoksesta sekä koordinoimisesta, 

johtamisesta ja rakentamisesta uudella tavalla. Nykyistä toimintaa ja toimintatapoja on 

uskallettava kyseenalaistaa ja haettava uusia ratkaisuja. Edwardsin ja Tsourosin (2008: 16) 

mukaan tavoitteisiin sitoutuminen lähtee hallinnon korkeimmalta tasolta. He toteavat, että 

esimerkiksi useissa eurooppalaisissa kaupungeissa pormestari näyttää esimerkkiä vaikkapa 
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pyöräilemällä töihin tai kokoukseen. Myös Yhdysvalloista löytyy esimerkiksi vain 15 000 

asukkaan Hernandon kaupunki, jossa onnistuttiin tekemään pienellä budjetilla muutos 

terveelliseen suuntaan. Pormestari etsi pienen budjetin puitteissa luovia ratkaisuja ja sai 

läpi suunnitelman, joka koski muun muassa uusia koirapuistoja, skeittauspaikkoja ja 

jalkapallokenttiä (Designed to move… 2015 38–39). Suomalaisten kuntapäättäjien 

sitoutumisesta antaa viitteitä kysymys, jossa tiedusteltiin, kuinka vastaaja kulkee 

useimmiten työmatkat, asiointimatkat ja vapaa-ajan matkat. Vaihtoehtoina olivat julkinen 

kulkuneuvo, kimppakyyti, oma auto, kävely, pyöräily tai vastaajan itse ilmoittama jokin 

muu tapa avokohtaan.  

Kaikilla näillä matkoilla korostui melko odotetusti autonkäyttö (n=180). 

Työmatkoilla autoa käyttää 86,1 prosenttia vastaajista, kun taas kävelyn osuus on vain 7,8 

% ja pyöräilyn 10,6 %. Kukaan ei vastannut käyttävän julkista kulkuneuvoa ja 

kimppakyydinkin osuus on vain 1,7 %. Autonkäytön prosenttiosuus on samaa luokkaa 

myös asiointimatkoilla (88,3 %) ja vapaa-ajanmatkoilla (87,8 %). Asiointimatkoista 

kävellen kulkee 12,8 %, pyörällä 11,1 % ja julkisella kulkuneuvolla 1,7 %. 

Asiointimatkalla kukaan vastaajista ei käytä kimppakyytiä. Vapaa-ajanmatkoilla kävelyn ja 

pyöräilyn osuus nousee hieman ja on 13,9 %. Julkisen kulkuneuvonkin osuus nousee 

tuolloin korkeimmilleen 7,2 prosenttiin, ja kimppakyytiin turvautuu 3,3 % vastaajista. 

Kävelyn ja pyöräilyn suhteellisen pienet osuudet kaikilla matkoilla osoittavat, etteivät 

tähän kyselyyn vastanneet ole kovin aktiivisia arkiliikunnan harrastajia, vaan yleisimmin 

turvaudutaan autoon.  

 

8.1 Liikuntatoimen edustajien vastaukset 

 

Liikuntatoimen edustajilta kysyttiin mielipidettä siitä, että vastaako heidän 

työskentelypaikkakunnan lähiliikuntapaikkapalveluiden tarjonta kysyntää. Kyllä vastauksia 

kertyi 56 % (n=50) ja ei vastauksia 44 % (n=50). Useimmista myönteisistä avovastauksissa 

perusteltiin asiaa sillä, että lähiliikuntamahdollisuudet ovat hyvät ja monipuoliset kunnan 

pieneen kokoon nähden sekä sijaitsevat hyvin saavutettavalla paikalla. Joissain kunnissa 

niitä on myös kehitetty ja rakennettu lisää. Esimerkiksi yhden vastaajan 

työskentelypaikkakunnalla on vastikään kunnostettu yleisurheilu/pesäpallokenttä. 

Kielteisissä vastauksissa on tuotu esiin kahdessa vastauksessa resurssien puute. Sillä on 
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myös yhteys vastauksiin, joissa peräänkuulutetaan tarvetta korjata ja huoltaa vanhoiksi 

sekä huonokuntoisiksi käyneitä lähiliikuntapaikkoja. Yhden vastauksen mukaan 

lähiliikuntapaikkoja ei ole lainkaan, ja toinen kertoo, ettei niitä ole varsinaisesti 

asuinalueilla. Erään vastaajan mukaan lähiliikuntapaikkojen rakentaminen laahaa jäljessä 

uusilla asuinalueilla. Esimerkiksi STM linjasi nimenomaan, että ne täytyisi huomioida jo 

asuinalueiden suunnittelussa, kaavoituksessa ja rakentamisessa. Tämä ei siis näytä kaikilta 

osin toteutuvan kunnissa.  

Vastaukset näyttävät vahvistavan teoriaosuudessa läpikäymäni poikkihallinnollisen 

yhteistyön puutteet lähiliikuntaolosuhteiden kehittämisessä. On toki mahdollista, että ne on 

silti huomioitu suunnittelussa ja kaavoituksessa, mutta pienemmät ja vähemmän 

investointeja vaativat liikuntaympäristöt voivat jäädä joskus myös odotuslistalle. Kunta 

saattaa odottaa asukkaiden omaa aktiivisuutta ja vaatimuksia ennen liikuntaympäristöjen 

toteuttamista. Aktiivisuus kertoo suunniteltujen toimintojen tarpeesta ja todellinen tarve 

antaa sysäyksen toteuttamiselle (Hentilä & Joki-Korpela 2004: 29, 31). 

Lähiliikuntapaikkojen pitäisi sijaita lähellä asuinalueita, mutta vastausten perusteella 

niiden sijainnissa on paikoitellen ongelmia lähinnä palveluiden keskittymisen vuoksi. 

Eräässä kunnassa palvelut keskittyvät keskustaan, toisessa hajanaisessa kunnassa kahden 

keskuksen alueelle ja kolmannessa kuntaliitoskunnassa vain kantakaupungin alueelle. 

Tämän lisäksi yhdessä vastauksessa kerrotaan, että kunnan monitoimikaukalo on sijoitettu 

matkailijoita ajatellen valtatien toiselle puolelle etäälle kuntalaisista. Palveluiden 

keskittyminen palvelee huonoiten lapsia. Tällaiset seikat asettavat rajoitteita fyysiselle 

aktiivisuudelle. Kuten on tullut useaan kertaan ilmi, niin saavutettavuus on oleellisen 

tärkeää fyysisen aktiivisuden edistämiseksi. Ihmiset ovat valmiita liikkumaan vain tietyn 

maksimietäisyyden verran saavuttaakseen palvelun. VAT:eissakin korostettiin 

mittakaavaltaan inhimillisen yhdyskuntarakenteen merkitystä luotaessa edellytyksiä 

hyvälle elinympäristölle. Velvoitteen mukaisesti yleiskaavoituksessa tulisi edistää 

yhdyskuntarakenteen eheyttämistä esittäen siihen tarvittavat toimenpiteet. 

Saavutettavuutta hankaloittavat entisestään mahdolliset puutteet kävelyn ja pyöräilyn 

mahdollisuuksissa. Esimerkiksi eräs liikuntatoimen vastaaja toteaa, että kevyen liikenteen 

väylät ovat huonot turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn. Erään toisen vastaajan mielestä 

niitä on taas liian vähän. Tällöin kohteiden yhdistettävyys on huono. Useat vastaajat 

ilmaisevatkin tarpeen ja halun rakentaa lisää lähiliikuntapaikkoja. Kaksi vastaajaa on 
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maininnut, että palvelut tulevat parantumaan, kun jo meneillään oleva kehitystyö saadaan 

valmiiksi.  

Liikuntatoimen edustajien mukaan uusia tai olemassa olleiden paikkojen 

kunnostamisen kautta toteutuneita lähiliikuntapaikkoja on kuitenkin rakennettu 2010-luvun 

aikana lähes kaikilla vastaajien työskentelypaikkakunnilla (n=49). Vain 10,2 prosentissa 

vastaajien työskentelypaikkakunnista ei ole rakennettu lainkaan lähiliikuntapaikkoja. 

Vastaajista 34,7 % mukaan niitä on rakennettu yksi ja 55,1 % mukaan useampia. Pienien ja 

suurien kaupunkien vertailustakaan ei löydy suuria eroja. Suurista kaupungeista yksikään 

vastaaja ei ilmoittanut, ettei niitä olisi rakennettu ja pienien kaupunkien vastaajistakin vain 

11,3 % ilmoitti niin. Pienille paikkakunnille niitä on rakennettu yksi 32,1 % vastaajista 

mukaan ja useampia 56,6 % mukaan. Suurissa kaupungeissa vastaavat luvut ovat: yksi 

33,3 % ja useampia 66,7 %. Näistä tiedoista päätellen 2000-luvun alusta voimakkaasti 

painotettua linjaa lähiliikuntapaikkojen rakentamisesta on noudatettu varsin hyvin kaiken 

kokoisissa kunnissa. Lähiliikuntapaikkojakin pitäisi kuitenkin kehittää nykyistä 

monipuolisempaan suuntaan huomioiden muun muassa eri ikäryhmien ja sukupuolten 

tarpeet (Liikuntapaikkarakentamisen suunta… 2014: 28). 

Lähiliikuntapaikkojen lisäksi liikuntatoimen edustajilta kysyttiin, ovatko 

terveysliikuntaan soveltuvat verkostot käyttäjän näkökulmasta tarpeeksi kattavia kävely-, 

pyöräily- ja muiden liikuntareittien osalta (n=50). Nämä ovat erittäin oleellisessa asemassa 

liikunta- ja matkaketjujen muodostumisen kannalta. Niukan vähemmistön (48 %) mukaan 

pyöräilyreittien osalta verkostot eivät ole tarpeeksi hyvät. Sen sijaan kävelyn osalta ollaan 

melko tyytyväisiä 68 % osuudella. Myös muiden liikuntareittien osalta niukka enemmistö 

(56 %) on vastannut verkostojen olevan tarpeeksi kattavia. Vain 14 % on sitä, mieltä 

etteivät mitkään reiteistä ole tarpeeksi kattavia. Kehitettävää vaikuttaisi olevan siten 

varsinkin pyöräilyverkostoissa, mutta jonkin verran myös muissa liikuntareiteissä. 

Läpi 2000-luvun keskeisenä liikuntapoliittisena tavoitteena oli liikunnan aseman 

vahvistaminen osana kuntien strategista suunnittelua sekä hyvinvointi- ja terveyspoliittisia 

ohjelmia. Kyselyn liikuntatoimen edustajien vastauksista on nähtävissä, että 

terveysliikunnan edellytyksiä edistetään kuntien strategioissa monin tavoin. Juuri 

strategiseen suunnitteluun vaikuttaminen on otollinen vaihe liikuntaintressin omaaville 

henkilöille, koska se edellyttää ulkopuolisten asioiden mukanaoloa (Rajaniemi 2005: 61). 

Edistäminen sisältyy vastausten (n=53) perusteella melko usein kunnan 
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hyvinvointistrategiaan. Kahdessa kunnassa on mainittu tehdyn erillinen 

terveysliikuntasuunnitelma. Eräässä kunnassa on lisäksi erillinen pyöräily- ja 

liikuntapalveluiden strategia. Strategioiden sisältönä on eri vastauksista koostettuna muun 

muassa terveysliikunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, aktiivisuus, arkiliikunnan 

edistäminen, omaehtoisen toiminnan tukeminen, urheilu, liikunta ja terveyden edistäminen. 

Tämä kuvastaa esille tuomaani sekavoitunutta liikuntaan liittyvän käsitteistön kenttää, 

mutta kaikki ne tarkoittavat silti käytännössä samaa asiaa. Näissä käsitteissä näkyy myös, 

että valtakunnalliset linjaukset ovat siirtyneet kuntien strategiatyön tasolle. Taustalla on 

vaikuttanut 2000-luvulla korostettu terveysliikunnan edistäminen, ja vielä 2010-luvullakin 

esimerkiksi STM nosti omissa linjauksissaan liikunnan keinoksi edistää terveyttä ja 

hyvinvointia. Nämä ajattelumallit on siten vastausten perusteella omaksuttu kunnissa 

melko hyvin. 

Strategioissa on yritystä huomioida kaikki ikäryhmät ja liikuntapaikkarakentamisen 

tasa-arvoisuus (esimerkiksi rakennetaan lähiliikuntapaikkoja tasaisesti ympäri kaupunkia) 

aivan kuten useat läpikäymäni valtakunnalliset tavoitteet edellyttävät. Lasten ja nuorten 

asemaa on painotettu paljon muun muassa hallitusohjelmissa, ja vastauksista löytyy joitain 

nostoja heihin liittyen. Esimerkiksi yhdessä kunnassa heille on tehty erillinen 

hyvinvointisuunnitelma, terveysliikunta huomioidaan koulusuunnittelussa ja eräässä 

kunnassa aiotaan mahdollisen hankerahan saannin turvin toteuttaa muun muassa nuorille 

ulkolähiliikunta-alue sisältäen mahdollisuuksia esimerkiksi palloilulajeille, seinäkiipeilylle 

ja parkourille. Ikäihmiset ovat keränneet myös jonkin verran mainintoja. Eräs 

liikuntatoimen vastaaja on todennut, että väestön vanhenemisen vuoksi heidät otetaan 

aiempaa enemmän huomioon suunnittelussa. Käytännössä esimerkiksi uimahallin ja 

erilaisten hankkeiden, kuten ”Voimaa Vanhuuteen”, on mainittu palvelevan ikäihmisten 

tarpeita. Lisäksi yli miljoonan suomalaisen muodostamaan erityisryhmään on viitattu 

vastauksissa viisi kertaa, joka ei ole tosin kovin paljon. Liikuntapolitiikan linjoissa 

pidettiin tärkeänä, että liikuntapaikkojen tilat palvelevat toimintakyvyltään erilaisia 

ihmisiä. Ainakin joissain kunnissa heihin panostetaan, sillä yhden vastauksen mukaan 

kuntosalille yritetään löytää portaaton paikka, jotta sen tarjonta olisi ulottuvilla muun 

muassa leikkauspotilaille ja liikuntakyvyttömille. Toisaalla taas hankerahan avulla on 

suunniteltu tehtävän liikuntarajoitteisille reitti, joka johtaa laavulle.  
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Vastauksissa kerrottiin myös yleisiä käytännön keinoja strategioiden toteutukseen ja 

terveysliikunnan edistämiseen. Liikuntaan ja luonnossa liikkumiseen pyritään varaamaan 

alueita. Monissa vastauksissa kerrottiin, että liikuntapaikkoja kunnossapidetään ja 

esimerkiksi kevyen liikenteen väylillä sekä ulkoilualueilla tavoitteena on hyvä laatu. 

Kevyenliikenteen väyliä kehitetään ja rakennetaan lisää. Ne pyritään huomioimaan 

suunnittelussa. Hakamäen ynnä muiden (2015: 23) mukaan Suomessa on tapahtunut 

myönteistä kehitystä liikunnan strategisessa suunnittelussa. Strategiatyö terveysliikunnan 

edistämiseen ei ole kuitenkaan tämän kyselyn perusteella täysin toimivaa kaikkialla tai sitä 

ei tehdä lainkaan. Yhdeksän liikuntatoimen vastaajaa myönsi, ettei heidän 

työskentelypaikkakunnallaan tehdä kunnollista strategiatyötä terveysliikunnan eteen. 

Syynä voi olla se, että kuntastrategiassa asioita käsitellään yleisemmällä tasolla tai muut 

asiat on yksinkertaisesti arvotettu liikuntaa tärkeämmiksi (Hakamäki ym. 2015: 23). 

Lisäksi vaikka strategioita tehtäisiinkin, niin useammista vastauksista nousi esille 

hankaluudet viedä niitä käytännön tasolle. Estäviksi tekijöiksi mainittiin muun muassa 

kiire, huonot taloudelliset ajat, vajaa henkilöstö, puutteet yhteistyössä ja huono tahtotila. 

Strategioiden ja suunnitelmien etenemisestä käytännön tasolle oli täysin samaa mieltä vain 

4,1 % (n=49). Jonkin verran samaa mieltä oli 42, 9 %, jonkin verran eri mieltä 40,8 % ja 

täysin eri mieltä 12,2 %.  

Ainakaan työn tueksi saatavan tiedon ja aineiston ei pitäisi olla ongelma, sillä 90,2 % 

vastaajista (n=51) saa sitä mielestään riittävän helposti käsiinsä. Tietoa saadaan 

internetistä, koulutuksista, tutkimuksista, erilaisissa verkostoissa mukana olosta ja 

yhteistyön kautta. Kielteisten vastausten perusteluna oli esimerkiksi 

tiedonkeruujärjestelmän puute, jolla voitaisiin selvittää nykyistä paremmin kuntalaisten 

toiveita. Erään toisen vastaajan mielestä taas materiaalia enemmän kyse on taloudellisista 

resursseista ja joskus myös halusta. Kokonaisuutena tietoa ja aineistoa on kuitenkin 

riittävän helposti saatavilla. 

Liikuntatoimen edustajia pyydettiin valitsemaan esiannetuista vaihtoehdoista 

pääasialliset yhteistyö- ja keskustelukumppanit. Vastauksien (n=51) perusteella kolme 

merkittävintä ovat urheiluseurat- ja yhdistykset, sivistys- ja kulttuuritoimen edustajat sekä 

kollegat eli liikuntatoimen muut edustajat (kuva 8). Muiksi yhteistyötahoiksi oli mainittu 

tekninen toimi, tavalliset kuntalaiset, varhaiskasvatuksen johto, koulut ja uimahallin 

asiakkaat. Huomio kiinnittyy erittäin vähäiseen yhteistyöhön kaavoittajien (27,5 %) ja 
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liikennesuunnittelijoiden (15,7 %) suuntaan. Liikennesuunnittelijat jäävät vastausten 

mukaan peräti listan viimeiseksi. 

 

 

Kuva 8. Liikuntatoimen vastaajien pääasialliset keskustelu- ja yhteistyökumppanit. 

 
Vastaukset antavat jopa hieman huolestuttavaa kuvaa fyysisen aktiivisuuden 

huomioimisesta, mikäli liikuntatoimen edustajien yhteistyö on näin vähäisellä pohjalla 

yhdyskuntarakennetta muokkaavien keskeisimpien henkilöiden kanssa. Liikuntapolitiikan 

linjoissa korostettiin jo 1990-luvulla erikseen aktiivisen vuorovaikutuksen 

välttämättömyyttä liikuntaviranomaisten ja kaavoitusviranomaisten välillä. Myös vuoden 

2008 valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon linjoista 

painotti nimenomaan sitä, että eri hallinnonalojen täytyy lisätä yhteistyötä terveysliikunnan 

edistämiseksi. Liikuntatoimi vaikuttaa jäävän tästä paitsioon, mutta toisaalta Rajaniemi on 

todennut (2005: 121), että oma aktiivisuus korostuu varsinkin silloin, kun kaavan laatija ei 

pidä hankettaan merkittävänä liikunnan kannalta. Liikuntatoimen edustajien olisi sen 

vuoksi ymmärrettävä, ettei kaavoittaja tai liikennesuunnittelija ota välttämättä aina yhteyttä 

liikuntatoimen suuntaan. Tilanteen tekee entistä monimutkaisemmaksi se, ettei 

liikuntatoimen edustajilla puolestaan ole välttämättä riittäviä resursseja seurata läheskään 
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kaikkia kaavoitusprosesseja ja ottaa selvää vaikuttavatko ne jollain tavalla aktiivisuuden 

mahdollisuuksiin, kuten Rajaniemi toi ilmi.  

Edellisellä on selkeä yhteys myöskin liikuntatoimen edustajien osallistumiseen 

terveysliikunnan olosuhteita koskevaan kaavoitusprosessiin. Vastaajista (n=48) 68,8 % ei 

ole osallistunut ikinä kaavoitusprosessiin, ja loput 31,3 % on osallistunut joskus. 

Osallistuneita pyydettiin kertomaan, minkälaisista hankkeista oli ollut kyse. Kahdessa 

tapauksessa liikuntatoimen edustajalta oli pyydetty lausuntoa kaavasta. Toinen näistä koski 

uuden kiertoliittymän rakentamista, joka vei osan alueella olevasta urheilukentästä. Yleisiä 

osallistumisen teemoja ovat olleet kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen sekä 

lähiliikuntapaikkojen ja reittien suunnittelu. Muita yksittäisiä osallistumisen aiheita olivat 

esimerkiksi keskustan kehittäminen ja uuden asuinalueen kaavoitus. Vastauksista on 

tehtävissä johtopäätös, että liikuntatoimen edustajien osallistuminen perustuu osin 

lausuntojen antamiseen kaavoihin liittyen, mutta myös muunlaista osallistumista tapahtuu 

jonkin verran.  

Osallistumiselle voi asettaa esteistä myös se, etteivät kaavoitusprosessin kulku ja 

osallistumiskäytännöt ole tarpeeksi tuttuja. Vastausten (n=49) perusteella tilanne on osin 

sellainen liikuntatoimen edustajien joukossa (kuva 9). Ainoastaan 6,1 % oli täysin samaa 

mieltä väittämästä, että ne olisivat tarpeeksi tuttuja. Jonkin verran samaa mieltä on 40,8 %. 

Hienoinen enemmistö (42,9 %) on väitteestä jonkin verran eri mieltä. Osalle prosessi on 

selkeästi tutumpi, kun taas kohtuullisen suuri osa vastaajista ei koe tuntevansa 

kaavoitusprosessin kulkua ja osallistumiskäytäntöjä riittävän hyvin. Tämä asettaa tietysti 

rajoitteita liikunnan asiantuntemuksen integroimiseen kaavoitusprosesseihin. 

Liikuntatoimen edustajille olisi näiden vastausten pohjalta järkevää järjestää koulutusta 

tukemaan osallistumista ja madaltamaan kynnystä lähteä osalliseksi mukaan 

kaavoitusprosesseihin.  
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Kuva 9. Liikuntatoimen edustajien mielipide terveysliikunnan edistämiseen liittyvän 

kaavoitusprosessin ja osallistumiskäytäntöjen tuttuudesta.  

 

Käsittelemässäni valtioneuvoston vuoden 2008 linjauksessa peräänkuulutettiin 

riittävää tietoa liikunnan merkityksestä ja sen huomioimisesta suunnittelussa koskien 

kaikkia yhdyskunta- ja ympäristösuunnitteluun osallistuvien perus- ja täydennyskoulutusta. 

Tämä linjaus olisi varmasti hyvä laajentaa siten, että liikunnan asiantuntijoilla eli erityisesti 

liikuntatoimen edustajilla tulee olla riittävästi tietoa oman asiantuntemuksen siirtämisestä 

osaksi kaavoitusprosesseja. MRL:n takaamasta osallistumisen oikeudesta 

kaavoitusprosesseihin ei ole käytännössä hyötyä, mikäli tilanne on sellainen, etteivät 

liikuntatoimen edustajat osaa ja/tai rohkene hyödyntää sitä mahdollisuutta. Toisaalta 

liikuntatoimenkaan edustajille ei ole välttämättä täysin selvää edes se, miten huomioida 

terveysliikunta omassa työssään. Heille esitettiin väittämä ”Haluaisin lisäkoulutusta 

terveysliikunnan huomioimisesta työssäni”. Liikuntatoimen edustajien (n=49) itsensä 

mielestä sille olisi ainakin jonkin verran tarvetta, sillä jonkin verran samaa mieltä väitteestä 

oli enemmistö (63,3 %). Täysin samaa mieltä oli 16,3 % vastaajista (kuva 10). Tähän 

koulutukseen olisi varmasti mahdollista yhdistää kaavoitusprosessien kulku ja 

osallistumiskäytännöt. 
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Kuva 10. Liikuntatoimen edustajien mielipide terveysliikunnan huomioimisen 

lisäkoulutustarpeesta.  

 

8.2 Liikennesuunnittelun edustajien vastaukset  

 

Liikennesuunnittelun edustajien mielipiteet ovat melko yhteneväisiä liikuntatoimen 

edustajien kanssa kysyttäessä terveysliikuntaan soveltuvien verkostojen kattavuudesta. 

Saatujen vastausten (n=50) perusteella verkostot ovat tarpeeksi kattavia kävelyn osalta 78 

% mielestä, pyöräilyreittien osalta 64 % mielestä ja muidenkin liikuntareittien osalta 56 % 

mielestä. Ainoana erona on liikuntatoimen edustajia optimistisempi mielipide myös 

pyöräilyreittien kattavuudesta. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdalla toin esille velvoitteen edistää 

alueidenkäytössä muun muassa matkaketjujen toimivuutta. Liikennesuunnittelijat kantavat 

osaltaan merkittävän vastuun tämän tavoitteen toteutumissa, joten heiltä kysyttiin 

terveysliikunnan olosuhteiden kytkemisestä kunnan joukkoliikenteen suunnitelmiin. 

Prosenttijakauma ei ole sen kannalta kovin edullinen, sillä vastaajista (n=50) enemmistö 

(66 %) oli sitä mieltä, ettei kytkentää ole tehty. Myöntävästi vastanneet (33 %) kertoivat 

avovastauksissa tarkemmin, millä tavoin kytkentä on tehty. Kytkeminen 

joukkoliikenteeseen tapahtuu erityisesti matkaketjutuksen kautta. Tämä näkyy käytännössä 

siten, että polkupyörille on varattu liityntäpysäköintiä varten parkkeja keskeisten 

bussipysäkkien yhteyteen. Useissa vastauksissa korostettiin myös hyvien kävely- ja 

pyöräilyreittiyhteyksien suunnittelua pysäkeille. On huomioitava, että prosenttiosuuden 

jakaumaan vaikuttaa varmasti se, että suurin osa koko kyselyn vastauksista tuli pienistä 
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kunnista. Jalkasen ynnä muiden (2004: 175) mukaan pienillä paikkakunnilla on vaikea 

aikaansaada joukkoliikennettä. Keskisuuretkin kaupungit ovat hankalia hajanaisen 

yhdyskuntarakenteen ja pienen väestöpohjan vuoksi. Vastaajien työskentelypaikkakunnan 

asuin määrän perusteella on nähtävissä, että juuri pienissä kaupungeissa ei-vastausten 

määrä oli kaikista suurin (kuva 11). Suurien kaupunkien kohdalla vastaukset puolittuvat 

kyllä ja ei kannalle.  

 

 
Kuva 11. Terveysliikunnan olosuhteiden kytkeminen joukkoliikenteeseen asuin määrän 

mukaan.  

 

Liikennesuunnittelun edustajilla ei ole valtaosan (84 %, n=50) mielestä ongelmia 

saada käsiinsä terveysliikunnan olosuhteisiin liittyvää tietoa ja aineistoa. Edellä läpi 

käydynkään terveysliikunnan olosuhteiden kytkemisen joukkoliikenteeseen ei siis pitäisi 

olla ainakaan siitä kiinni. Kanavina toimivat muun muassa kunnan omat infokanavat, 

internet, verkostot, yhteistyö muihin sektoreihin ja työryhmät. Toisaalta kielteisesti 

vastanneista (16 %) kaksi vastaajaa ilmoitti, ettei edes tiedä mitä terveysliikunta terminä 

tarkoittaa. Eli huolimatta koko 2000-luvun jatkuneesta terveysliikunnan korostuksesta siitä 

ei ole vieläkään tästä päätellen tietoa aivan kaikilla. Tämän lisäksi ongelmakohdiksi 

mainittiin tiedon huono kulku organisaation sisällä, tiedon huono löytyminen suunnittelijan 

näkökulmasta ja ajanpuute. Tiedon huonoon kulkuun voi olla yhtenä syynä hallintokuntien 

sijainti eri rakennuksissa. Rajaniemi (2005: 121) toteaa, että pienissä paikoissa 

henkilökohtaiset kontaktit ovat tiiviimpiä.  
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Merkittävimpinä yhteistyö- ja keskustelukumppaneina ovat vastausten (n=51) 

mukaan järjestyksessään kaavoittajat, liikuntatoimen edustajat ja kunnan luottamushenkilöt 

(kuva 12). Tässä on nähtävissä selkeä ristiriita liikuntatoimen edustajien mainitsemiin 

keskustelu- ja yhteistyökumppaneihin, sillä heidän listallaan liikennesuunnittelijat koettiin 

kaikista vähiten merkitseviksi. Kyseessä voi olla tietysti näkemysero, jos esimerkiksi 

liikennesuunnittelijat kokevat riittäväksi yhteistyöksi liikuntatoimen edustajiin pelkkien 

kirjallisten lausuntojen pyytämisen. Liikuntatoimen edustajien mielipidettä yhteistyötä 

puolestaan voivat laskea yksittäiset ikävät kokemukset. Esimerkiksi erään liikuntatoimen 

edustajan huono kokemus liittyi osin urheilukentän päälle tulevaan uuteen kiertoliittymään. 

Hän kertoi, että asiaan liittyen ”on ikään kuin kuultu, vaikka todellisuudessa asia esitettiin 

että näin se tulee, sopiihan tämä?”. Tämän kaltaiset tapaukset ovat varmasti hyvin 

yksittäisiä, mutta kuvastavat sitä, ettei yhteistyö ole aina aitoon vuorovaikutukseen 

perustuvaa. Kommunikatiivisen teorian alkuaikoina yleisenä ongelmana oli nimenomaan 

hyvin yksipuolinen vuorovaikutteisuus, jota voi nähtävästi esiintyä yhä joissain 

tapauksissa.  

 

 

Kuva 12. Liikennesuunnittelun edustajien pääasialliset keskustelu- ja yhteistyökumppanit. 
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Muita huomionarvoisia seikkoja ovat liikennesuunnittelijoiden heikko vuorovaikutus 

lasten ja nuorten sekä erityisryhmiin kuuluvien suuntaan. Myöskään ikäihmisiä ei ole 

maininnut kuin 21,6 % vastaajista. Kuitenkin juuri heidän kanssaan olisi tärkeää olla 

vuorovaikutusta, jotta pystytään suunnittelemaan turvallista ja heidän tarpeet 

huomioonottavaa liikenneympäristöä. Esimerkiksi Sipilän hallitusohjelmassa oli mainittu 

tavoite ottaa erityisryhmät huomioon liikuntaan liittyen, mutta tämän perusteella se ei 

vaikuta toteutuvan kovinkaan hyvin. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen edustajat on 

maininnut ainoastaan 23,5 % vastaajista. Valtioneuvoston vuoden 2002 

periaatepäätöksessäkin linjattiin, että muun muassa kevyen liikenteen väyliä tulisi kehittää 

liikenteen, ympäristön, terveydenhuollon ja liikunnan asiantuntijoiden yhteistyönä. Nyt 

asiantuntemus näyttäisi jäävän käyttämättä hyödyksi riittävän tehokkaasti, ja yhteistyössä 

on yhä kehittämisen varaa. Paikoitellen yhteistyötä kuitenkin on, koska liikuntatoimen 

edustajista yksi oli ollut mukana pyöräilyn edistämiseen tähtäävässä prosessissa, ja eräs 

toinen oli ollut mukana suunnittelemassa esteetöntä lähiliikuntareittiä terveyskeskuksen ja 

usean eri vanhusten sekä erityisryhmien palveluasuntojen aluekeskittymälle. Positiivista 

on, että kaavoitus näyttäisi olevan integroituna hyvin liikennesuunnitteluun. MRL:n 

uudistuksen osana haluttiinkin lisätä kaavoituksen ohjausvaikutusta liikennesuunnitteluun.  

Liikennesuunnittelijoiden edustajien kohdalla on oleellisen tärkeää osaavatko he 

ottaa terveysliikunnan huomioon työssään, koska parhaimmillaan sitä kautta voidaan 

kehittää ja ylläpitää mahdollisuuksia aktiiviseen liikkumiseen sekä parantaa 

liikenneturvallisuutta. Vastaajat (n=51) katsoivat olevan jonkin verran tarvetta 

lisäkoulutukselle tässä asiassa. Jonkin verran samaa mieltä väittämästä lisäkoulutuksen 

tarpeelle oli 41,2 % ja täysin samaa mieltä 9,8 %. Osalle aihe on luultavasti tutumpi, mikä 

näkyi väittämän kanssa eriävissä mielipiteissä (jonkin verran eri mieltä 37,3 %, täysin eri 

mieltä 11,8 %). Väittämänä esitettiin myös, että ”Terveysliikunnan edistämiseen tarkoitetut 

liikenteen strategiat ja suunnitelmat ovat edenneet käytännön toteutuksen tasolle saakka”. 

Tämä väite jakoi mielipiteitä vastaajien (n=51) keskuudessa. Vahvaa kannatusta se ei 

saanut, sillä vain 7,8 % vastaajista oli täysin samaa mieltä ja jonkin verran samaa mieltä 

41,2 %. Enemmistö oli jonkin verran eri mieltä (45,1 %), joten strategioiden ja 

suunnitelmien käytännön toteutus ei ole selkeästikään aivan ongelmatonta.  
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8.3 Kaavoituksen edustajien vastaukset  

 

Kaavoituksen parissa työskentelevistä suurin osa (78,8 %, n=85) on sitä mieltä, että 

terveysliikunnan olosuhteet huomioidaan hyvin strategisessa alueidenkäytön 

suunnittelussa. Vastaajia pyydettiin kertomaan siihen liittyviä edistäviä ja estäviä tekijöitä. 

Ensinnäkin terveysliikunnan hyödyt on selkeästi ymmärretty lähes kaikkialla, ja sen 

edistäminen on nostettu strategiseksi tavoitteeksi. Vastauksista on poimittavissa kolme 

laajempaa teemaa: 1. kävely ja pyöräily, 2. saavutettavuustekijät ja 3. ulkoilualueet ja -

reitit sekä liikuntapaikat. Edistävänä tekijänä on puhuttu lähestulkoon kaikissa vastauksissa 

kävelyyn ja pyöräilyyn panostamisesta. VAT:it otetaan sen perusteella huomioon, koska 

niissä yhtenä velvoitteena on aiemmin käsitellyn perusteella varata riittävät alueet kävelyn 

ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä niiden laatua, turvallisuutta ja jatkuvuutta. 

Käytännössä tämä näkyy vastausten mukaan siten, että niiden väylätarpeet ja 

liitynnät (esimerkiksi rautatieasemalle) huomioidaan, olosuhteita kehitetään ja rakennetaan 

uusia reittejä. Kävely ja pyöräily otetaan huomioon yhden vastauksen perusteella 

strategioissa sekä yleis- ja asemakaavoissa. Kevyelle liikenteelle varataan houkuttelevia 

reittejä esimerkiksi lähivirkistysalueille. Se nähdään houkuttelevana vaihtoehtona, ja on 

ymmärretty että varsinkin lapsiperheet arvostavat kevyen liikenteen väyliä. Esimerkiksi 

yksi vastaaja on todennut painopisteen olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä, jotta 

kävely ja pyöräily mahdollistuvat. Tämä tukee hyvin MRL:n velvoitetta olemassa olevan 

yhdyskuntarakenteen hyväksikäytöstä. Tavoitteet ovat erinomaisia asioita arkiliikunnan ja 

liikunta- sekä matkaketjujen kannalta noudattaen lisäksi valtakunnallisia tavoitteita kevyen 

liikenteen väylien liikuntanäkökulman huomioimisesta.  

Strategioissa pyritään huomioimaan myös saavutettavuustekijöitä. Se näkyy siten, 

että esimerkiksi omalta pihalta pääsee helposti lähivirkistysalueille. Erään vastauksen 

mukaan taas uusilta asuinalueilta on maksimissaan kilometrin etäisyys kouluun, joten 

myös lapset ja nuoret huomioidaan. Ainakin yhdessä kunnassa on tavoitteena sekoittaa 

toimintoja ja pitää työmatkat lyhyinä. On myös mainittu, että vaikka asuin- ja 

työssäkäyntialueet ovat erillään, niin ne on kytketty toisiinsa kevyen liikenteen väylillä. 

Kaavoituksen avulla taataan ulkoilualueet ja -reitit sekä liikuntapaikat lähelle kuntalaisia. 

Kevyen liikenteen väylien ohella on korostettu juuri ulkoilualueiden, -reittien ja 
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liikuntapaikkojen strategista suunnittelua. Niitä varten voidaan tehdä aluevarauksia. 

MRL:n velvoite palveluiden saatavuudesta on siten huomioitu vastausten perusteella.  

On syytä käydä läpi myös kielteiset vastaukset. Kaavoituksen edustajista 21,2 % oli 

sitä mieltä, ettei terveysliikunnan olosuhteita huomioida strategisessa alueidenkäytön 

suunnittelussa. Syynä siihen on mainittu hyvin yleisesti se, etteivät taloudelliset resurssit 

mahdollista huomioimista. Joissain kunnissa ei tehdä lainkaan strategista suunnittelua, eikä 

terveysliikunnan olosuhteita ole nähty yleisesti tärkeinä. Yksittäisissä vastauksissa tuotiin 

ilmi myös, että luottamusmiesten asenteissa olisi parantamisen varaa ja hajanainen 

yhdyskuntarakenne asettaa ongelmia terveysliikunnan huomioimiseen. Lisäksi väite 

terveysliikunnan edistämiseen tarkoitettujen strategioiden ja suunnitelmien etenemisestä 

käytännön tasolle jakoi mielipiteitä vastaajien (n=85) joukossa. Jonkin verran samaa mieltä 

oli hieman alle puolet (47,1 %) ja jonkin verran eri mieltä 37,6 %. Täysin samaa mieltä oli 

ainoastaan 10,6 prosenttia kaavoituksen vastaajista. Mielipiteet strategioiden käytännön 

toteutumisesta ovat yhteneväisiä liikennesuunnittelun ja liikuntatoimen edustajien 

vastausten kanssa. 

Terveysliikunnan olosuhteiden huomioimista kysyttiin myös koskien yleis- ja 

asemakaavoitusta. Kaavoituksen edustajat (n=86) ovat erittäin vahvasti (89,5 %) sitä 

mieltä, että terveysliikunnan olosuhteet otetaan huomioon yleis- ja asemakaavoituksessa. 

Perustelut kyllä tai ei vastaukselle kerrottiin avovastauksina. Kaavoissa huomioidaan hyvin 

yleisesti kevyen liikenteen yhteydet, mikä tuli ilmi lähestulkoon kaikista vastauksista. 

Eräässä kunnassa on tehty liikenneverkkosuunnitelma kevytliikenne huomioiden. Kevyen 

liikenteen verkostot voidaan merkitä kaavoihin tai niille esitetään ohjeelliset yhteydet. 

Kaavoihin tehdään varauksia myös terveysliikuntaan soveltuvista alueista, ulkoilureiteistä, 

puistoista ja viheryhteyksistä. Eräässä kunnassa on valmistunut kaksi 

liikuntapaikkasuunnitelmia sisältävää asemakaavaa ja yleiskaavaan on varattu laajoja 

alueita ulkoiluun. Toisaalla taas on tehty suunnitelmat lähiliikuntapaikoille.  

Lisäksi strategioissa mainitut saavutettavuustekijät vaikuttavat siirtyvän kaavatasolle.  

Tämä tehdään muun muassa siten, että lähiliikunta- ja puistoalueet sijoitetaan 

asuinalueiden lähelle, asutusta pyritään tiivistämään ja uudet kaava-alueet suunnitellaan 

lähellä palveluita mahdollistaen kävelyn- ja pyöräilyn. Myös yhteydet paikkojen välille on 

pyritty huomioimaan. Yksittäisten vastausten mukaan virkistysalueet ja reitit yhteen 

sovitetaan, liikenne ja viherkaistat yhdistävät alueita ja asuinalueilta pyritään järjestämään 
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turvallinen ja terveellinen yhteys keskustaan. Kaavoituksen edustajat ovat myös tyytyväisiä 

terveysliikuntaan soveltuvien verkostojen kattavuudesta (n=86). Kävelyn osalta ne ovat 

tarpeeksi kattavia 73,3 % mielestä, pyöräilyn osalta 53,5 % mielestä ja muiden 

liikuntareittien osalta 57 % mielestä. Näin ollen vastausten perusteella terveysliikunnan 

olosuhteiden voidaan tulkita olevan keskeinen osa kaavoitusta. Kuitenkin eriäviäkin 

mielipiteitä löytyi (10,5 %). Estävinä tekijöinä on kerrottu olevan taloudellisten resurssien 

puute ja välinpitämättömyys aihetta kohtaan. Eräs kaavoituksen edustaja tuo ilmi, että asiat 

huomioidaan yksittäisissä kaavahankkeissa, mutta systemaattisuus puuttuu.  

Estävänä tekijänä ei ole ainakaan terveysliikunnan olosuhteisiin liittyvän tiedon ja 

aineiston saanti. Vastaajista (n=85) 81,2 % kokee saavansa niitä riittävän helposti. Tietoa 

ja aineistoa löytyy internetistä sekä omien selvitysten ja kyselyjen avulla. Kaavoittajilla on 

myös yhteistyökumppaneita muun muassa liikuntatoimessa, jäsenyyksiä erilaisissa 

verkostoissa ja omasta liikunnallisuudesta on hyötyä kokemusperäisen tiedon 

kartuttamiseen. Vastaukset joiden mukaan tietoa ja aineistoa ei löydy riittävän helposti 

(18,8 %) perustelivat näkemystään esimerkiksi poikkihallinnollisen yhteistyön puutteella ja 

tiedon pirstaloitumisella.  Yksi vastaaja nosti esiin mielenkiintoisen lisätiedon tarpeen 

liittyen siihen, miten terveysliikunnan vaikutukset esimerkiksi terveyteen ja kunnan 

kustannuksiin voitaisiin luotettavasti esittää.  

Kaavoituksen edustajien kolme tärkeintä keskustelu- ja yhteistyökumppania ovat 

muut kaavoittajat, kunnan luottamushenkilöt ja liikuntatoimen edustajat (kuva 13). Myös 

liikennesuunnittelijat on maininnut 65,9 prosenttia. Liikuntatoimen edustajat ovat siten 

kaavoittajienkin listalla aivan kärkipäässä kuten liikennesuunnittelijoiden listalla. Tässä 

vaikuttavat todennäköisesti samanlaiset näkemyserot, joita kävin läpi aiemmin. 

Kaavoittajat pyytävät lausuntoja liikuntatoimen edustajilta, mutta yhteistyö ei välttämättä 

muodostu sen syvällisemmäksi. Valtioneuvosto linjasi vuoden 2002 periaatepäätöksessään 

tarpeen parantaa vuorovaikutuskäytäntöjä, jotta muun muassa liikunnan asiantuntijoille 

mahdollistuisi aito osallistuminen kaavoitukseen. Tällaisia vuorovaikutuskäytäntöjä ei olla 

ilmeisesti pystyttä kehittämään riittävän hyvin, vaan enemmän turvaudutaan lausuntoihin. 

Lapset ja nuoret, ikäihmiset ja erityisryhmät ovat listan häntäpäässä huolimatta siitä, 

että erityisesti heidät täytyisi huomioida kaavoitusprosesseissa. Tilanne on juuri 

samankaltainen kuin liikennesuunnittelijoiden listalla, ja siinä on paljon parantamisen 

varaa. Esimerkiksi nuorten osalta Broberg (2015: 34) toteaa, että he ovat 
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yhdyskuntasuunnittelun unohdettu ryhmä, sillä kaupungeissa ei ole kovinkaan paljoa heille 

aktiivisuuteen kannustavia paikkoja. Lisäksi toin ilmi muuttuneen liikuntakulttuurin, jossa 

nuoret harrastavat liikuntaa yhä enemmän sisätiloissa. Kaavoittajien täytyisi olla senkin 

vuoksi selvillä, mitä lajeja halutaan harrastaa.   

 

 

Kuva 13. Kaavoituksen edustajien pääasialliset keskustelu- ja yhteistyökumppanit (n=85).  

 
Kaavoituksen edustajia pyydettiin myös kertomaan tapoja ja menetelmiä 

terveysliikunnan olosuhteiden ja niiden vaikutusten arviointiin kaavoitusprosessin eri 

vaiheissa. Tavoitteiden asettelussa ja alkuvaiheessa selvitetään nykytilanne ja tavoitteet 

alueelle. Kehitystarpeet kartoitetaan ja arvioidaan toiminnan muuttumista. Nämä asiat 

tehdään esimerkiksi järjestämällä työpajoja sidosryhmien kanssa, asukasiltoja ja 

tapaamisia. Tietoa kerätään kaavoitusaloitteen tekijältä, asukkailta ja alueen käyttäjiltä. 

Yhdessä kunnassa on tehty myös paikkatietokysely 5- ja 8-luokkalaisille sekä yli 55-

vuotiaille, joten keinoja on olemassa monia. 

Useiden vastausten perusteella korostuu kaavoittajan vastuu aloitteiden ja 

valmistelun tekemisessä. Kaavoittajan näkemykset vaikuttavat sitä kautta ja jos kaavoitus 
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koskee liikuntapaikkoja, niin silloin yleensä kysytään liikuntatoimelta lausunto. Tämä 

tukee mainitsemaani Hentilän ja Joki-Korpelan toteamusta, että kaavoittajan omat arvot, 

motivaatio liikuntaa kohtaan sekä perus- ja täydennyskoulutuksen kautta saatu tieto 

vaikuttavat liikunnan olosuhteiden luontiin. Rajaniemi huomautti kuitenkin tähän 

liittyvästä ongelmasta, sillä liikuntaan liittyvät edut ovat usein mukana myös niissä 

hankkeissa, jotka eivät suoraan koske liikuntapaikkarakentamista. Yhteistyötä tehdään silti 

yksittäisistä vastauksista koostettuna melko laajasti. Mukana ovat ainakin liikuntatoimi, 

sivistys- ja kulttuuritoimi, liikennesuunnittelu, luottamushenkilöt, ympäristövalvonta, 

erilaiset järjestöt, kunnallistekninen toimi, erityisryhmät, nuoret, ikäihmiset, 

asukasyhdistykset ja poliitikot. Mahdollisia kumppaneita ovat lisäksi maakunnan liitto ja 

ELY-keskuksen edustajat. Joissain paikoissa yhteistyö on syvempää. Esimerkiksi erään 

vastaajan mukaan teknisen toimen kaavatiimiin on kutsuttu sivistys-, kulttuuri- ja 

liikuntatoimen edustaja. Rajaniemi piti tärkeänä, että liikuntaintressin omaavat henkilöt 

saavat äänensä kuuluviin riittävän ajoissa. Kaavoituksen edustajien vastausten perusteella 

se näyttäisi toteutuvan melko hyvin tässä vaiheen kaavoitusta.  

Kaavoitusprosessin alkuvaiheessa huomioidaan terveysliikuntaan soveltuvien 

alueiden riittävyys suhteessa muuhun maankäyttöön sekä selvitetään tarvittavat reitistöt ja 

niiden yhteensopivuus laajempaan kokonaisuuteen.  Yhteydet liikunta- ja 

virkistyspalveluihin sekä saavutettavuus koetetaan saada mahdollisimman hyviksi. 

Kyseisessä vaiheessa huomioidaan lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen tarve. Uusille 

puisto, leikkikenttä ja pelikenttäalueille tehdään aluevarauksia. Näiden asioiden ohella 

tavoitteeksi on mainittu usein riittävien sekä turvallisten kävely- ja pyöräilyreitistöjen 

toteutuminen. Terveysliikunnan olosuhteita ei huomioida kaikissa tapauksissa omana 

kokonaisuutenaan. Esimerkiksi yhden vastauksen mukaan ne voidaan integroida väylä- ja 

puistosuunnitteluun.  

Valmisteluvaiheessa kerätään lausuntoja ja mielipiteitä sekä järjestetään 

kuulemistilaisuuksia, palavereita ja työpajoja. Asioista tiedotetaan ja ainakin yksi vastaaja 

on tuonut ilmi myös nettipalautteen mahdollisuuden. Lausuntoja pyydetään eri 

sidosryhmiltä, joiden joukossa on myös liikuntatoimi. Muita mukana olevia toimijoita ovat 

liikennesuunnittelu, sosiaali- ja terveystoimi, sivistys- ja kulttuuritoimi, luottamushenkilöt, 

työterveys, lautakunnat, ELY-keskus, katu- ja ympäristö, kasvatus- ja opetustoimi sekä 

erityisryhmien edustaja. Ainakin yhden vastauksen mukaan kaavaluonnosta on tekemässä 
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myös liikuntatoimen edustaja, ja toinenkin vastaaja on maininnut, että liikunnan 

asiantuntijoita kuunnellaan. Kaikki eri näkökulmat pyritään käymään läpi ja kaavoitukseen 

haetaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Todellisuudessa resurssit ja aika eivät välttämättä riitä 

kuitenkaan tutkimaan kaikkia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia kuten kävin läpi 

teoriaosuudessa. Joka tapauksessa vastausten mukaan mielipiteet ja lausunnot otetaan 

huomioon kaavatyötä jatkettaessa. Joissain paikoin tehdään varauksia tarpeellisille alueille 

ja reiteille sekä kevyen liikenteen väylille. Terveysliikuntaan soveltuvia alueita ja reitistöjä 

voidaan myös mitoittaa ja suunnitella.  

Prosessi jatkuu ehdotusvaiheeseen, jolloin pyydetään vielä lausuntoja ja mielipiteitä 

eri hallintokunnilta ja viranomaistahoilta mukaan lukien liikuntatoimi. Toimijoina ovat 

vastauksista koostettuna liikuntatoimi, liikennesuunnittelu, sosiaali- ja terveystoimi, 

sivistys- ja kulttuuritoimi, lautakunnat, luottamusmiehet, katu- ja ympäristö, poliitikot, 

kasvatus- ja opetustoimi ja erityisryhmien edustaja. Tarvittaessa voidaan järjestää 

kuulemistilaisuuksia ja käydä neuvotteluja. Kaavaa esitellään yleisötilaisuudessa ja siitä 

voidaan antaa muistutuksia. Lausuntojen ja palautteen perusteella luonnokseen tehdään 

vielä muutoksia ja tarkennuksia. Lisäksi tehtyjä ratkaisuja tarkistetaan sekä täydennetään ja 

aluevaraukset lyödään lopullisesti lukkoon. Näissä arvioinneissa voi olla yhden vastaajan 

perusteella mukana myös liikuntatoimi. Toinenkin kaavoituksen vastaaja toteaa, että 

liikunnan asiantuntijat tekevät esityksiä yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. Esimerkiksi 

esitetyt terveysliikuntaan soveltuvat alueet tarkistetaan palautteen mukaan, ja erityisesti 

kaavamääräyksiä tarkennetaan. Erään vastaajan mukaan ehdotusvaiheessa ei ole enää 

niinkään vuorovaikutusta, koska se on käytännössä jo osa päätöksentekoa. Kyseessä on 

enemmän siis hienosäädön, muutoksien ja tarkentamisten tekemistä lausuntojen ja 

palautteen perusteella.  

Liikuntatoimen edustus on näiden vastausten perusteella mukana ainakin 

näennäisesti jokaisessa kaavoitusprosessin vaiheessa. Yhteistyön syvällisyys vaikuttaa 

olevan kuitenkin hyvin riippuvainen kaavoittajan omista näkemyksistä ja vaihtelevan eri 

kunnissa. Kaavoittaja voi yleisesti pyytää lausunnon liikuntatoimelta, jos katsoo 

kaavoituksen liittyvän liikuntapaikkarakentamiseen. Ongelmana on kuitenkin se, että useat 

muutkin kaavahankkeet voivat vaikuttaa epäsuorasti liikunnan olosuhteisiin. Toisekseen 

voidaan kyseenalaistaa onko pelkkä lausuntojen pyytäminen riittävää, jotta kaavoituksen ja 

liikuntatoimen välistä vuorovaikutusta voisi kutsua todelliseksi yhteistyöksi. Niidenkin 
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kautta on tietysti mahdollista vaikuttaa, koska vastauksissa tuotiin ilmi, että kaavoihin 

tehdään tarkennuksia ja muokkauksia lausuntojen pohjalta.  

Hentilä & Joki-Korpela (2006: 13) ovat todenneet, että hedelmällistä olisi, jos eri 

tahot keskustelisivat muutoinkin kuin vain lausuntojen kautta. Sen lisäksi he ehdottavat 

esimerkiksi säännöllisiä, määräajoin järjestettäviä tapaamisia. Nähdäkseni yksipuolinen 

lausuntojen pyytäminen ei täytä riittävissä määrin uuden liikuntalain (390/2015) velvoitetta 

luoda liikunnan yleiset edellytykset eri toimialojen yhteistyönä. Toki näidenkin vastausten 

perusteella yhteistyö on kunnossa joissain kunnissa, eli siinä on alueellista vaihtelua. 

Kaavoitusprosessin kaikissa vaiheissa positiivista on se, että liikunta näytetään huomioivan 

aluevarauksin, reitistöin ja myös saavutettavuusnäkökulmat huomioiden hyvillä yhteyksillä 

ja läheisyysperiaatteella. Lisäksi valtakunnallisella tasolla paljon korostetut 

lähiliikuntapaikat on selkeästi huomioitu kaavoitusprosesseissa.  

Kaavojen toteutumisesta tehdään kuitenkin erittäin huonosti seurantaa 

terveysliikunnan olosuhteiden näkökulmasta. Sitä olisi syytä tehdä, koska liikuntalaissakin 

on aiemmin mainitsemani terveydenhuoltolakiin tukeutuva velvoite, joka edellyttää 

seuraamaan kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta. Velvoite on kytkettävissä esimerkiksi 

kaavoihin, joiden myötä on rakennettu vaikkapa uusi lähiliikuntapaikka. Siinä 

tapauksessahan liikunta-aktiivisuus voi mahdollisesti muuttua. Kaavoituksen edustajista 

83,5 % (n=85) vastasi, ettei kaavojen toteutumisesta tehdä seurantaa lainkaan. Syynä siihen 

ovat ainakin resurssi- ja infopula, kiire, kiinnostuksen puute ja osaamisen puute. Eräs 

vastaaja kertoo, että kaavan toteutumista tarkastellaan kokonaisvaltaisemmin. Asiaan 

keskitytään myös muista näkökulmista kuten palveluiden saavutettavuus ilman autoa ja 

liikenneturvallisuus (nämäkin asiat liittyvät kyllä terveysliikuntaan epäsuorasti). Kahden 

vastaajan mukaan arviointia tehdään kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta. Koordinaation 

puute vaikuttaisi olevan myöskin ongelmana, sillä esimerkiksi yksi kaavoituksen vastaaja 

sanoi, ettei kukaan ole ottanut asiaa hoitaakseen. Toisaalla taas seuranta on satunnaista ja 

yhden vastaajan mukaan sitä tekee itse kukin saadun palautteen pohjalta. Yhden 

näkemyksen mukaan seuranta on tavoitteena, mutta sen toteuttamisesta ei ole vielä sovittu 

yhteistyössä. Eli tehokkaammalle koordinoinnille olisi siten selkeästi tarvetta. Seurantaan 

kaivattaisiin myös ohjeistusta ja työkaluja, koska nykyisellään ei ole tietoa miten sitä 

voitaisiin toteuttaa. Yksi kaavoituksen edustaja ilmaisi, ettei terveysliikunnan merkitystä 
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ole tiedostettu tai sen merkitystä pidetään vähäisenä.  Tämän kaltainen välinpitämättömyys 

aihetta kohtaan on huolestuttavaa, mutta kuitenkin enemmän yksittäistä.   

Vastaajista pieni osa (16,5 %, n=85) oli sitä mieltä, että seurantaa tehdään. Hekään 

eivät tuo esiin mitään erityistä seurantatapaa tai -menetelmää. Vastauksissa on kerrottu, 

että palautetta toteutumisesta tulee esimerkiksi luottamushenkilöiltä, aktiivisilta 

kuntalaisilta ja hyvinvointityöryhmältä. Niiden pohjalta toteutetaan havaittuja tarpeita. 

Tilanne on siis lähinnä sellainen, että odotetaan muilta tulevaa palautetta, eikä tehdä asian 

eteen juuri mitään ennen kuin on tarvetta. Lisäksi kaavoja arvioidaan esimerkiksi 

kaavamuutostarpeen tai -pyynnön yhteydessä. Konkreettisina keinoina kerrottiin muun 

muassa aloitettu seudullinen pyöräilyn seurantajärjestelmä, tiedotustilaisuudet ja reitistöjen 

päivitys aluerakentamisen jälkeen. 

Kaavoituksen edustajilta pyydettiin mielipidettä väittämään ”Terveysliikunnan 

olosuhteet tulisi huomioida paremmin alueidenkäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa”. 

Vastauksista (n=85) on nähtävissä melko selkeä yksimielisyys siitä, että asiassa on 

parantamisen varaa (kuva 14). Vastaajista suurin osa (60 %) on jonkin verran samaa mieltä 

ja täysin samaa mieltä toiseksi eniten 32,9 % osuudella. Yksikään ei ollut täysin eri mieltä. 

Kehitystarpeet terveysliikunnan olosuhteiden huomioimisesta myönnetään siten reilusti. 

 

 

Kuva 14. Kaavoituksen edustajien mielipide tarpeesta huomioida terveysliikunnan 

olosuhteet paremmin alueidenkäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa.  
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Positiivinen asia on se, että kaavoituksen edustajat ymmärtävät suurimmaksi osaksi 

alueidenkäytön suunnittelun ja kaavoituksen olevan keskeisiä keinoja terveysliikunnan 

olosuhteiden edistämisessä. Yli puolet (55,3 %, n=85) on väittämästä täysin samaa mieltä 

ja jonkin verran samaa mieltä 41,2 %. Ainoastaan 3,5 % on jonkin verran eri mieltä, eikä 

kukaan täysin eri mieltä. Tätä varten he tarvitsisivat tietoa ja lisäkoulutusta. 

Lisäkoulutuksen tarpeesta on jonkin verran samaa mieltä suurin osa vastaajista (49,4 %, 

n=85) ja täysin samaa mieltä 12,9 %. Aivan kaikki eivät koe tarvetta lisäkoulutukselle, sillä 

jonkin verran eri mieltä on 29,4 % vastaajista. Tilanne lisäkoulutuksen tarpeen on melko 

samankaltainen kuin liikuntatoimen ja liikennesuunnittelijoiden edustajien kohdalla.  

 

8.4 Vastaajien yleinen palaute kyselyn lopussa 

 

Kaikille vastaajille oli kyselyn lopussa mahdollisuus antaa yleistä palautetta 

avovastauksina. Palautteesta (n=27) on nostettavissa neljä useasti toistuvaa teemaa, jotka 

koskevat rahoitusta, yhteistyötä, asenteita sekä kävelyä ja pyöräilyä. Edelleen palautteessa 

nostetaan jo aiemmin kaikkien vastaajien osioissa esiin tuotua ongelmaa resurssien 

puutteesta. Erään vastaajan mukaan valtio ei kohdenna riittävästi rahoitusta ELY-

keskuksiin ja niiden kevyen liikenteen hankkeisiin. Vastaajan kertoman mukaan kunnan on 

käytännössä rahoitettava itse kevyen liikenteen väylä, mikäli sellaisen haluaa rakentaa 

valtion hallinnoiman tien varteen. Toinen vastaaja puolestaan toteaa, että aina voidaan 

suunnitella, mutta kuntasektorilla ei ole rahaa kevyenliikenteen ja ulkoilureittien 

rakentamiseen. 

Resurssien puute tuntuu olevan kuitenkin jossain määrin asia, jonka taakse on helppo 

mennä. Tietysti se asettaa joitain rajoitteita varsinkin suurempien hankkeiden kohdalla, 

mutta ehkä sitä ei olisi siltikään syytä korostaa liiaksi. Täytyy muistaa aikaisempi nostoni 

STM:n huomautuksesta, etteivät asiat ole lopulta kiinni siitä saadaanko fyysisen 

aktiivisuuden edistämiseen lisäresursseja, vaan ennen kaikkea ajattelu- ja toimintatapojen 

muutoksesta sekä rakentamisesta, koordinoimisesta ja johtamisesta eri tavalla. Maailmalta 

löytyy esimerkkejä, joissa pienilläkin resursseilla on saatu muutosta aikaan (kerroin 

esimerkkinä tapauksen Hernandon kaupungista). Lisäksi Designet to move -koalition opas 

kehotti tarkistamaan olemassa olevat resurssit ja muuttamaan niitä pienin teoin aktiivisiksi 

resursseiksi esimerkiksi maalaamalla pyöräkaistoja.  
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Yleinen palaute vahvistaa aikaisempien vastausosioiden tuomaa käsitystä, että 

parannettavaa on myös päättäjien asenteissa. Palauteosiossa on esimerkiksi epäilty, että 

liikennesuunnittelussa oletetaan kaikkien kulkevan autoilla marketteihin. Toinenkin 

palaute koskee yhdyskuntasuunnittelussa mukana olevien päättäjien asenteita ja tiedon 

puutetta, jotka haittaavat terveysliikunnan ja virkistyksen huomioimista. Poliittisella 

ympäristöllä on todella tämän perusteella merkittävä vaikutus yhtenä neljästä fyysiseen 

aktiivisuuteen vaikuttavista perustekijöistä. Se heijastuu suoraan siihen, kuinka korkean 

aseman terveysliikunta saa. Terveysliikunnan priorisointia paikoitellen kuvastaa erään 

vastaajan toteamus, että MRL:n yleisissä tavoitteissa pyritään terveelliseen ympäristöön, 

mutta se jää usein kaiken muun alle. Sama vastaaja toivoo, että MRL pitäisi sisällään 

selkeät tavoitteet/määräykset liikunnan ja virkistyksen huomioimiseen kaavoituksessa. 

Tätä mahdollista tarvetta pohtivat myös Hentilä ja Joki-Korpela omassa esiselvityksessään 

liikunnan olosuhteista yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoitusprosessissa. On selvää, ettei 

MRL tarjoa kovinkaan hyvää tukea fyysisen aktiivisuuden huomioimiseen muutoin kuin 

epäsuorasti ja lähinnä muiden asiayhteyksien kautta.  

Huomioiminen edellyttää ennen kaikkea poikkihallinnosta yhteistyötä. Hakamäen 

ynnä muiden (2015: 44) mukaan ymmärrys siitä, että liikunnan edistäminen kuuluu 

kaikkien hallinnonalojen vastuulle, on kasvanut. Sitä kuvastaa liikunnan edistämisen 

käsittelyn yleistyminen eri hallinnonalojen omissa suunnitelmissa. Kuitenkin edelleen 

kyselyn palautteessa tulee ilmi tarve parantaa ja tiivistää eri hallintokuntien yhteistyötä. 

Sitä on pyritty korostamaan Suomessa jo erittäin pitkään. Kokkonen totesi, että 

poikkihallinnollisen yhteistyön tarve on tunnistettu 1960-luvulta alkaen. 

Yksi palautteenantaja mainitsee, ettei kaavoitus ja tekninen toimi ota huomioon 

asiantuntemusta liikunnan osa-alueella. MRL nimenomaan tavoittelee yhtenä asiana 

asiantuntemuksen monipuolisuuden turvaamista, mikä ei nähtävästi ole realismia 

kaikkialla. Toinen palaute koskee tarvetta tiivistää kunnan eri hallintokuntien yhteistyötä 

liikunta-, liikenne- ja kaavoitussuunnitelmissa. Ainakin yhden vastaajan mukaan 

pienemmissä kunnissa poikkihallinnollisen yhteistyön teko voi olla helpompaa verrattuna 

suurempiin paikkakuntiin. Pienemmillä paikkakunnilla tilanne voi olla tietysti sellainen, 

että ihmiset tuntevat toisensa paremmin, ja eri hallintokunnat saattavat sijaita samassa 

rakennuksessa. Palautteenantaja toivookin, että valtion ylimmältä taholta kehotettaisiin 

vielä nykyistä enemmän kuntia tekemään eri hallintokuntien kesken yhteistyötä. Mielestäni 



105 

 

 

valtion ylimmältä taholta on jo kuitenkin painotettu hyvin paljon juuri yhteistyön 

lisäämisen tarvetta koko 2000-luvun ajan. Viimeisin liikuntalain uudistuskin tähtäsi siihen 

sisältäen uuden lainpykälän velvoittamaan yhteistyöhön liikunnan olosuhteiden 

toteutuksessa. On vaikea nähdä tämän pidemmälle meneviä pakottavia keinoja. Yhteistyö 

on vastausten perusteella varsin toimivaa joissain kunnissa, mutta useissa kunnissa sitä 

olisi syytä yhä kehittää.  

Palautteesta oli poimittavissa hyviä ajatuksia ja oikeiden asioiden korostamisesta 

fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Esimerkiksi yksi palautteenantaja korostaa, että 

terveysliikunnan ja fyysisen aktiivisuuden näkökulmat sekä turvallinen liikkuminen olisi 

otettava kokonaisuutena paremmin huomioon. Kävelyn ja pyöräilyn merkitys ymmärretään 

hyvin, sillä yksi palaute nostaa esiin kattavan ja turvallisen kevyen liikenteen väylästön 

tärkeyden arkiliikunnalle. Eräskin vastaaja tiedostaa, että pyöräilyverkostoissa voi olla 

epäjatkuvuuskohtia ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä tulisi harkita. 

Autojen dominoima suunnittelu on silti yhä usein esteenä hyville kävely- ja 

pyöräilyreitistöille. Tätä kuvastaa hyvin yhden vastaajan toteamus, jonka mukaan 

kaupungin laidalla oleviin marketteihin reitit ovat ”käsittämättömän hölmösti monen 

turhan mutkan ja turhauttavan tienylityksen kautta”. Samalla tällainen tilanne kuvastaa 

myöskin VAT:eissa tunnistettua ongelmaa yhdyskuntarakenteen hajautumisesta, jota 

edistää osaltaan esimerkin kaltaiset kaupungin laitamille kaavoitetut marketit. Tässäkin 

tapauksessa sama kommentoija kyllä tiedostaa, mitä asialle pitäisi tehdä. Hän toteaa, että 

kävely ja pyöräily on tehtävä autoilua houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi sujuvilla ja 

oikaisevilla reiteillä. Se ei ole helppoa, sillä olen todennut jo aiemmin, että klassisen 

modernismin ajan auto-orientoituneet arvot ovat juurtuneet melko tiukasti liikenne- ja 

katusuunnittelun standardeihin. 

Ymmärrystä ja halua niiden muuttamiseen on kuitenkin olemassa. Esimerkiksi eräs 

vastaaja tuo aivan oikein ilmi, että terveysliikunnan edistäminen lähtee liikkeelle kaikkien 

kulkumuotojen huomioimisesta. Hänen mukaansa kävellen on päästävä kulkemaan 

esteettömästi ympäri vuoden aluekeskusten ja ydinkeskustan tuntumassa. Pyörällä taas 

pitää päästä kulkemaan sujuvasti ja turvallisesti töihin sekä joukkoliikenteen varrelle myös 

pysäköinti huomioiden. Myös asiointi ja ostokset täytyy olla mahdollisia tehdä pyörällä. 

Lisäksi kommentoija korostaa vielä joukkoliikenteen saavutettavuutta ja sen 

terveysliikuntaan ohjaavaa vaikutusta, kun pysäkeille on mahdollista kävellä. Edellä läpi 
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käydyt osoittavat, että ainakin joissain paikoissa fyysisen aktiivisuuden edistämiseen on 

olemassa oikeanlaista tietoa. Se täytyisi vain saada vielä siirrettyä käytäntöön, mikä ei ole 

lainkaan yksinkertaista vastauksien perusteella.  

Kaavoitukseen liittyviä haasteita tuotiin ilmi muutaman palautteenantajan johdosta. 

Esimerkiksi yksi vastaaja antoi palautetta, että kaavoitukselle asetetaan jatkuvasti 

lisääntyviä vaatimuksia ongelmien ratkaisuun. Hänen mielestään yhteen tiettyyn osa-

alueeseen ei ole kuitenkaan mahdollista keskittyä, vaan kaava on kaikki tarpeet jollakin 

tapaa huomioon ottava kompromissi. Myös toinen vastaaja korostaa, että kaavoitus ja 

kaavojen toteutuminen ovat kompromissien tekoa. Toteuttaminen on pitkäjänteistä ja 

esimerkiksi reitistöt toteutuvat pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi kaavoituksen ideat eivät 

konkretisoidu välittömästi ja vastaajan mielestä siltä pohjalta oletetaan helposti, ettei 

kunnassa ole ymmärretty terveysliikunnan merkitystä.  

Kaavoitus on siten käytännössä juuri sellaista kuin kuvailin työni teoriaosuudessa 

esimerkiksi Lynchiin viitaten, että kaupunkeja rakentavat ja ylläpitävät useat eri tahot ajaen 

omia intressejään. Se näkyy palautteenantajien ilmi tuomana kompromissien tekona ja 

tietynlaisena hitautena toteutuksessa. Päätökset näkyvät konkreettisesti vasta kuukausien 

tai vuosien päästä kuten Feldstein totesi. Teoriaosuudessa toin lisäksi ilmi, että 

yhdyskuntasuunnittelussa on haasteellista saada esille fyysisen aktiivisuuden huomioiva 

näkökulma ja muun muassa suunnittelijoiden arvot heijastuvat tehtäviin ratkaisuihin. 

Vastaukset näyttävät vahvistavan nämä asiat. Fyysisen aktiivisuuden huomioimiseen ei ole 

olemassa selkeitä yleisiä ohjeistuksia, jonka vuoksi se on enemmän kiinni yksilöllisistä 

ratkaisuista ja alueellista vaihtelua ilmenee. Valtakunnalliset linjaukset ja tavoitteet 

tarjoavat tietysti viitekehyksen, jonka puitteissa kunnat luovat mahdollisuuksia liikuntaan.  
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9. Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Olen tutkinut tässä pro gradu -tutkielmassa, mitkä ovat fyysistä aktiivisuutta tukevan 

yhdyskuntarakenteen perusteet, ja mitä kaavoituksellisia mahdollisuuksia sekä haasteita 

niiden luontiin liittyy Suomessa. Fyysisen aktiivisuuden lasku on hyvin yleinen ongelma, 

joka aiheuttaa yhteiskunnalle monenlaisia haittoja muun muassa ylipainoisuuden myötä. 

Fyysistä aktiivisuutta ja sen edistämistä on tutkittu useilla eri tieteenaloilla, mutta juuri 

missään tutkimuksissa ei ole keskitytty itse kaavoitusprosessin sisältöön ja toimivuuteen 

fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta. Tutkielmani pyrki siten vastaamaan tähän 

näkemykseni mukaan tutkimukselliseen aukkoon. Kaavoitukseen on syytä keskittyä, koska 

sitä kautta organisoidaan kaupungin järjestelmä ja elämämme.  

Kaupunkien yhdyskuntarakenteet ovat kehittyneet aikojen saatossa tiiviistä 1800-

luvun kävelykaupungeista hajautuneisiin ja laajalle levittäytyneisiin autokaupunkeihin. 

Kaiken lisäksi toimintojen erottelusta omille alueilleen tuli 1950-luvulle mennessä 

funktionalismin oppien mukaisesti yleinen normi kaavoittajien keskuudessa. Kehitys on 

johtanut pitkiin etäisyyksiin eri toimintojen välillä ja voimakkaaseen autoriippuvuuteen. 

Suomessa lähiörakentaminen on ollut pahin ilmentymä näille kehityssuunnille, koska 

käytännössä niissä onnistui ainoastaan nukkuminen muiden palvelujen sijaitessa kaukana 

erillään. Arkiliikunnan mahdollisuudet ovat siten heikentyneet pitkän aikavälin kuluessa 

merkittävästi, jonka vuoksi nykyaikana fyysinen aktiivisuus vaatii lähinnä vapaa-ajalla 

tapahtuvaa kuntoliikuntaa. Fyysisen aktiivisuuden yhdistäminen esimerkiksi työ- ja 

ostosmatkoille ei ole yksinkertaisesti mahdollista läheskään kaikissa tapauksissa johtuen 

pitkistä etäisyyksistä. Myös VAT:eissa ja MRL:ssa on tunnistettu yhdyskuntarakenteen 

hajautumiseen ja autoriippuvaisuuteen liittyvät ongelmat. Niissä on korostettu 2000-luvulla 

hyvin paljon olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutumista ja palveluiden 

saavutettavuutta. Nämä ovat olleet ja ovat yhä merkittävimpiä kaavoituksellisia haasteita 

fyysisen aktiivisuuden huomioimiseen.  

Politiikka ja rahoituksen kohdentaminen ovat suosineet jo todella pitkään auto-

orientoituneen yhteiskunnan muodostumista, mikä on samalla marginalisoinut muut 

liikkumismuodot kuten kävelyn ja pyöräilyn. Aineisto vahvisti, että auto-orientoitunut 

suunnittelu on yhä yleistä ja vaikeuttaa terveysliikunnan edistämistä. Siihen vaikuttavat 

osaltaan keskeisten päättäjien asenteet, arvostukset ja sitoutuminen. Nämä tekijät 
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muodostavat lisähaasteen fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Kuntakyselyn aineisto 

osoitti siihen vastanneiden henkilöiden yleisimmäksi liikkumistavaksi oman auton, jonka 

perusteella kiinnostus fyysisen aktiivisuuden edistämiseen ei ole välttämättä kovin suurta. 

Positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi nimenomaan päättäjien pitäisi näyttää omalla 

toiminnallaan esimerkkiä vaikkapa pyöräilemällä töihin. Muutoinkin aineistosta tuli ilmi, 

että liikunta jää helposti monien muiden asioiden varjoon, eikä asiaa helpota se, ettei MRL 

tarjoa suoraa tukea sen huomioimiseen. Nykyisellään huomiointi on enemmän kiinni eri 

kuntien poliittisesta ilmapiiristä.  

Valtakunnan tasolla on tehty kuitenkin valtioneuvoston ja eri ministeriöiden toimesta 

pitkäjänteistä työtä fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Liikunnan edistämistä on 

perusteltu terveyden ja hyvinvoinnin tukemisella. Fyysinen aktiivisuus on huomioitu 2000-

luvulta alkaen kaikissa hallitusohjelmissa, ja niitä on tuettu vuoden 2002 ja 2008 

periaatepäätöksillä. Varsinkin lasten ja nuorten liikuntaa sekä terveysliikuntaa on 

korostettu hyvin paljon. Liikuntasuunnittelun kytkemisen tärkeys yhdyskuntasuunnitteluun 

tunnistettiin 1990-luvulla. Siinä ei ole kuitenkaan onnistuttu täysin, sillä vielä vuonna 2014 

valtion liikuntaneuvosto peräänkuulutti liikuntanäkökulman näkymistä 

yhdyskuntasuunnittelussa, kaavoitusratkaisuissa ja liikennepolitiikassa. Valtakunnan 

tasolta on korostettu eritoten lähiliikuntapaikkojen merkitystä, kevyen liikenteen väylien 

liikunnallista kehittämistä, esteettömyysasioiden huomioimista, poikkihallinnollisen 

yhteistyön lisäämistä ja liikunnan aseman vahvistamista kunnallisena peruspalveluna. 

Kunta on liikuntalain mukaisesti vastuussa näiden asioiden viemisestä käytännön tasolle 

kaavoituksen kautta.  

Kunnissa täytyy olla tietoa liikunnan valtakunnallisista linjauksista ja omasta 

tilanteesta. Vaaditaan tietysti myös ymmärrystä, mistä piirteistä aktiivinen 

yhdyskuntarakenne muodostuu. Tietoa olisi mahdollista hakea esimerkiksi käsittelemistäni 

aktiivisen suunnittelun oppaista. Fyysistä aktiivisuutta tukevan yhdyskuntarakenteen 

suunnittelu lähtee liikkeelle kaikkien liikkumismuotojen huomioimisesta ja varsinkin 

asuinalueiden kohdalta. Suunnittelua täytyy toteuttaa aktiiviset liikkumismuodot (kävely, 

pyöräily ja joukkoliikenne) edellä, eikä keskittyen vain autoliikenteeseen. Liikkumisen 

täytyy olla myös turvallista kaikille ikä- ja väestöryhmille. Suunnittelussa täytyisi 

huomioida varsinkin lasten ja nuorten, ikäihmisten ja erityisryhmien tarpeet. Sekoitettu 

maankäyttö ja tiiviys ovat tärkeitä tekijöitä kytkeytyen toisiinsa. Samalta alueelta tulisi 
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löytyä monipuolisesti palveluita lyhyen etäisyyden päästä. Joidenkin vastausten mukaan 

palvelut ovat keskittyneet tietyille alueille ja yhdyskuntarakenne on hajanainen. Se 

aiheuttaa haittoja fyysiselle aktiivisuudelle. Paikat ja toiminnot täytyy yhdistää toisiinsa 

hyvillä kävely- ja pyöräilyreiteillä, jolloin mahdollistuvat liikunta- ja matkaketjut. On 

tärkeää siis ymmärtää pistemäisten ulko- ja sisäliikuntapaikkojen sekä reitistöjen 

muodostama kokonaisuus. Siinä tapauksessa mahdollistuu arkiliikunta esimerkiksi 

pyöräilemällä kouluun ja kauppaan. Ihmiset pystyvät silloin yhdistämään yhdelle matkalle 

asioimisen useissa paikoissa. Myös kuntoliikuntaan on hyvät edellytykset, kun 

lähiliikuntapaikat ovat kodin välittömässä läheisyydessä, ja niille voidaan siirtyä 

alkulämmittelyn omaisesti kävellen tai pyörällä. Tiivistettynä vastaus ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni: fyysistä aktiivisuutta tukeva yhdyskuntarakenne muodostuu 

sekoitetusta maankäytöstä, tiiviydestä, paikkojen hyvästä yhdistyneisyydestä ja 

suunnittelusta eritoten kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla.  

Näiden asioiden huomioiminen ja edistäminen kaavoituksessa ei ole helppoa, sillä se 

vaatisi ennen kaikkea toimivaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Aineiston perusteella se ei 

ole kunnissa riittävän hyvällä tasolla, ja merkillepantavinta olivat ristiriidat eri 

viranhaltijoiden vastauksissa. Tämä asettaa merkittävän haasteen kaavoitukseen. 

Kaavoituksen ja liikennesuunnittelijoiden edustajien mielestä yhteistyö on toimivaa ja 

heidän listoillaan liikuntatoimen edustajat ovat aivan kärkipäässä yhteistyökumppaneiden 

joukossa. Kaavoituksen edustajien mielestä liikuntatoimi on ainakin näennäisesti mukana 

kaikissa kaavoitusprosessin vaiheissa. Liikuntatoimen edustajat itse kuitenkin kokevat, 

ettei yhteistyötä juurikaan ole kaavoituksen ja liikennesuunnittelun suuntaan. Osaltaan 

siihen vaikuttaa varmasti se, ettei suurin osa heistä ole ikinä osallistunut 

kaavoitusprosessiin, eivätkä osallistumiskäytännöt ja kaavoitusprosessin kulku ole riittävän 

tuttuja. Kaavoittajien ja liikennesuunnittelijoiden vastauksista tuli puolestaan kuva, että 

yhteistyö rajoittuu hyvin usein pelkkiin lausuntojen pyytämiseen liikuntatoimelta. Silloin 

liikuntatoimen edustajat voivat kokea ettei heidän asiantuntemustaan huomioida aidosti. 

Kuitenkin alueellista vaihtelua ilmenee ja osa vastaajista kertoi myös tätä 

syvällisemmistä yhteistyötavoista. Joka tapauksessa poikkihallinnollista yhteistyötä olisi 

yhä syytä kehittää ja selkiyttää. Liikuntalain velvoite luoda liikunnan yleiset olosuhteet eri 

toimialojen yhteistyönä ei toteudu riittävissä määrin läheskään kaikkialla. Liikunnan 

asiantuntemus olisi integroitava paremmin kaavoitusprosesseihin, eikä liikunnan 
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huomioiminen saisi perustua vain kaavoittajan omiin näkemykseen. Liikuntatoimen 

edustajille olisi syytä järjestää koulutusta kaavoitukseen liittyvistä asioista, jotta heidän 

edellytyksensä ja uskalluksensa osallistua kaavoitukseen paranisivat. Sekään ei poista silti 

ongelmaa riittämättömistä resursseista seurata jatkuvasti, mitkä kaavoitusprosessit voivat 

vaikuttaa suoraan tai välillisesti liikunnan olosuhteisiin. Tämän lisäksi myös kaavoittajat ja 

liikennesuunnittelijat kaipaisivat lisäkoulutusta terveysliikunnan huomioimisesta työssään. 

Kansallisella tasolla voisi olla syytä luoda yleinen työkalu ja/tai liikuntasuunnittelun opas, 

jota käytettäisiin kaikkialla liikuntasuunnitteluun. Se voisi esimerkiksi sisältää vaiheittaiset 

ohjeet poikkihallinnollisen yhteistyön toteutukseen ja siitä, miten liikunta tulee huomioida 

kaavoitusprosessissa.  

 Seuraavaksi vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni. Terveysliikunta otetaan 

huomioon melko hyvin strategisessa alueidenkäytön suunnittelussa sekä liikuntatoimen 

että kaavoituksen edustajien vastausten perusteella. Eri ikäryhmät, erityisryhmät ja tasa-

arvoisuus pyritään huomioimaan. Tosin näihin liittyen ei ollut kovin paljon mainintoja. 

Strategioissa esimerkiksi huomioidaan kevyen liikenteen väylät varaamalla niille reittejä ja 

liikuntaa varten tehdään aluevarauksia. Myös saavutettavuus paikkoihin ja paikkojen 

välillä pyritään huomioimaan esimerkiksi lyhyiden koulumatkojen ja lähivirkistysalueiden 

muodossa. Ongelmallista on kuitenkin, ettei strategioita tehdä lainkaan kaikilla 

paikkakunnilla muun muassa, koska asioita käsitellään yleisemmällä tasolla, asenteissa on 

parantamista tai liikuntaa ei nähdä merkittävänä asiana. 

Vaikka strategioita tehtäisiinkin, niin käytännössä niitä ei ole helppoa toteuttaa 

kaavoittajien, liikennesuunnittelijoiden eikä liikuntatoimen vastaajien mielestä. Syiksi oli 

mainittu muun muassa kiire, vajaa henkilöstö, puutteet yhteistyössä, huono tahtotila ja 

huonot taloudelliset ajat. Erityisesti resurssien puute nousi hyvin usein vastauksista esille 

kaavoituksen haasteena. Suurissa hankkeissa se vaikuttaa, mutta kunnissa olisi hyvä 

miettiä enemmän pienen resurssin mahdollisuuksia ja olemassa olevien resurssien 

muuttamista aktiivisiksi pienin teoin. Fyysistä aktiivisuutta voidaan edistää myös pienen 

budjetin puitteissa, koska siihen on olemassa lukemattomia muitakin keinoja, kuin vaikka 

uuden liikuntahallin rakentaminen. Esimerkiksi pelkkä pyöräkaistojen maalaaminen voi 

edistää aktiivisuutta. 

Yleis- ja asemakaavoituksessa terveysliikunnan olosuhteet huomioidaan 

kaavoittajien mielestä erinomaisen hyvin. Niihin voidaan merkata kevyen liikenteen 



111 

 

 

yhteydet tai esittää niille ohjeelliset yhteydet. Kaavoihin tehdään varauksia 

terveysliikuntaan soveltuvista alueista, ulkoilureiteistä, viheryhteyksistä ja puistoista. 

Strategioissa mainitut saavutettavuustekijät pyritään siirtämään kaavatasolle siten, että 

lähiliikunta- ja puistoalueet sijoitetaan asuinalueiden lähelle ja yhteydet paikkojen välille 

luodaan hyviksi. Myös uudet kaava-alueet sijoitetaan lähelle palveluita. Kuitenkin yleinen 

mielipide kaavoittajien keskuudessa on melko yksimielinen siitä, että terveysliikunnan 

olosuhteet tulisi huomioida paremmin alueidenkäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. 

Helppoa se ei ole, koska viimeisen haasteen muodostaa kaavoituksen 

kompromissihakuinen luonne.  

Kyselyn yleisen palautteen joukossa oli mainittu, että kaavoitukseen kohdistuvat 

vaatimukset ongelmien ratkaisijana ovat lisääntyneet jatkuvasti. Yhteen tiettyyn osa-

alueeseen ei ole yksinkertaista keskittyä, sillä kaava pyrkii ottamaan kaikki tarpeet jollain 

tapaa huomioon. Kaavoitus on siten kompromissien tekoa ja toteuttaminen voi näkyä 

pitkällä aikaviiveellä. Kolmannen tutkimuskysymykseni osana kysyin, mitä 

kaavoituksellisia haasteita fyysisen aktiivisuuden huomiointiin liittyy Suomessa? Edellä 

läpi käydystä tiivistettynä haasteet muodostuvat seuraavista tekijöistä: pitkät etäisyydet 

toimintojen välillä, autoriippuvuus (ts. hajautunut yhdyskuntarakenne), keskeisten 

päättäjien asenteet, MRL:n tarjoama ohut tuki liikunnan huomioimiseen, ongelmat 

poikkihallinnollisessa yhteistyössä, resurssien puute ja kaavoituksen 

kompromissihakuisuus.  

Kaavoitukseen liittyy kaikista esille tuoduista haasteista huolimatta valtavan paljon 

mahdollisuuksia fyysisen aktiivisuuden edistämiseen, joista kysyin osana kolmatta 

tutkimuskysymystäni. MRL on hieman kankea tukemaan fyysisen aktiivisuuden 

edistämistä, ja siihen voisi mahdollisesti lisätä tulevan uudistuksen yhteydessä suorempaa 

tukea myös liikuntaan liittyviin asioihin. Hyvä peruste sille on se, että fyysisen 

aktiivisuuden edistäminen on linjassa kestävän yhdyskunnan tavoitteiden kanssa. 

Esimerkiksi autoliikenteen hillitseminen vähentää sekä päästöjä että parantaa fyysisen 

aktiivisuuden edellytyksiä. Näin ollen ei ole tarvetta luoda mitään uutta osaksi 

maankäyttöjärjestelmää, jotta fyysinen aktiivisuus voidaan huomioida. 

Yhdyskuntasuunnittelussa ei saisi jumituttua liiaksi perinteisiin toteutustapoihin ja 

malleihin. Kaavoituksen avulla on mahdollista priorisoida liikkumismuodot siten, että 

auton edelle menevät kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Liikuntaa varten on mahdollista 
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varata nykyistä enemmän tilaa, eikä niin, että sille jää autoilta yli jäävä osa. Erityisesti 

kävelyn ja pyöräilyn lisäämisessä on olemassa paljon potentiaalia varsinkin lyhyillä 

matkoilla. Kaavoittamalla kohteet kuten koulut, kaupat ja pistemäiset liikuntapaikat 

voidaan tuoda toistensa lähelle ja yhdistää kevyen liikenteen väylillä toteuttaen sekoitettua 

maankäyttöä. Ihmiset ovat todennäköisemmin fyysisesti aktiivisia, kun heille vain tarjotaan 

monipuolisia vaihtoehtoja liikkua paikasta toiseen, ja mahdollisuus yhdistää liikunta osaksi 

arjen rutiineja esimerkiksi töihin tai kauppaan mennessä. Kaavoittajien täytyisi seurata 

aikaansa, hakea uudenlaista tietoa erilaisista aktiivisen suunnittelun oppaista ja uskaltaa 

tehdä joskus myös hieman erilaisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Mallia voidaan hakea myös 

kansainväliseltä tasolta onnistuneista hankkeista fyysisen aktiivisuuden eteen. On 

muistettava, että fyysistä aktiivisuutta on mahdollista edistää pieninkin teoin ja pienen 

budjetin puitteissa. Näin ollen aina ei tarvitse tavoitella liian suurta. 

Tutkimaani aiheeseen liittyen on olemassa jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

Tutkielman aineiston kohderyhmä koostui asiantuntijoista, mutta tarkemman tarkastelun 

ulkopuolelle jäivät sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijat. Heidän rooliinsa ja 

asiantuntemuksen integroimiseen kaavoitusprosesseihin voisi keskittyä tarkemmin 

esimerkiksi sisällyttämällä heidät kyselyyn tai haastattelujen muodossa. 

Poikkihallinnollisen yhteistyön parantamiseen olisi myös syytä keskittyä tarkemmin 

kytkien sen vuonna 2015 uudistettuun liikuntalakiin. On mahdollista, ettei uuden 

liikuntalain velvoite yhteistyöstä näkynyt vielä kunnolla omassa aineistossani. 

Aineistostani ei selvinnyt myöskään juuri alueelliset vaihtelut eli, missä päin Suomea 

fyysinen aktiivisuus huomioidaan paremmin ja missä huonommin. Uuteen liikuntalakiin 

lisättiin vielä mahdollisuus myöntää avustusta myös muihin kuin laajoja käyttäjäryhmiä 

palveleviin liikuntapaikkoihin. Olisi mielenkiintoista tutkia vaikuttaako tämä esimerkiksi 

nuorison suosimien lajien liikuntapaikkojen rakentamiseen myönteisesti.  
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10. Kiitokset 

 

Haluan kiittää Oulun yliopiston maantieteen laitoksen yliopistotutkijaa Eeva-Kaisa 

Prokkolaa pro gradu -tutkielmani alkuvaiheen ohjauksesta. Hän ohjasi tutkielmani aiheen 

oikeaan suuntaan. Kiitokset myös aluekehityksen ja aluepolitiikan professorille Toni 

Ahlqvistille, joka otti ohjausvastuun Eeva-Kaisa Prokkolan jälkeen. Tutkielmani 

mahdollistui kesällä 2015 harjoittelussa Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa 

viettämäni ajan myötä. Kiitos siitä kuuluu Helka-Liisa Hentilälle ja Leena Soudunsaarelle, 

jotka antoivat harjoittelussa toteutetun kuntakyselyn aineiston käyttööni tätä tutkielmaa 

varten. Erityiskiitos vielä Leena Soudunsaarelle, joka toimi pro gradu -tutkielman toisena 

ohjaajana antaen arvokasta asiantuntemusta ja kommentteja erityisesti 

yhdyskuntasuunnitteluun liittyvistä asioista.  
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LIITE 1 

                                                                                                              

 
 

Kysely terveysliikunnan olosuhteista kunnissa 

 

Arvoisa vastaanottaja 

 

Pyydämme teitä ystävällisesti vastaamaan tähän nettikyselyyn ja välittämään sen myös 

muille kuntanne kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa ja liikuntatoimessa 

työskenteleville. Kysely liittyy Missä mennään liikuntakaavoituksessa -hankkeeseen, joka 

on Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan, Opetus- ja kulttuuriministeriön, 

Ympäristöministeriön ja Suomen Latu ry:n yhteishanke. Kysely lähetään kaikkiin maamme 

kuntiin. 

 

Terveysliikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentäminen on asetettu valtakunnan 

tasolla poliittiseksi tavoitteeksi. Missä mennään liikuntakaavoituksessa -hankkeen 

tavoitteena on kartoittaa tämän kyselyn avulla kuntien terveysliikunnan olosuhteiden 

nykytilaa ja jäljittää hyviä poikkisektoriaalisia toimintamalleja. Hankkeen avulla edistetään 

terveysliikuntaan kannustavien ympäristöjen syntyä osana yhdyskuntien suunnittelua ja 

päätöksentekoa. Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään muun muassa opasaineiston 

tuottamisessa, aiheeseen liittyvässä pro gradu-työssä sekä tulevien kaavoittajien 

koulutuksessa Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa.  

 

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia ja kaikki vastaukset käsitellään 

täysin luottamuksellisesti. Vastauksenne on meille erittäin tärkeä. Pyydämme vastaamaan 

kyselyyn 18.9.2015 mennessä. Kyselyä koskeviin tiedusteluihin vastaa Leena Soudunsaari 

(leena.soudunsaari@oulu.fi). 

 

Yhteistyöstä kiittäen, 

 

Leena Soudunsaari 

tohtorikoulutettava 

 

Helka-Liisa Hentilä 

professori ja hankkeen johtaja 

 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta 

Missä mennään liikuntakaavoituksessa -hanke 

liikuntakaavoitus.fi 

 

 

 

 

mailto:leena.soudunsaari@oulu.fi
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                              LIITE 2 

Kysely terveysliikunnan olosuhteista kunnissa 

Liikunnan edistäminen on noussut yhä tärkeämmäksi valtakunnalliseksi tavoitteeksi. 

Yhdyskuntasuunnittelu ja siihen liittyvä päätöksenteko ovat keskeisiä keinoja erityisesti 

terveysliikunnan olosuhteiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Terveysliikunta on liikuntaa, 

joka tuottaa terveydelle (fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle) myönteisiä vaikutuksia. 

Käsite sisältää arkiliikunnan, hyötyliikunnan, lähiliikunnan ja kuntoliikunnan. 

 

Valitse mielipidettäsi vastaava vaihtoehto.  
 

 

 

 

TAUSTATIEDOT  
 

 

 

 

1. Sukupuoli:  

   Nainen 
 

   Mies 
 

 

 

 

 

2. Ikä:  

   Alle 20 vuotta 
 

   20-30 vuotta 
 

   31-40 vuotta 
 

   41-50 vuotta 
 

   51-60 vuotta 
 

   yli 60 vuotta 
 

 

 

 

 

3. Ammattinimike:  

________________________________ 
 

 

 

 

4. Millä tavalla kuljet useimmiten? (Valitse vain yksi vaihtoehto kustakin.)  

Työmatkasi: 
 

 Julkisella kulkuneuvolla 
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 Kimppakyydillä 
 

 Omalla autolla 
 

 Kävellen 
 

 Pyöräillen 
 

 

Muulla tavoin, miten? 

________________________________ 
 

Asiointimatkasi: 
 

 Julkisella kulkuneuvolla 
 

 Kimppakyydillä 
 

 Omalla autolla 
 

 Kävellen 
 

 Pyöräillen 
 

 

Muulla tavoin, miten? 

________________________________ 
 

Vapaa-ajan matkasi: 
 

 Julkisella kulkuneuvolla 
 

 Kimppakyydillä 
 

 Omalla autolla 
 

 Kävellen 
 

 Pyöräillen 
 

 

Muulla tavoin, miten? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

5. Työskentelypaikkakuntasi sijainti:  

   Etelä-Karjala 
 

   Etelä-Pohjanmaa 
 

   Etelä-Savo 
 

   Kanta-Häme 
 

   Kainuu 
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   Keski-Pohjanmaa 
 

   Keski-Suomi 
 

   Kymenlaakso 
 

   Lappi 
 

   Pirkanmaa 
 

   Pohjanmaa 
 

   Pohjois-Karjala 
 

   Pohjois-Pohjanmaa 
 

   Pohjois-Savo 
 

   Päijät-Häme 
 

   Satakunta 
 

   Varsinais-Suomi 
 

   Uusimaa 
 

 

 

 

 

6. Työskentelypaikkakuntasi asukasmäärä:  

   Enintään 6000 as 
 

   6001-20 000 as 
 

   20 001-50 000 as 
 

   50 001-100 000 as 
 

   yli 100 000 as 
 

 

 

 

 

7. Työskentelypaikkakuntasi väestömäärän muutos:  

   Väestö vähenee 
 

   Väestö pysyy suunnilleen samana 
 

   Väestö kasvaa 
 

 

 

 

 

Huom! 
 
Jos työskentelet liikuntatoimessa, niin vastaa kysymyksiin 8-15 

 

Jos työskentelet liikennesuunnittelun parissa, niin siirry vastaamaan kysymyksiin 16-20 
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Jos työskentelet kaavoituksen parissa, niin siirry vastaamaan kysymyksiin 21-28 

 

Kyselyn lopussa on varattu tilaa mahdollisille muille kommenteillesi.  
 

 

 

 

KYSYMYKSET LIIKUNTATOIMESSA TYÖSKENTELEVILLE  
 

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan asuinalueen lähellä sijaitsevaa liikuntapaikkaa. Sen muodostaa yhden tai 
useamman liikuntapaikan toiminnallinen kokonaisuus. Ihannetapauksessa lähiliikuntapaikka on 
monikäyttöinen, kaikille ikäryhmille soveltuva, ympärivuotinen ja käytettävyydeltään vapaa. 
Lähiliikuntapaikkoihin sisältyvät myös erilaiset liikuntareitit ja puistot. 

 

 

 

 

8. Vastaako mielestäsi työskentelypaikkakuntasi tarjoamien 

lähiliikuntapaikkapalveluiden tarjonta kysyntää?  

   

Kyllä, koska 

________________________________ 
 

   

Ei, koska 

________________________________ 
 

 

 

 

 

9. Kuinka monta uutta tai olemassa olleen paikan kunnostamisen kautta toteutunutta 

lähiliikuntapaikkaa työskentelypaikkakunnallesi on rakennettu 2010-luvulla?  

   Ei yhtään 
 

   Yksi 
 

   Useampia 
 

 

 

 

 

10. Ovatko kuntanne terveysliikuntaan soveltuvat verkostot tarpeeksi kattavia käyttäjän 

näkökulmasta katsottuna? (Voit valita useampia vaihtoehtoja.)  

 Kyllä, kävelyreittien osalta 
 

 Kyllä, pyöräilyreittien osalta 
 

 Kyllä, muiden liikuntareittien osalta 
 

 Eivät 
 

 

 

 

 

11. Miten työskentelypaikkakunnallasi edistetään terveysliikunnan edellytyksiä (kerro 

myös mahdollisista estävistä tekijöistä):  

1 Kunnan strategioissa? 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2 Käytännön työssäsi? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

12. Saatko terveysliikunnan olosuhteisiin liittyvää tietoa ja aineistoa mielestäsi riittävän 

helposti työsi tueksi?  

   

Kyllä, koska 

________________________________ 
 

   

En, koska 

________________________________ 
 

 

 

 

 

13. Mitkä seuraavista tahoista ovat pääasiallisia keskustelu-/yhteistyökumppaneitasi? 

(Voit valita useampia vaihtoehtoja.)  

 Liikennesuunnittelijat 
 

 Kaavoittajat 
 

 Sosiaali- ja terveystoimen edustajat 
 

 Sivistys- ja kulttuuritoimen edustajat 
 

 Liikuntatoimen edustajat 
 

 Kunnan luottamushenkilöt (valtuusto, hallitus, lautakunnat) 
 

 Asukasyhdistykset 
 

 Urheiluseurat ja -yhdistykset 
 

 Yritykset 
 

 Terveysjärjestöt 
 

 Lapset ja nuoret 
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 Työikäiset 
 

 Ikäihmiset 
 

 Erityisryhmiin kuuluvat 
 

 

Jokin muu taho, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

Terveysliikunnan olosuhteiden huomioiminen kaavoituksessa  
 

 

 

 

14. Oletko osallistunut terveysliikunnan olosuhteita koskevaan kaavoitusprosessiin?  

   

Kyllä, minkälaisesta prosessista oli kyse? 

________________________________ 
 

   En 
 

 

 

 

 

15. Ota kantaa seuraaviin väittämiin valitsemalla mielipidettäsi vastaava vaihtoehto:  

 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Jonkin 

verran 

samaa 

mieltä 

Jonkin 

verran eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

1 Suomessa tarvitaan terveysliikunnan 

lisäämiseen tähtääviä pilottihankkeita 

esimerkiksi uusien rahoitusmallien 

muodossa.  
 

            

2 Haluaisin lisäkoulutusta terveysliikunnan 

huomioimisesta työssäni.  
 

            

3 Terveysliikunnan edistämiseen liittyvän 

kaavoitusprosessin kulku ja 

osallistumiskäytännöt ovat minulle 

tarpeeksi tuttuja.  
 

            

4 Terveysliikunnan edistämiseen tarkoitetut 

strategiat ja suunnitelmat ovat edenneet 

käytännön toteutuksen tasolle saakka.  
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KYSYMYKSET LIIKENNESUUNNITTELUN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE  
 

 

 

 

16. Ovatko kuntanne terveysliikuntaan soveltuvat verkostot tarpeeksi kattavia käyttäjän 

näkökulmasta katsottuna? (Voit valita useampia vaihtoehtoja.)  

 Kyllä, kävelyreittien osalta 
 

 Kyllä, pyöräilyreittien osalta 
 

 Kyllä, muiden liikuntareittien osalta 
 

 Eivät 
 

 

 

 

 

17. Onko terveysliikunnan olosuhteita kytketty mukaan kuntanne joukkoliikenteen 

suunnitelmiin? (Esimerkiksi pyörä-bussi -ketjutus.)  

   

Kyllä, millä tavoin? 

________________________________ 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

18. Saatko terveysliikuntaan liittyvää tietoa ja aineistoa mielestäsi riittävän helposti 

työsi tueksi?  

   

Kyllä, koska 

________________________________ 
 

   

En, koska 

________________________________ 
 

 

 

 

 

19. Mitkä seuraavista tahoista ovat pääasiallisia keskustelu-/yhteistyökumppaneitasi? 

(Voit valita useampia vaihtoehtoja.)  

 Liikennesuunnittelijat 
 

 Kaavoittajat 
 

 Sosiaali- ja terveystoimen edustajat 
 

 Sivistys- ja kulttuuritoimen edustajat 
 

 Liikuntatoimen edustajat 
 

 Kunnan luottamushenkilöt (valtuusto, hallitus, lautakunnat) 
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 Asukasyhdistykset 
 

 Urheiluseurat ja -yhdistykset 
 

 Yritykset 
 

 Terveysjärjestöt 
 

 Lapset ja nuoret 
 

 Työikäiset 
 

 Ikäihmiset 
 

 Erityisryhmiin kuuluvat 
 

 

Jokin muu taho, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

20. Ota kantaa seuraaviin väittämiin valitsemalla mielipidettäsi vastaava vaihtoehto:  

 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Jonkin 

verran 

samaa 

mieltä 

Jonkin 

verran eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

1 Haluaisin lisäkoulutusta terveysliikunnan 

huomioimisesta työssäni.  
 

            

2 Suomessa tarvitaan terveysliikunnan 

lisäämiseen tähtääviä pilottihankkeita 

esimerkiksi uusien rahoitusmallien 

muodossa.  
 

            

3 Terveysliikunnan edistämiseen 

tarkoitetut liikenteen strategiat ja 

suunnitelmat ovat edenneet käytännön 

toteutuksen tasolle saakka.  
 

            

 

 

 

 

KYSYMYKSET KAAVOITUKSEN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE  
 

 

 

 

21. Huomioidaanko terveysliikunnan olosuhteita mielestäsi työskentelypaikkakuntasi 

strategisessa alueidenkäytön suunnittelussa? (Kerro edistävistä ja estävistä tekijöistä.)  

   

Kyllä, koska 

________________________________ 
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Ei, koska 

________________________________ 
 

 

 

 

 

22. Huomioidaanko terveysliikunnan olosuhteita mielestäsi työskentelypaikkakuntasi 

yleis- ja asemakaavoituksessa?  

   

Kyllä, koska 

________________________________ 
 

   

Ei, koska 

________________________________ 
 

 

 

 

 

23. Ovatko kuntanne terveysliikuntaan soveltuvat verkostot tarpeeksi kattavia käyttäjän 

näkökulmasta katsottuna? (Voit valita useampia vaihtoehtoja.)  

 Kyllä, kävelyreittien osalta 
 

 Kyllä, pyöräilyreittien osalta 
 

 Kyllä, muiden liikuntareittien osalta 
 

 Eivät 
 

 

 

 

 

24. Saatko terveysliikunnan olosuhteisiin liittyvää tietoa ja aineistoa mielestäsi riittävän 

helposti työsi tueksi?  

   

Kyllä, koska 

________________________________ 
 

   

En, koska 

________________________________ 
 

 

 

 

 

25. Terveysliikunnan olosuhteita koskevien tavoitteiden määrittelyyn 

kaavoitusprosessissa osallistuvat (voit valita useampia vaihtoehtoja):  

 Liikennesuunnittelijat 
 

 Kaavoittajat 
 

 Sosiaali- ja terveystoimen edustajat 
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 Sivistys- ja kulttuuritoimen edustajat 
 

 Liikuntatoimen edustajat 
 

 Kunnan luottamushenkilöt (valtuusto, hallitus, lautakunnat) 
 

 Asukasyhdistykset 
 

 Urheiluseurat ja -yhdistykset 
 

 Yritykset 
 

 Terveysjärjestöt 
 

 Lapset ja nuoret 
 

 Työikäiset 
 

 Ikäihmiset 
 

 Erityisryhmiin kuuluvat 
 

 

Jokin muu taho, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

26. Millä tavoin/mitä menetelmiä käyttäen terveysliikunnan olosuhteet ja niiden 

vaikutusten arviointi huomioidaan kaavoitusprosessissa? (Kerro myös kussakin 

vaiheessa mukana olevat toimijat.)  

1 Tavoitteiden asettelussa ja alkuvaiheessa 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2 Valmistelu- eli luonnosvaiheessa 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3 Ehdotusvaiheessa 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 

 

 

 

27. Tehdäänkö kaavan toteutumisesta seurantaa terveysliikunnan olosuhteiden 

näkökulmasta?  

   

Kyllä, millä tavoin/mitä menetelmiä käyttäen? 

________________________________ 
 

   

Ei, koska 

________________________________ 
 

 

 

 

 

28. Ota kantaa seuraaviin väittämiin valitsemalla mielipidettäsi vastaava vaihtoehto:  

 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Jonkin 

verran 

samaa 

mieltä 

Jonkin 

verran eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

1 Terveysliikunnan olosuhteet tulisi 

huomioida paremmin alueidenkäytön 

suunnittelussa ja kaavoituksessa.  
 

            

2 Alueidenkäytön suunnittelu ja kaavoitus 

ovat tärkeitä keinoja terveysliikunnan 

olosuhteiden edistämisessä.  
 

            

3 Haluaisin lisäkoulutusta 

terveysliikunnan huomioimisesta työssäni.  
 

            

4 Suomessa tarvitaan terveysliikunnan 

lisäämiseen tähtääviä pilottihankkeita 

esimerkiksi uusien rahoitusmallien 

muodossa.  
 

            

5 Terveysliikunnan edistämiseen 

tarkoitetut strategiat ja suunnitelmat ovat 

edenneet käytännön toteutuksen tasolle 

saakka.  
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VOIT JATKAA VASTAUKSIASI TAI KERTOA MUITA KYSELYYN LIITTYVIÄ 

HUOMIOITASI ALLA OLEVAAN KOMMENTTIKENTTÄÄN  
 

 

 

 

29. Muuta kommentoitavaa:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 Vahvista vastausten lähetys  
 

 

 

 


