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Tiivistelmä

Kaupungistumisen myötä liikenne kaupun-
geissa on kasvanut ja siten myös siihen liittyvät 
ongelmat ovat saaneet merkittäviä mittasuh-
teita. Moottoriliikenne aiheuttaa haittoja niin 
ilmastolle, taloudelle kuin ihmisillekin, muun 
muassa päästöjen, ilmansaasteiden, liiken-
neruuhkien, ajallisten tappioiden, melun sekä 
huonontuneen liikenneturvallisuuden ja kan-
santerveyden muodossa. Tässä diplomityössä 
tutkitaan keinoja edistää kestäviä kulkutapo-
ja, kuten arkiliikuntaa ja sitä tukevaa joukko-
liikennettä rakennetun ympäristön suunnitte-
lun ja siihen liittyvän päätöksenteon kautta. 
Varsinkin yksityisautoilun kulkutapaosuuden 
pienentäminen ja vastaavasti aktiivisten kul-
kutapojen lisääminen on oleellista, ja tässä 
fyysisen elinympäristön rakenteella on suuri 
rooli.

Tutkimusmetodina on käytetty kirjallisuuskat-
sausta, ja lähdeaineisto koostuu pääasiassa 
tutkimuksista, artikkeleista ja raporteista. Tut-
kimuksen tuloksena olen työstänyt yhdeksän 
suosituksen listan kestävän kaupunkiliiken-
teen suunnittelun tueksi. Listaa voi hyödyntää 
niin suunnittelussa kuin päätöksenteossakin. 
Suosituksia noudattamalla on mahdollista 
edistää kestävien kulkutapojen, kuten arkilii-
kunnan olosuhteita kaupunkiympäristöissä, ja 
kehittää näin kaupunkiliikennettä kestäväm-
pään suuntaan.

Abstract

With urbanization, traffic in cities has 
increased and the problems associated 
with it have reached significant proportions. 
Motorized transport has negative impacts 
on the climate, the economy, and people, in 
terms of emissions, air pollution, congestion, 
time losses, noise, road safety and public 
health. This thesis explores ways to promote 
sustainable modes of transport, such as 
everyday mobility and public transport, 
through the planning of the built environment 
and related decision-making. In particular, 
reducing the share of private car use and 
correspondingly increasing active travel is 
essential, and the structure of the physical 
living environment plays a major role in this.

A literature review has been used as the 
research method, and the source material 
mainly consists of studies, articles, and 
reports. As a result, I have developed a list of 
nine recommendations to support sustainable 
urban transport planning. The list can be used 
for both planning and decision-making. By 
following the recommendations, it is possible 
to promote conditions for sustainable modes 
of transport, such as everyday mobility in 
urban environments, and thus develop urban 
transport in a more sustainable direction.

Avainsanat: arkiliikunta, ilmastovaikutukset, kaupunkiliikenne, kestävä kehitys Key words: active travel, climate impacts, urban transport, sustainable development
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Johdanto

Kaupunkiliikenne aiheuttaa monenlai-
sia ongelmia päästöistä terveyshait-
toihin sekä taloudellisiin tappioihin. 
Yksityisautoilun suosiminen johtaa 
helposti tilanteeseen, jossa kaupun-
keja suunnitellaan autoille sen sijaan, 
että ne suunniteltaisiin ihmisille. Tämä 
nostaa esiin tarpeen kestävämmälle 
kaupunkisuunnittelulle, jossa raken-
nettu ympäristö suunnitellaan aktiivisia 
kulkutapoja kuten kävelyä ja pyöräilyä 
suosivaksi. Näin voidaan vähentää kau-
punkien merkittäviä ilmastovaikutuk-
sia ja liikenteestä koituvia taloudellisia 
menetyksiä, edistäen samalla ihmisten 
terveyttä. Tulevaisuuden kaupunkien 
tuleekin olla rakenteeltaan arkiliikun-
taan kannustavia.

1
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1.1 Työn lähtökohdat, rajaus ja tavoitteet

Tämä diplomityö pohjautuu osittain Oulun yli-
opiston arkkitehtuurin yksikön ITEA-tutkimus-
hankkeeseen, jossa tutkitaan arkiliikkumista 
suosivaa elinympäristöä ja sen suunnittelua 
kaavoituksen keinoin. Työni tutkimusavusta-
jana hankkeessa pohjusti diplomityön aiheen 
valintaa, ja voidakseni hyödyntää kokemus-
tani ja hankkeen parissa kerryttämääni tie-
topohjaa, työn aihe kytkeytyi ITEA-hankkeen 
aiheeseen. Päätin käsitellä aktiivista kaupun-
kiliikennettä erityisesti ilmastonäkökulmas-
ta, sillä ilmastonmuutos on yksi nykypäivän 
suurimpia ellei suurin haaste ihmiskunnalle, 
ja liikenteellä on siihen huomattava vaikutus. 
Myöhemmin rajaus tiivistyi termiin kestävä ke-
hitys, johon sisältyy myös muita näkökulmia.   

Työn kolme tärkeintä lähtökohtaa ovat kestä-
vä kehitys, kaupungit ja liikenne. Kestävyyden 
osalta oleellisin tässä työssä tarkasteltava 
näkökulma on ilmasto, ja seuraavaksi oleel-
lisimmat ovat kansanterveyden ja talouden 
näkökulmat. Kestävän kehityksen käsittely 
rajautuu kaupunkien ja liikenteen konteks-
tiin. Työssä argumentoidaan ennen kaikkea 
aktiivisten kulkumuotojen ja arkiliikkumisen 
edistämisen puolesta, mutta sivutaan myös 
joukkoliikennettä kohdissa, joissa se kuuluu 
oleellisesti käsiteltävään aihepiiriin. Lisäksi 
sivutaan yksityisautoilun mahdollisuuksia ke-

hittyä kestävämpään suuntaan. 

Työssä käsitellään kaavoituksen ja maankäy-
tön suunnittelun keinoja lisätä arkiliikkumista 
muokkaamalla fyysistä ympäristöä paremmin 
siihen kannustavaksi. Esille tuodaan myös 
kaupunkien ja kuntien päättäjien rooli kau-
punkiliikenteen järjestelyissä, sekä vaikutus-
ten arviointi työkaluna suunnittelussa. Työ 
rajautuu suurelta osin Suomen kontekstiin, 
mutta myös esimerkkejä muualta maailmasta 
käydään läpi.

Työn ensimmäinen tavoite on kannustaa kes-
tävän, aktiivisia kulkutapoja suosivan kaupun-
kiympäristön suunnitteluun osoittamalla sen 
merkitys ja tarpeellisuus tutkimustietoon poh-
jaten. Toinen tavoite on tarjota suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosessia tukeva kokoelma 
suosituksia, joita seuraamalla voidaan luoda 
entistä kestävämpiä kaupunkiympäristöjä pa-
nostamalla kestäviin liikenneratkaisuihin.

1.2 Keskeiset käsitteet

Arkiliikunta. Arkiliikunnalla tarkoitetaan arki-
elämän toimiin liittyvää liikuntaa. Arkiliikuntaa 
on kaikki omatoiminen fyysinen aktiivisuus 
arjessa, kuten kävellen tai pyöräillen tehtävät 
työ- ja asiointimatkat. Arkiliikunnan ei tarvitse 
olla fyysisesti rasittavaa liikuntaa, vaan kevyt-

kin liikunta lasketaan arkiliikunnaksi.1 Tässä 
diplomityössä arkiliikunnalla tarkoitetaan en-
nen kaikkea aktiivisia kulkutapoja, eli omin 
voimin, kuten kävellen tai pyöräillen, liikku-
mista paikasta toiseen. Hyötyliikunta taas on 
arkiliikuntaa, josta on näkyvää tai mitattavissa 
olevaa hyötyä, kuten vaikkapa pihan ja puutar-
han hoito, lumityöt tai mattojen pesu. Arkilii-
kunta ja hyötyliikunta ovat osittain päällekkäi-
set termit, ja esimerkiksi työmatkapyöräily on 
samaan aikaan molempia.2

Kestävä kehitys. Kestävällä kehityksellä tar-
koitetaan ohjattua ja jatkuvaa yhteiskunnal-
lista muutosta, jossa ympäristö, ihminen ja 
talous huomioidaan tasavertaisesti päätök-
senteossa ja toiminnassa. Kestävyys voidaan 
jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, joita ovat 
ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja 
kulttuurinen kestävyys. Päämääränä on tur-
vata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät 

1  ‘Liikunnan edistäminen kunnissa’ <https://issuu.com/liikuntakaavoitus/docs/isbn9789526218069> 
[luettu 21.5.2022].
2 ‘Liikunnan edistäminen kunnissa’.
3 ‘Mitä on kestävä kehitys?’, Ympäristöministeriö <https://ym.fi/mita-on-kestava-kehitys> [luettu 
17.8.2022].
4 ‘Mi ten niin pie nem pi il mas to vai ku tus? Ku lut ta ja-asia mies pe rään kuu lut taa tark kuut ta mark ki noin-
nin ym pä ris tö väit tä miin’, 2021 <https://www.kkv.fi/ajankohtaista/tiedotteet/miten-niin-pienempi-
ilmastovaikutus-kuluttaja-asiamies-peraankuuluttaa-tarkkuutta-markkinoinnin-ymparistovaittamiin/> 
[luettu 14.6.2022].
5 Sami Rinne, Ilmastovaikutusten Arvioinnin Sisällyttäminen Ympäristölupamenettelyyn, 25.9.2020, s.4.
6 ‘Mi ten niin pie nem pi il mas to vai ku tus? Ku lut ta ja-asia mies pe rään kuu lut taa tark kuut ta mark ki noin nin 
ym pä ris tö väit tä miin’.

elinolosuhteet.3   Tässä työssä käsitellään näi-
hin tavoitteisiin pyrkimistä kaupunkiliikenteen 
suunnittelun osalta.

Ilmastovaikutukset. Ilmastovaikutusten käsi-
te ei ole vakiintunut.4 Ilmastovaikutuksilla voi-
daan tarkoittaa pelkästään toiminnan suoria 
kasvihuonekaasupäästöjä. Toinen tapa on, 
että ilmastovaikutuksiin lasketaan mukaan 
myös epäsuorat vaikutukset ilmastoon, kuten 
raaka-aineiden ja energian tuotanto, kuljetuk-
set, valmiiden tuotteiden käyttö ja loppukä-
sittely ja hiilivarastot.5 Laajimmillaan ilmasto-
vaikutuksilla voidaan tarkoittaa tuotteen tai 
toiminnan kaikkien erillisten ilmastovaikutus-
ten kokonaisuutta.6 Tässä työssä keskitytään 
liikenteen suoriin kasvihuonekaasupäästöi-
hin, joten ilmastovaikutuksilla viitataan tähän.
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Liikenne kaupungeissa

Kaupungit ovat moottoriliikenteen kes-
kittymiä, ja siellä liikenne paitsi tuottaa 
merkittäviä määriä kasvihuonekaasu-
päästöjä, myös vaikuttaa kaupunkilais-
ten elämään monin eri tavoin. Tässä 
luvussa käsitellään liikennettä kaupun-
geissa ilmastovaikutusten, tilankäytön 
tehokkuuden ja liikenteen käyttövoi-
man kehityksen kannalta, tutustutaan 
liikenteen palveluratkaisuihin sekä tar-
kastellaan aihetta Suomen ilmastota-
voitteiden näkökulmasta.

2
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2.1 Liikenteen ilmastovaikutukset kaupun-
geissa

Liikenteen ilmastovaikutusten vähentämises-
sä katseiden tulee kääntyä kohti kaupunkeja 
ja kaupunkialueita. Yli puolet maailman väes-
töstä asuu urbaaneilla aluilla, ja kaupunkien 
asukasmäärät ovat edelleen kasvussa.1 En-
nusteiden mukaan 68 prosenttia maailman 
väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 
mennessä.2 Kaupungeilla on huomattava 
vaikutus ilmastonmuutoksen etenemiseen, 
sillä ne tuottavat yli 60 prosenttia maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yli 78 prosent-
tia näistä päästöistä on peräisin liikenteestä.3 

1 Luc Hens, ‘The Challenge of the Sustainable City’, Environment, Development and Sustainability, 12.6 
(2010), 875–76, s.875 <https://doi.org/10.1007/s10668-010-9259-3> [luettu 16.3.2022].
2 Anne-Hélène Prieur-Richard ym., Global Research and Action Agenda on Cities and Climate Change 
Science, 2019, s.1 <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/07/Research-Agenda-Aug-10_
Final_Short-version.pdf> [luettu 20.4.2022].
3 Zaheer Allam ym., ‘The 15-minute city offers a new framework for sustainability, liveability, and health’, 
The Lancet Planetary Health (Elsevier B.V., 2022), e181–83, s.e181 <https://doi.org/10.1016/S2542-
5196(22)00014-6> [luettu 3.7.2022].
4 Jonne Silonsaari ym., Lihasvoimaa kaupunkiliikenteeseen, 2021, s.3 <https://www.jyu.fi/fi/
ajankohtaista/arkisto/2021/04/lihasvoimaa-kaupunkiliikenteeseen-suosituksia-kestavan-ja-aktiivisen-
kaupunkiliikenteen-edistamiseksi> [luettu 15.4.2022].
5 Tarja Jääskeläinen, ‘Viisas liikkuminen - kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne 
-kuntayhtymä.’, 2015 <https://docplayer.fi/3378368-Viisas-liikkuminen-kestavat-liikkumisvalinnat-
helsingin-seudun-liikenne-kuntayhtyma.html> [luettu 21.5.2022].
6 Silonsaari ym., s.3.

Näin ollen kaupungit kuormittavat ilmastoa 
enemmän suhteessa muihin alueisiin, ja nii-
den ilmastovaikutusten vähentäminen on en-
sisijaisen tärkeää. Tehokas keino on vähentää 
liikenteen päästöjä kaupungeissa.

Vaikka Suomessa kaupungit ovatkin verrat-
tain pieniä, päästöjen jakautuminen toimii 
täällä samalla periaatteella kuin muuallakin 
maailmassa. Suomen kasvihuonekaasupääs-
töistä noin viidennes aiheutuu liikenteestä.4 
Liikenne on siis toiseksi suurin kasvihuone-
kaasupäästöjen aiheuttaja Suomessa (Kuva 
1).5 Vuonna 2018 liikenteen päästöistä 54 
prosenttia aiheutui henkilöautoliikenteestä.6 
Vuonna 2020 yli 72 prosenttia suomalaisista 
asui kaupunkialueilla, mikä kertoi kaupungis-

Kuva 1. Suomen ja kotitalouksien päästölähteet.
Kuva muokattu mukaillen: Tarja Jääskeläinen, ‘Viisas liikkuminen - kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä.’, 2015 <https://docplayer.fi/3378368-Viisas-liikkuminen-kestavat-
liikkumisvalinnat-helsingin-seudun-liikenne-kuntayhtyma.html> [luettu 21.5.2022].
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2.2 Liikenne ja Suomen ilmastotavoitteet

Suomen ilmastotavoitteet vaativat toimia mo-
nilla eri tahoilla, joista liikenne on yksi. Suo-
men tavoitteiden joukossa on olla hiilineutraali 
vuoteen 2035 mennessä, tehden oman osuu-
tensa maailman keskilämpötilan rajoittami-
seksi 1,5 asteeseen, sekä pyrkimys maailman 
ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyh-
teiskunnaksi.10 Suomen ilmastopaneelin tie-
dotteen mukaan Suomi on ilmastotoimillaan 
edistänyt tavoitteiden saavuttamista, mutta 
jatkossa tarvitaan vielä lisätoimia. Liikenteen 
päästöjen vähentämisen tarve on keskeistä, 
ja päästövähennyksiä jouduttaa erityisesti lii-
kenteen sähköistyminen.11 Liikenteen kehityk-
seen on siis tulevaisuudessa syytä panostaa 
erityisesti, ja tässä kaavoitus ja maankäytön 
suunnittelu voivat olla hyödyllisiä työkaluja.

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
pyritään puolittamaan vuoteen 2030 mennes-

10 ‘”Suomella on hyvät mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaiseen ekologiseen 
jälleenrakentamiseen” 3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi’ <https://
valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-
suomi> [luettu 23.4.2022].
11 ‘Ilmastotoimien riittävyyden arviointi vuosien 2030 ja 2035 tavoitteiden osalta’, Suomen 
ilmastopaneelin muistio, s.24-25.
12 ‘Fossiilittoman liikenteen tiekartta’ <https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM050:00/2019> 
[luettu 23.4.2022].
13 ‘Ilmastotoimien riittävyyden arviointi vuosien 2030 ja 2035 tavoitteiden osalta’, Suomen 
ilmastopaneelin muistio, s.25.

sä verrattuna vuoden 2005 tasoon, ja liikenne 
muutetaan nollapäästöiseksi vuoteen 2045 
mennessä. Keinoja ovat muun muassa ruuh-
kamaksujen käyttöönoton arviointi, liikenteen 
päästökaupan kehittäminen sekä biopoltto-
aineiden riittävyyden arviointi.12 Kansallinen 
päästökauppa on mainittu mahdollisesti hyö-
dyllisenä keinona edistää hiilineutraaliusta-
voitetta myös ilmastopaneelin tiedotteessa.13 
Näiden keinojen lisäksi voitaisiin mainita ak-
tiivisten kulkumuotojen tukeminen ja niihin 
kannustaminen. Kaavoituksen ja maankäytön 
suunnittelun keinoin rakennettua ympäristöä 
voidaan kehittää siten, että se suosii päästöt-
tömiä ja vähäpäästöisiä kulkumuotoja, kuten 
kävelyä ja pyöräilyä.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi onkin 
jo ryhdytty toimeen. Valtioneuvoston sel-
vityksen mukaan yhteenlasketun kävelyn 
ja pyöräilyn osuutta kaikista matkoista py-
ritään nostamaan 30 prosentilla vuoteen 

tumisen jatkumisesta.7 Valtion taloudellinen 
tutkimuskeskus VATT:n tutkimuksen mukaan 
vuonna 2016 kotitalouksien yksityisautoilusta 
syntyneet päästöt olivat sisemmillä kaupunki-
alueilla jopa 60 prosenttia alhaisemmat kuin 
maaseutumaisilla alueilla. Kaupungistuminen 
ei kuitenkaan ole tuonut päästövähennyksiä, 
sillä erot päästöissä alueiden välillä eivät ole 
muuttuneet vuosien 2013–2018 aikana. Sa-
massa tutkimuksessa todetaan, että henkilö-
autoliikenteen hiilidioksidipäästöistä yli puolet 
syntyy kaupungeissa.8 Suuri osa yksityisau-
toilijoista asuu siis kaupunkialueilla, oletet-
tavasti varsinkin kaupunkien kehysalueilla, 
mikä osoittaa kaupunkiliikenteen merkittävän 
osuuden Suomen liikenteen kokonaispääs-
töissä.

Myös kaupunkien ilmanlaatu ja siten ihmis-
ten terveys ja hyvinvointi kärsivät johtuen lii-
kenteen päästöistä. Kaupunkien tieverkosto-
ja käyttävien moottoriajoneuvojen määrä on 
lisääntynyt viime vuosikymmenien aikana, 
mikä on lisännyt myös ilmansaasteiden mää-
rää. Liikenteen päästöt ovat pääasiallinen syy 

7 ‘Kaupunki–maaseutuluokitus päivitetty: Suomen kaupungistumisaste noussut yli 72 prosentin’, 
Suomen ympäristökeskus, 2020 <https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kaupunkimaaseutuluokitus_
paivitetty_Suom(57423)> [luettu 15.4.2022].
8 Kimmo Palanne ja Anna Sahari, VATT MUISTIOT 63 Henkilöautoliikenteen CO 2-päästöt ja päästöjen 
vero-ohjaus, 2021, s.20.
9 H. Forehead ja N. Huynh, ‘Review of modelling air pollution from traffic at street-level - The state of 
the science’, Environmental Pollution (Elsevier Ltd, 2018), 775–86, s.775-776, 783 <https://doi.
org/10.1016/j.envpol.2018.06.019> [luettu 2.7.2022].

ilman saastumiselle kaupungeissa. Päästöt 
koostuvat monenlaisista ihmisille haitallisista 
kemikaaleista. Nämä vapautuvat ilmaan joko 
kaasuina tai alkeishiukkasina, joita ovat esi-
merkiksi hiilimonoksidi, haihtuvat orgaaniset 
yhdisteet (VOC, volatile organic compound), 
ammoniakki, typen oksidit ja dieselin hiuk-
kaspäästöt. Päästöjen määrä ja koostumus 
vaihtelevat paljon riippuen ajasta ja paikasta 
sekä monista muista muuttujista, mikä tekee 
päästöjen tarkasta mittaamisesta vaikeaa. On 
kuitenkin todettu, että päästörajoituksilla on 
onnistuttu vähentämään haitallisia päästöjä 
uusien autojen ollessa vähäpäästöisempiä. 
Tämän kehityksen ylläpitämiseen on tulevai-
suudessakin panostettava.9 Aktiivisia kulku-
tapoja tukemalla voidaan vähentää mootto-
riliikennettä kaupungeissa, jolloin liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja kau-
punkien ilmanlaatu paranee.
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tonmuutoksen myötä rankat sateet ja myrskyt 
yleistyvät, ja siksi kaupunkirakenteiden tulisi 
kehittyä vastaamaan tulvavesien käsittelyyn 
liittyviin tarpeisiin. Rakenteellinen pysäköinti 
on hyvä esimerkki tulvariskiä lisäävistä teki-
jöistä kaupungeissa. Pysäköintialueet ovat 
useimmiten läpäisemättömiä pintoja, joilta sa-
devesi ei pääse imeytymään maahan. Rossin 
ym. tutkimuksessa todetaan, että pysäköinti-
alueiden tilavarausten käyttö hulevesialuei-
na tehostaisi hulevesien käsittelyä ja auttaisi 
rakentamaan enemmän vihreää infrastruk-
tuuria harmaan sijaan. Tätä edistävät myös 
ihmisten liikkumistottumukset.20 Yksityisautoi-
lua vähentämällä voidaan siis vähentää myös 
pysäköintitilan tarvetta kaupungeissa, ja näin 
ottaa tilaa parempaan käyttöön muun muassa 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämi-
seksi.

Kaavoituksella on mahdollista vaikuttaa 
maankäytön järjestelyihin kaupungeissa, 
mutta maankäyttö- ja rakennuslain nykyiset 
säädökset rajoittavat kaavoituksen liikkuma-
varaa. Oulun yliopiston IPaWa-hankkeessa 
tutkitaan autopaikoituksen, joustavan kaa-

20 Pekka M. Rossi ym., ‘Integrating urban development and stormwater management; Car parking 
allocation in north of Finland’, 2022 <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-9484> [luettu 
9.6.2022].
21 ‘IPaWa- Innovatiivinen pysäköinti ja hulevesien hallinta joustavassa ja älykkäässä kaupungissa’ 
<https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A75351> [luettu 9.6.2022].
22 Sofeem Nasim ym., ‘Towards Smart Internet of Things (IoT) Car Parking System’, 2022, s.1 <https://
doi.org/https://doi.org/10.22541/au.165306835.53704062/v1> [luettu 9.6.2022].

voituksen ja hulevesien hallinnan vuorovai-
kutusmekanismia, sekä ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen keinoja kaavoituksen kautta. 
Kaupunkien toimivaltaa asemakaavoitukses-
sa tarkastellaan pysäköinnin sekä hulevesien 
käsittelyn järjestämisen kannalta. Uudeksi toi-
mintaperiaatteeksi ehdotetaan joustavaa kaa-
voitusperiaatetta, joka sallii vähähiilisemmän 
ja resilientimmän yhdyskuntarakenteen kehit-
tämisen.21 Näin kaupungit voivat paremmin 
edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
sekä samanaikaisesti tehostaa pysäköintiolo-
suhteita. 

Perinteiset pysäköintijärjestelyt kaupungeissa 
aiheuttavat paljon haittoja niin ihmisille kuin 
ympäristöllekin. Vapaiden pysäköintipaikko-
jen etsimisestä seuraa päästöjä, ilmansaas-
teita, turvallisuusriskejä ja taloudellisia me-
netyksiä, ja se myös aiheuttaa 30 prosenttia 
kaupunkien liikenneruuhkista.22 Kaupunkien 
pysäköintijärjestelyt kaipaavat siis kehittä-
mistä. Olemassa olevien pysäköintipaikko-
jen käyttöä tulee tehostaa niin, että välty-
tään turhalta pysäköintipaikan etsimiseltä. 
IPaWa-hankkeessa ratkaisuksi ehdotetaan 

2030 mennessä.14 Näin kävelyn ja pyöräilyn 
yhteinen kulkutapaosuus nousisi nykyisestä 
30 prosentista 38 prosenttiin.15 Keinoja, joil-
la näihin tavoitteisiin päästään, ovat muun 
muassa kävelyn ja pyöräilyn korostaminen 
ensisijaisina liikkumisvaihtoehtoina erityi-
sesti tiiviillä kaupunkialueilla, taloudellisen 
ohjauksen ja kannustimien lisääminen, käve-
ly- ja pyöräilyinfrastruktuurin tehokkaampi täy-
dentäminen ja olosuhteiden ympärivuotisen 
kunnossapidon tehostaminen.16 Maankäytön 
suunnittelun ja kaavoituksen rooli näiden ta-
voitteiden saavuttamisessa on kehittää raken-
nettua ympäristöämme niin, että se suosii kä-
velyä ja pyöräilyä.

2.3 Liikenne ja tilankäytön tehokkuus 

Yksityisautoilun vähentäminen kaupungeissa 
parantaa tilankäytön tehokkuutta. Vaikuttaa 
siltä, että monet nykykaupungit on suunniteltu 
autoille, vaikka niiden kuuluisi olla suunniteltu 

14 Max Mannola ym., Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet, 2021, s.16.
15 Silonsaari ym., s.3.
16 Mannola ym., s.3.
17 Mark J. Nieuwenhuijsen, ‘Urban and transport planning pathways to carbon neutral, liveable and 
healthy cities; A review of the current evidence’, Environment International (Elsevier Ltd, 2020), s.2 
<https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105661> [luettu 12.5.2022].
18 Nieuwenhuijsen, s.2.
19 Jääskeläinen.

ihmisille,17 ja tämä näkyy kaupunkien tilankäy-
tössä. Autoliikenne vie joukkoliikenteeseen ja 
pyöräilyyn verraten enemmän tilaa monikais-
taisten väylien ja pysäköintipaikkojen muo-
dossa. Autot ovat pysäköityinä keskimäärin 96 
prosenttia ajasta,18 joten varsinkin pysäköin-
titilaa tarvitaan kaupungeissa paljon. Autolii-
kenteen suosiminen tekee asumisesta kalliim-
paa, sillä pysäköintipaikkojen rakentamisen 
myötä asumisen kustannukset nousevat noin 
20 prosenttia.19 Pysäköintitilaa voitaisiin ottaa 
muuhun käyttöön, jos yksityisautoilun osuutta 
liikenteessä vähennettäisiin, ja näin saatai-
siin luotua enemmän miellyttäviä ja terveyttä 
edistäviä kaupunkitiloja ihmisten käyttöön. 
Samalla kaupungissa asumisen kustannukset 
laskisivat, mikä parantaisi kaikkien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia asua tiiviisti rakennetuilla 
kaupunkialueilla ja siten nauttia niiden tarjoa-
mista eduista ja palveluista.

Kaupunkien tilankäytön suunnittelussa tu-
lee myös huomioida ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen ja sen vaatimat toimet. Ilmas-
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lutuksesta Suomessa oli 19 prosenttia, teh-
den siitä toisiksi suurimman energianlähteen 
puupolttoaineiden jälkeen.27 Näiden lukujen 
perusteella voidaan todeta, että liikenteen 
sähköistymiseen on syytä panostaa, mikäli 
ilmastonmuutoksen torjumiseen toivotaan no-
peita ja tehokkaita keinoja.

Sähköautot ja biopolttoaineet ovatkin ke-
hittyneet paljon viime vuosina, kuten myös 
mahdollinen tulevaisuuden polttoaine vety.28 
Autoalan keskusliiton arvioiden mukaan ladat-
tavien autojen osuus nousee yli 40 prosenttiin 
vuoteen 2025 mennessä. Jos uusien autojen 
hankinnan verotuksesta luovuttaisiin siirtäen 
painopistettä vuosittaiseen veroon, sähköisty-
minen voisi edetä tätäkin nopeammin, jolloin 
ylitettäisiin hallituksen tavoiteluvut vuoteen 
2030 mennessä.29 Liikenteen sähköistyminen 
vaikuttaa siis Suomessa lupaavalta, varsinkin 
jos autojen verotuksen suhteen tehdään tar-
vittavia muutoksia.

27 Lea Gynther, ‘Energian kokonaiskulutus’, Motiva, 2022 <https://www.motiva.fi/ratkaisut/
energiankaytto_suomessa/energian_kokonaiskulutus> [luettu 11.5.2022].
28 Saavalainen.
29 ‘Autoala: Autojen sähköistyminen etenee lähivuosina nopeasti’, Yle, 2021 <https://yle.fi/
uutiset/3-11790351> [luettu 11.5.2022].
30 Jenni Frilander, ‘Onko sähköauto päästötön?’, Yle, 2015 <https://yle.fi/uutiset/3-8034654> [luettu 
11.5.2022].
31 Nieuwenhuijsen, s.4.

Sähköautojen yleistyessä on kuitenkin huo-
mioitava, että autojen käyttämän sähkön tu-
lisi olla uusiutuvaa hyödyn saavuttamiseksi. 
Kivihiilisähköllä toimivan sähköauton päästöt 
ovat lähes yhtä suuret kuin uuden polttomoot-
toriauton. Sen sijaan uusiutuvalla energialla 
kulkeva sähköauto on päästötön.30 Pelkkä 
liikenteen sähköistyminen ei siis ratkaise 
päästöongelmia, ellei sähköntuotannossa 
tapahdu samanaikaisesti kehitystä. Toinen 
tärkeä huomio on, että sähköauto on vain 
osittainen ratkaisu kaupunkien liikenteen 
kehittämiseksi, sillä se vie yhtä paljon tilaa 
kuin tavallinen polttomoottoriauto, eikä lisää 
fyysistä aktiivisuutta ja siten paranna kansan-
terveyttä.31 Siksi liikenteen sähköistyminen 
onkin parhaimmillaan vain yksi osa kaupun-
kien liikenteen kehitystä kohti kestävämpää ja 
toimivampaa tulevaisuutta.

Biokaasuautot ovat toinen ekologinen vaih-
toehto sähköautojen ohella. Biokaasu on uu-
siutuva polttoaine, jota tuotetaan ottamalla 

digitaalista autopaikkarekisteriä.23 Nasim ym. 
ovat tutkineet hankkeen puitteissa pysäköinti-
käyttäytymiseen liittyvän datan keräämistä ja 
hyödynnettävyyttä puhelinsovelluksen avulla. 
Tämän pohjalta voitaisiin kehittää älykäs py-
säköintijärjestelmä, jolla voidaan välittää käyt-
täjille applikaation kautta reaaliaikaista tietoa 
vapaista pysäköintipaikoista.24

Puhelinsovelluksen valjastaminen tähän 
käyttöön vaikuttaa järkevältä siihen nähden, 
miten vahvasti älypuhelimet ovat nykyään 
osana ihmisten arkea. Toisaalta kannustaako 
tämä puhelimen käyttöön autoa ajaessa? Py-
säköinnin suunnitteleminen aloitetaan usein 
vasta ratin takana, eikä tällöin olisi suotavaa 
käyttää puhelinta tarkkaamattomuudesta 
seuraavien onnettomuusriskien vuoksi. Jos 
sovelluksen kuitenkin saisi esimerkiksi inte-
groitua auton omaan järjestelmään, kuten 
vaikkapa navigaattorin, ja sen käytöstä tehtäi-
siin mahdollisimman vaivatonta, riskiä onnet-
tomuuksiin voitaisiin ehkä pienentää. Riski on 
joka tapauksessa olemassa, ja se tulisi huo-
mioida sovelluksia suunnitellessa. Tällaisen 
järjestelmän kehittely on kuitenkin tarpeen 

23 ‘IPaWa- Innovatiivinen pysäköinti ja hulevesien hallinta joustavassa ja älykkäässä kaupungissa’.
24. Nasim ym., s.3.
25 Michael R. Boswell, Adrienne I. Greve ja Tammy L. Seale, Climate Action Planning: A Guide to Creating 
Low-Carbon Resilient Communities (Washington DC: Island Press, 2019), s.2.
26 Heli Saavalainen, ‘”Kyse ei ole siitä, onko toivoa, vaan siitä, onko toimintaa” – Nämä teemat ovat 
pöydällä, kun maanantaina paalutetaan, millä keinoilla päästöjä pitäisi vähentää’, Helsingin Sanomat, 
3.4.2022 <https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008702373.html> [luettu 11.5.2022].

kaupunkien ilmastovaikutusten ja liikenne-
ruuhkien vähentämiseksi.

2.4 Liikenteen käyttövoiman kehitys

Nykytilanteessa fossiilisilla polttoaineilla toimi-
vat autot ovat liikenteessä normi, jonka ehdoil-
la muu liikenne toimii, mutta tähän on tultava 
muutos. Liikenteen päästöjen vähentämisek-
si on kehitettävä teknologiaa ja standardeja, 
jotta vähäpäästöisemmät kulkuvälineet ja 
polttoaineet veisivät markkinatilaa nykyisiltä, 
ilmastolle haitallisilta vaihtoehdoilta.25 Näihin 
ratkaisuihin sisältyvät muun muassa sähkö-
autot ja biokaasuautot sekä niiden käyttöä tu-
kevat tekijät, kuten latausasemien saavutetta-
vuus, akkujen kehittäminen, verovähennykset 
ja muu houkuttelevuus polttomoottoriautoihin 
verrattuna. Kansainvälisen energiajärjestö 
IEA:n mukaan sähköautot ovat kymmenen 
tehokkaimman keinon joukossa öljyn käytön 
pikaiseksi vähentämiseksi.26 Vuonna 2021 
fossiilisen öljyn osuus energian kokonaisku-
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tilankäytön tehokkuuteen tai fyysiseen aktiivi-
suuteen liittyviä ongelmia.

Yksityisautoiluun perustuvien liikenneratkai-
sujen kehittäminen ei yksinään riitä vähentä-
mään kaupunkien ilmastovaikutuksia, vaan 
rinnalle tarvitaan myös muiden kulkumuotojen 
tukemista ja autoriippuvuuden vähentämistä. 
Moottoriliikenteen käyttövoiman muuttamisen 
lisäksi tulee kasvattaa kestäviä ja aktiivisia 
kulkutapoja, kuten kävelyä ja pyöräilyä.39 Kun-
tien käytössä olevista ilmastotoimenpiteistä 
kaupunkirakenteen tiivistäminen sekä julki-
sen ja kevyen liikenteen väylien priorisointi ja 
suunnittelu sijoittuvat päästövähennyspoten-
tiaalia mittaavalla asteikolla korkealle.40 Jotta 
kaupungit voivat saavuttaa merkittäviä pääs-
tövähennyksiä, on kävelyn ja pyöräilyn fyysisiä 
olosuhteita kehitettävä ja ylläpidettävä aktiivi-
sesti niin kaavoituksen kuin eri mittakaavai-
sen maankäytön suunnittelunkin osalta.

39 Silonsaari ym., s.3.
40 Kuntien käytössä olevat ilmastotoimenpiteet Deloitten toteuttama selvitys (2018) <https://media.
sitra.fi/2018/10/12124309/deloitte-sitra-liite-1-kuntien-ilmastotoimenpiteet.pdf> [luettu 23.3.2022].
41 Anne Durand ym., KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis Mobility-as-a-Service and 
changes in travel preferences and travel behaviour: a literature review, 2018, s.3.

2.5 Liikenne palveluna

Nykyajan kaupungeissa liikkumista on kenties 
syytä alkaa tarkastella uudesta, toimivam-
man kaupunkiympäristön mahdollistavasta 
näkökulmasta. Mobility as a service (MaaS) 
on liikennekonsepti, joka esittää liikkumis-
ratkaisut palveluina liikennevälineiden yksi-
tyisomistuksen sijaan tai täydentämiseksi.41 
Liikenteen palveluistumisella on potentiaalia 
liikenteen kasvihuonekaasujen vähentämi-
sessä. Liikenne- ja viestintäministeriön tutki-
muksen mukaan liikenteen palveluistuminen 
voisi vähentää liikenteen kasvihuonekaasu-
päästöjä 80 tuhatta tonnia vuonna 2030. 
Päästövähennykset voisivat nousta jopa 
260–300 tuhanteen tonniin vuoteen 2030 
mennessä, mikäli liikkumispalveluissa käytet-
tävien ajoneuvojen sähköistyminen tapahtuisi 
yksityisautoilua nopeammin ja ne olisivat täy-
sin sähkökäyttöisiä ja nollapäästöisiä. Merkit-
tävä selittävä tekijä päästöjen vähenemiselle 
on autonomistuksen väheneminen, joka tut-
kimusten mukaan on liikenteen palveluistu-
misen luonnollinen seuraus. Vaikka tutkimuk-
sessa todetaan tuloksiin liittyvän merkittäviä 

esimerkiksi biojätteestä energia talteen.32 
Biokaasun liikennekäytön hiilidioksidipäästöt 
ovat laskennallisesti nolla. Vaikka biokaasun 
palaessa ilmaan vapautuu hiilidioksidia, bio-
hajoavaan raaka-aineeseen on sitoutunut 
sama määrä hiilidioksidia, kuin mitä palami-
sessa vapautuu. Näin ollen hiilidioksidin mää-
rä ilmakehässä ei lisäänny,33 sillä hiilidioksidi 
vapautuisi ilmaan joka tapauksessa jätteen 
hajoamisen myötä. Myös hiukkaspäästöiltä 
vältytään, sillä biokaasun sisältämä metaani 
on luontaisesti puhtaasti palava polttoaine.34 
Jalostusvaiheen metaanivuodot kuitenkin li-
säävät kokonaispäästöjä, joten niiden määrä 
on minimoitava kokonaispäästöjen pienen-
tämiseksi.35 Biokaasun etuja verrattuna säh-
köautoihin ovat sen edullisuus sekä mahdol-
lisuus muuttaa tavallinen polttomoottoriauto 
kaasuautoksi.36 Tämä tekee biokaasuautosta 

32 ‘VTT:n tutkimusprofessori: ”Biokaasun käyttö on ilmastoteko” ’, Gasum, 2018 <https://www.gasum.
com/ajassa/puhdas-liikenne/2018/biokaasun-kaytto-on-ilmastoteko/> [luettu 1.7.2022].
33 ‘Kaasuauton päästöt’, Gasum <https://www.gasum.com/yksityisille/tankkaa-kaasua/miksi-
biokaasu/kaasuauton-paastot/> [luettu 1.7.2022].
34 ‘VTT:n tutkimusprofessori: ”Biokaasun käyttö on ilmastoteko” ’.
35 Janne Kelavuori, BIOMETAANIN TUOTANTO JA KÄYTTÖ SUOMESSA (diplomityö, Tampereen teknillinen 
yliopisto, 26.4.2017), s.22-23.
36 ‘Biokaasu olisi nopea keino hillitä liikennepäästöjä, mutta EU:ssa sille ei lämmetä – 
kaasutankkaukseen päästäneen lähivuosina myös Lapissa’, Yle, 2021 <https://yle.fi/
uutiset/3-12180694> [luettu 1.7.2022].
37 ‘Biokaasu olisi nopea keino hillitä liikennepäästöjä, mutta EU:ssa sille ei lämmetä – 
kaasutankkaukseen päästäneen lähivuosina myös Lapissa’.
38 ‘VTT:n tutkimusprofessori: ”Biokaasun käyttö on ilmastoteko” ’.

helpommin lähestyttävän vaihtoehdon monille 
autoilijoille.

Biokaasun käytön lisääminen liikenteessä 
etenee kuitenkin hitaammin kuin liikenteen 
sähköistyminen. Vuonna 2020 Suomen tie-
liikenteen energiankulutuksesta vain kolme 
promillea oli biokaasua, vaikka Luonnonvara-
keskuksen laskelmien mukaan jätepohjaisel-
la biokaasulla voitaisiin kattaa jopa neljän-
nes kotimaan liikenteen energiantarpeesta. 
Biokaasun osuuden lisäämistä liikenteessä 
hidastaa EU:n keskittyminen vain liikenteen 
sähköistymisen edistämiseen.37 Liikenteen 
päästöjen vähentämiseksi tarvitaan kuitenkin 
niin biokaasuautoja kuin ekosähköllä ladat-
tavia sähköautojakin.38 Kuten sähköautokin, 
myös biokaasuauto on vain osa liikenneratkai-
sujen kokonaisuutta, sillä sekään ei ratkaise 
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epävarmuuksia,42 se antaa silti selkeän kuvan 
liikenteen palveluistumisen tehokkuudesta 
päästöjen vähentämisessä.

MaaS mahdollistaa nykyajan teknologian hyö-
dyntämisen liikenteen palveluita käytettäessä. 
Erilaiset liikkumismuodot ja reitit olisivat valit-
tavissa yhdeltä digitaaliselta alustalta, joka 
tarjoaisi myös erilaisia maksuvaihtoehtoja eri 
asiakkaiden tarpeisiin.43 Monissa kaupungeis-
sa onkin jo käytössä tämän kaltaisia palveluja. 
Esimerkiksi HSL tarjoaa sovelluksessaan mah-
dollisuuden ostaa matkalippuja busseihin, rai-
tiovaunuihin, metroon ja lähijuniin, ja lisäksi 
suunnitella reittejä ja seurata ajankohtaisia lii-
kenteen tiedotteita.44 Palveluita voitaisiin enti-
sestään kehittää lisäämällä samalle alustalle 
myös kaupunkipyörien, sähköpotkulautojen, 
taksien ja vaikkapa yhteiskäyttöautojen palve-
lut. Tämä helpottaisi käyttäjien arkea entises-
tään, sillä kaikki liikenteen palvelut löytyisivät 
samasta sovelluksesta.

42 Teemu Sihvola ym., Liikenteen palveluistumisen vaikutukset liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin, 
2021, s.74 <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-674-0> [luettu 2.7.2022].
43 Durand ym., s.3.
44 ‘HSL-sovellus’ <https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/hsl-sovellus> [luettu 13.5.2022].
45 Göran Smith, Jana Sochor ja I.C. MariAnne Karlsson, ‘Adopting Mobility-as-a-Service: An empirical 
analysis of end-users’ experiences’, Travel Behaviour and Society, 28 (2022), 237–48, s.238 <https://
doi.org/10.1016/j.tbs.2022.04.001> [luettu 13.5.2022].

Digitaaliset liikennepalvelut ovat houkuttele-
vampia ja saavutettavampia tietyille väestö-
ryhmille. MaaS-käyttäjätutkimusten mukaan 
todennäköisimpiä palvelun käyttäjiä ovat 
nuoret aikuiset, keskiluokkaiset ja sellaiset 
henkilöt, jotka asuvat tiiviillä kaupunkialueilla, 
käyttävät jo valmiiksi paljon julkista liikennet-
tä ja hallitsevat hyvin älylaitteiden käytön.45 
Palveluiden käyttöönotossa on huomioitava, 
että joillekin ihmisryhmille uudet palvelut voi-
vat olla arkea vaikeuttava tekijä. Esimerkiksi 
digitaalisten laitteiden kuten älypuhelimien 
integroiminen erottamattomaksi osaksi lii-
kennepalveluita voi tehdä liikkumisen lähes 
mahdottomaksi niille, joilla ei ole varaa kal-
liisiin älylaitteisiin, tai niille, jotka eivät osaa 
käyttää niitä. Jotta liikennepalvelut olisivat ai-
dosti kaikkien saavutettavissa, niiden ei pitäisi 
asettaa yksilöitä eriarvoiseen asemaan. Siksi 
esimerkiksi ympäristön käveltävyys ja esteet-
tömyys ovat kaupunki- ja liikennesuunnittelus-
sa ensisijaisen tärkeitä tavoitteita.
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Kaupungit ilmastonmuutoksen etulinjassa

Kaupungistumisen myötä yli puolet 
maailman asukkaista asuu kaupun-
geissa, mikä tekee niistä merkittäviä 
keskittymiä kaikkien maailmanlaajuis-
ten ilmiöiden suhteen. Tässä luvussa 
tarkastellaan kaupunkien asemaa il-
mastovaikutusten vähentämisessä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, 
käydään läpi esimerkkejä kaupunkien 
omista ilmastotavoitteista, sekä tutus-
tutaan tapauksiin, joissa kaupungit 
ovat vähentäneet ilmastovaikutustaan 
yksityisautoilua rajoittavilla liikennerat-
kaisuilla.
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hennykset toteutuisivat, sillä paikalliset hal-
linnot vastaavat monista hankkeista, joiden 
joukossa ovat myös liikenteen investoinnit.5 
Kaupungeilla on hallinnollisia keinoja vaikut-
taa sisäisiin asioihinsa, mikä mahdollistaa 
myös ilmastotietoisen päätöksenteon. Monet 
kaupungit ympäri maailmaa ovatkin asetta-
neet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Esi-
merkiksi Kööpenhamina pyrkii hiilineutraaliu-
teen vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteiden 
joukossa on fossiilivapaa liikenne,6 josta vain 
25 prosenttia on henkilöautoliikennettä.7 Vas-
taavasti Helsinki on pyrkimässä hiilineutraa-
liksi vuoteen 2030 mennessä.8 Aikaisempi 
tavoitevuosi oli 2035, mutta tavoitetta kiristet-
tiin viidellä vuodella vuonna 2021. Liikenteen 
päästöjen osalta tavoitellaan 69 prosentin 
vähennystä vuoden 2005 tasoon verraten.9 
Monet kaupungit esittävät konkreettisia tavoi-
telukuja, mikä on hyvä keino, sillä se mahdol-
listaa tavoitteiden etenemisen seurannan ja 
onnistumisen arvioinnin.

5 Boswell, Greve ja Seale, s.2.
6 Sara Ben Amer ym., ‘Modelling the future low-carbon energy systems-case study of greater 
Copenhagen, Denmark’, International Journal of Sustainable Energy Planning and Management, 24 
(2019), 21–32, s.21 <https://doi.org/10.5278/ijsepm.3356> [luettu 21.4.2022].
7 ‘The CPH 2025 Climate Plan’ <https://urbandevelopmentcph.kk.dk/mobility-cycling/mobility-how-we-
get-around-in-the-city> [luettu 21.4.2022].
8 ‘Helsingin ilmastotavoitteet ja seuranta’ <https://helsinginilmastoteot.fi/city-act/helsingin-
ilmastotavoitteet-ja-seuranta/> [luettu 21.4.2022].
9 Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelma, s.9 <https://www.hel.fi/static/liitteet/
kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/HNH-2035-toimenpideohjelma.pdf> [luettu 21.4.2022].

3.2 Euroopan kaupungit toimijoina

Euroopan tiheään rakennetuissa miljoonakau-
pungeissa on herätty keskustojen autoliiken-
teen haittoihin, joihin sisältyvät muun muassa 
melu, ilmansaasteet ja liikenneruuhkat. Siksi 
kaupungit ovat ryhtyneet rajoittamaan yksityi-
sautoilua ydinkeskustoissa ja niitä ympäröi-
villä vyöhykkeillä, sallien kuitenkin joukkolii-
kenteen, taksien ja huoltoajoneuvojen pääsyn 
alueille jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisäk-
si. Tämä kannustaa kaupunkilaisia valitse-
maan aktiivisia kulkumuotoja autoilun sijaan. 
Järjestelystä seuraava huomattava lisähyöty 
on, että näin myös kaupunkien päästöt ja hiili-
jalanjälki pienenevät.

Pariisissa on kehitteillä ”rauhoitetun liiken-
teen vyöhyke”, joka kattaa kaupungin vanhan 
ydinkeskustan (Kuva 2). Tämä alue halutaan 
sulkea läpikulkevalta autoliikenteeltä viimeis-
tään vuoteen 2024 mennessä, mikä poistaa 

3.1 Kaupunkien potentiaali

Kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen hidasta-
misessa ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin 
sopeutumisessa on merkittävä. Kaupungit 
ovat monesti erityisen haavoittuvaisia ilmas-
ton lämpenemisen vaikutuksille.1 Uusimman 
IPCC-ilmastopaneelin raportin sekä YK:n NDC 
Synthesis -raportin mukaan maailmanlaajui-
set lämpötilat tulevat nousemaan 2.7 celsiu-
sastetta vuoteen 2050 mennessä, mikä on 
huomattavasti enemmän kuin tavoiteltu 1.5 
celsiusastetta. Tämä tulee lisäämään äärim-
mäisiä sääilmiöitä, ja vaikuttamaan elinolo-
suhteisiin kaupungeissa maailmanlaajuises-
ti.2 

Monet kaupungit sijaitsevat rannikkoalueilla 
tai jokien varsilla, joten ne ovat erityisen alt-
tiita ilmastonmuutoksen tuomille uhille.3 Näitä 
uhkia voivat olla esimerkiksi merenpinnan 
nousu, myrskyt ja tulvat. Tulvien intensiivisyyttä 

1 Iván López, Jordi Ortega ja Mercedes Pardo, ‘Mobility infrastructures in cities and climate change: 
An analysis through the superblocks in Barcelona’, Atmosphere, 11.4 (2020), s.2 <https://doi.
org/10.3390/ATMOS11040410> [luettu 16.3.2022].
2 Allam ym., s.e181.
3 Zhifu Mi ym., ‘Cities: The core of climate change mitigation’, Journal of Cleaner Production (Elsevier 
Ltd, 2019), 582–89, s.583 <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.034> [luettu 21.4.2022].
4 Jeremy G. Carter, ‘Climate change adaptation in European cities’, Current Opinion in Environmental 
Sustainability, 2011, 193–98, s.193 <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2010.12.015> [luettu 
21.4.2022].

kaupungeissa lisää läpäisemättömien 
päällysteiden, kuten asfaltin, runsaus, ja 
vastaavasti läpäisevien päällysteiden vähyys. 
Myös lämpösaarekeilmiö uhkaa tiheään 
rakennettuja kaupunkialueita ilmaston 
lämmetessä.4 Kaupunkien tulee siis kehittää 
strategioita, jotka turvaavat ilmastonmuutok-
sen seurauksiin sopeutumisen. Samalla kau-
pungit kohtaavat etulinjassa ilmastonmuutos-
ta lieventävien ja hidastavien toimien hyödyt, 
mikä voi kannustaa ryhtymään itse näihin toi-
miin. Liikenteen järjestelyt ovat yksi osa-alue, 
jota kehittämällä kaupungit voivat merkittä-
västi vähentää ilmastovaikutustaan.

Kaupungit ovat ilmastonmuutoksen kannalta 
mielenkiintoisessa asemassa, sillä siinä mis-
sä ne ovat tällä hetkellä suurimpia päästöjen 
aiheuttajia, niillä on eniten potentiaalia ilmas-
tonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kan-
sainvälisten ja kansallisten ilmastotoimien 
jäädessä usein riittämättömiksi kaupungeilla 
on tärkeä rooli. Toiminta paikallisella tasolla 
on välttämätöntä, jotta tarpeelliset päästövä-
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puolet keskustan autoliikenteestä antaen tilaa 
kevyelle liikenteelle ja viheralueille.10 Alueelle 
saa edelleen ajaa autolla perustelluista syis-
tä, mutta tämänkin liikenteen nopeusrajoi-
tuksia alennetaan melun vähentämiseksi ja 
turvallisuuden parantamiseksi.11 Ratkaisua 
on kritisoitu sen sopimattomuudesta Pariisin 
kaltaiseen kaupunkiin, mutta itse pariisilais-
ten kerrotaan olleen tyytyväisiä.12 Ratkaisun 
onnistuminen riippuu oletettavasti siitä, miten 
hyvin se onnistutaan sitomaan Pariisin kes-
kustan ominaisuuksiin ja toimintoihin. Pelkkä 
autoliikenteen rajoittaminen voi tuoda mu-
kanaan ongelmia kuten autioitumista, mutta 
samanaikainen kävely- ja pyöräily-yhteyksien 
parantaminen sekä viheralueiden lisääminen 
kehittää kaupunkia kokonaisuutena. Parhaas-
sa tapauksessa keskustasta tulee entistä 
houkuttelevampi meluttomana, jalankulkupai-
notteisena ja vehreänä kaupunginosana.

Myös Lontoossa on rajoitettu yksityisautoilua 
kaupungin keskusta-alueella. Siellä läpikul-
kevaa autoliikennettä ei kuitenkaan ole ko-
konaan kielletty, vaan autoilijoilta veloitetaan 
maksu vyöhykkeelle ajamisesta arkipäivinä 

10 Petja Pelli, ‘Autoista puolet pois’, Helsingin Sanomat, 15.4.2022 <https://www.hs.fi/ulkomaat/art-
2000008691708.html> [luettu 22.4.2022].
11 ‘Paris crée une zone apaisée dans le centre de la capitale’, 2022 <https://www.paris.fr/pages/paris-
cree-une-zone-apaisee-dans-le-centre-de-la-capitale-20426> [luettu 23.4.2022].
12 Pelli.
13 London, United Kingdom’s congestion charge <https://www.unescap.org/sites/default/files/30.%20
CS-London-United-Kingdom-congestion-charge.pdf> [luettu 23.3.2022].

tiettyinä kellonaikoina. Ympäristöystävälliset 
ajoneuvot kuten sähköautot saavat kulkea tar-
kastuspisteiden ohi veloituksetta. Ensimmäi-
nen ruuhkamaksualue lanseerattiin jo vuonna 
2003, ja aluetta on myöhemmin laajennettu. 
Vuodesta 2002 vuoteen 2003 kasvihuone-
kaasupäästöt olivat laskeneet 16 prosenttia. 
Muita hyötyjä ovat olleet ilmansaasteiden ja 
liikenneruuhkien väheneminen, liikennetur-
vallisuuden parantuminen, joukkoliikenteen 
ja hybridiautojen suosion kasvu sekä talou-
delliset hyödyt. Hankkeen onnistumisen ovat 
mahdollistaneet muun muassa tutkimukset ja 
kokeilujaksot ennen varsinaista käyttöönottoa 
sekä avoin kommunikointi eri osapuolten vä-
lillä.13 Pariisin, joka on nyt ryhtymässä saman-
kaltaisen ratkaisun kehittelyyn, voisi olla hyvä 
ottaa mallia Lontoon ruuhkamaksualueen 
taustatyöstä, joka lopulta johti onnistumiseen. 
Eri kaupungit toki asettavat erilaiset tavoitteet 
ratkaisuille, mutta onnistuneet toimintatavat 
ovat varmasti sovellettavissa eri kaupunkien 
konteksteissa. Esimerkiksi kokeilujaksot ja nii-
den tulosten seuraaminen ja raportointi voisi-
vat olla Pariisissakin järkeviä toimia.

Kuva 2. Pariisin rauhoitetun liikenteen vyöhyke.
Kuva muokattu mukaillen: Petja Pelli, ‘Autoista puolet pois’, Helsingin Sanomat, 15.4.2022 <https://
www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008691708.html> [luettu 22.4.2022].

3130



Arkiliikkumisen edistämisen hyödyt

Aktiivisten kulkutapojen tukemisella 
on ilmastohyötyjen lisäksi paljon myös 
muita etuja, joiden valossa arkiliikku-
mista edistävä maankäytön suunnit-
telu ja kaavoitus on entistäkin perus-
tellumpaa. Tässä luvussa käsitellään 
tutkimustietoa liittyen arkiliikunnan 
lisäämisen kansanterveys- ja talousvai-
kutuksiin.

4
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4.1 Vaikutukset kansanterveyteen

Kansanterveyden koheneminen on merkittävä 
arkiliikkumisen edistämisen etu. Suomalaisis-
ta valtaosa liikkuu liian vähän fyysistä terveyttä 
ajatellen, sillä arkielämästä, työnteosta ja pai-
kasta toiseen siirtymisestä ei synny tarpeeksi 
liikuntaa.1 Liikunnallisesti passiivinen elämän-
tapa on lisääntynyt, samoin kuin esimerkiksi 
ruutuaika ja istuminen; jo päiväkoti-ikäiset 
ovat paikallaan 60 prosenttia, ja aikuisväestö 
80 prosenttia valveillaoloajastaan.2 Fyysinen 
passiivisuus on ongelma myös maailman-
laajuisesti. Maailman terveysjärjestö WHO:n 
mukaan liikkumattomuus on elintapasaira-
uksien aiheuttamissa kuolemantapauksissa 
neljänneksi merkittävin riskitekijä.3 Liikunnan 
lisäämiseksi on siis ryhdyttävä toimeen, mikäli 
suomalaisten fyysisen terveyden tasoa halu-
taan parantaa ja ylläpitää sekä ennenaikaisia 
kuolemantapauksia vähentää. 

Liikunnan edistäminen aktiivisiin kulkutapoi-
hin kannustamisen muodossa vähentää kuol-
leisuutta myös siksi, että se pienentää yksi-

1 Silonsaari ym., s.4.
2 Niina Epäilys, Terveysliikunnan vaikutusten arviointisuunnitelma, Oulun kaupunki, 18.9.2014.
3 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, 2018.
4 Heli Lehtomäki ym., Liikenteen terveysvaikutukset Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa, s.29.
5 Lehtomäki ym., s.29.
6 Allam ym., s.e181.

tyisautoilun osuutta liikenteessä. Pääasiassa 
moottoriajoneuvoilla kulkemiseen pohjautuva 
tieliikenne aiheuttaa huomattavasti terveys-
haittoja Suomessa. Suomen ympäristökes-
kus SYKE:n tutkimuksen mukaan liikenteen 
terveyshaitat Suomessa olivat 16 200 hait-
tapainotettua elinvuotta (Kuva 3). Aktiivisen 
liikkumisen ansiosta vältetyt terveyshaitat oli-
vat -31 400 ennenaikaisen kuoleman vuoksi 
menetettyä elinvuotta.4 Aktiivisen liikkumisen 
lisäämisellä on siis kaksoisvaikutus, sillä se 
tuo mukanaan terveyshyötyjä ja vähentää lii-
kenteen terveyshaittoja samanaikaisesti.

Liikenteen terveyshaitoista suurin osa johtui 
liikenneonnettomuuksista. Muita tekijöitä oli-
vat melun terveyshaitat, jotka johtuivat pää-
osin unihäiriöistä ja kiusaantuneisuudesta, ja 
pienhiukkasten terveyshaitat, jotka koostuivat 
menetetyistä elinvuosista.5 WHO:n mukaan 
maailmanlaajuisesti ilmansaasteille altistu-
vien kaupunkilaisten määrä on 2-5 kertaa 
suositeltua suurempi, mikä johtaa kasvaviin 
hengitystiesairaus-, syöpä- ja sydänsairaus-
tapauksiin.6 On myös todettu, että autoliiken-
teen päästöistä aiheutuu Suomessa 200–400 

Kuva 3. Liikenteen vuotuinen tautitaakka haittapainotettuina elinvuosina Suomessa 2015.
Kuva muokattu mukaillen: Heli Lehtomäki ym., Liikenteen terveysvaikutukset Suomessa ja suurimmissa 
kaupungeissa, s.29.
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lista polarisaatiota, mikä tarkoittaa, että yhä 
suurempi osa ihmisistä liikkuu joko paljon 
tai lähes olemattomasti, jolloin kohtalaisesti 
liikkuvien määrä pienenee.12 Yhä harvempi 
saa toimeentulonsa ruumiillisesta työstä, ja 
paikasta toiseen liikkuminen tapahtuu usein 
moottoriajoneuvoilla. Riittävästi liikuntaa saa-
vat vain ne, jotka vapaa-ajallaan aktiivisesti 
harrastavat jotakin urheilulajia, mikä taas on 
tyypillistä hyvin toimeentuleville ja korkeas-
ti koulutetuille.13 Liikuntaharrastukset ovat 
usein hintavia, sillä esimerkiksi varusteet, tilo-
jen käyttö ja ohjaus tai valmennus maksavat. 
Näin ollen harrastusten ulkopuolelle jäävät 
herkästi pienituloiset, alemman sosioekono-
misen aseman edustajat. Siksi arkiliikunnan 
ja aktiivisten kulkutapojen edistäminen kaa-
voituksessa on myös tasa-arvokysymys.

Aktiivinen elämäntapa vaikuttaa ihmiseen 
positiivisesti monella eri tapaa. Liikunnal-
la on fyysisen terveyden edistämisen lisäksi 

12 Silonsaari ym., s.4.
13 Silonsaari ym., s.5.
14 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, s.16.
15 Xiang Wang ym., ‘Systematic review and meta-analysis of the effects of exercise on depression in 
adolescents’, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (BioMed Central Ltd, 2022), s.16 
<https://doi.org/10.1186/s13034-022-00453-2> [luettu 16.5.2022].
16 John T. Huge, ERUDITE JOURNAL OF MUSIC AND PERFORMING ARTS EFFECTS OF EXERCISE ON 
MENTAL AND PHYSICAL HEALTH, EJMPA), 2022, iii, s.80.
17 G. Calogiuri ja L.R. Elliott, ‘Why do people exercise in natural environments? Norwegian adults’ 
motives for nature-, gym-, and sports-based exercise’, International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 14.4 (2017), s.1 <https://doi.org/10.3390/ijerph14040377> [luettu 16.5.2022].

positiivisia vaikutuksia myös psyykkiseen ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin.14 Tutkimuksilla on 
pystytty osoittamaan kohtuullisen liikunnan 
lieventävän nuorten masennusoireita.15 Fyysi-
nen aktiivisuus voi auttaa vähentämään myös 
ahdistusta, ja vaikutus voi alkaa heti liikunnan 
jälkeen.16 Mielenterveyden tärkeyden ollessa 
paljon esillä nykypäivänä, on myös fyysisen 
ympäristön suunnittelulla tärkeä rooli. Ympä-
ristö voi joko lisätä tai vähentää liikunnan hou-
kuttelevuutta ja siten vaikuttaa myös ihmisten 
mielenterveyteen. Liikuntaa edistävän kaavoi-
tuksen tulisi ottaa huomioon viheralueiden ja 
puistojen merkitys liikuntaympäristöinä psyyk-
kisen hyvinvoinnin edistämisessä. Niin sa-
notulla ”vihreällä liikunnalla” on tutkimusten 
mukaan psyykkistä ja fyysistä terveyttä vahvis-
tava sekä stressiä vähentävä vaikutus.17 Pas-
asen ym. tutkimuksen mukaan nimenomaan 
mielenterveydellä on johdonmukaisin positii-
vinen yhteys fyysiseen aktiivisuuteen luonnos-

ennenaikaista kuolemaa vuosittain.7 Näin 
ollen liikunnan edistäminen ja autoliikenteen 
vähentäminen auttavat yhdessä ehkäisemään 
ennenaikaisia kuolemia ja siten parantamaan 
kansanterveyttä.

Eri ikäryhmien liikuntasuositusten saavutta-
mista kuvaavat luvut paljastavat karun todel-
lisuuden suomalaisten liikuntatottumuksis-
ta. Tutkimusten mukaan vain 46 prosenttia 
3-vuotiaista lapsista, 50 prosenttia alakoulu-
laisista, 10–17 prosenttia yläkoululaisista ja 
16 prosenttia 20–54-vuotiaista aikuisista saa-
vuttaa Maailman terveysjärjestön ja kansalli-
sen tason määrittelemät liikuntasuositukset.8 
Suomalaisten elintavan aktivoimiseksi vaadi-
taan siis toimia. Vaikka Suomessa on paljon 
liikuntaseuroja ja -paikkoja, ja siten paljon 
mahdollisuuksia liikunnalle, nykyinen raken-
nettu ympäristö ei täytä ihmisen psykologi-
sia ja sosiaalisia tarpeita liikunnan suhteen.9 
Tässä maankäytön suunnittelu ja kaavoitus 
voivat olla hyödyllisiä työkaluja: niiden avulla 
elin- ja toimintaympäristöä voidaan kehittää 
paremmin liikuntaan soveltuvaksi ja siihen 
kannustavaksi.

7 Jääskeläinen.
8 A. Karjalainen ym., ‘Multi-Dimensional Interacting Constraints on Physical Activity Behaviours in the 
Finnish Population’, Sports Medicine, 46.7 (2016), 969–76, tiivistelmä <https://doi.org/10.1007/
s40279-016-0550-9> [luettu 16.5.2022].
9 Karjalainen ym., tiivistelmä.
10 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, s.16, 19.
11 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, s.16

Liikunnan lisääminen on tarpeen Suomessa 
kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. Liikunnallinen 
elämäntapa on välttämätön lasten ja nuor-
ten terveen kasvun ja kehityksen kannalta.10 
Erityisesti yläasteikäisten liikkumattomuus 
on ongelma, johon tulisi kiinnittää huomiota. 
Nuoria olisi hyvä kannustaa liikkumaan va-
paa-ajallaan, ja lisäksi arkiliikkumisesta tulisi 
tehdä mahdollisimman houkuttelevaa, jotta 
nuoret itse päätyisivät valitsemaan aktiivisen 
kulkumuodon. Myös vanhusten liikkuminen 
tulisi huomioida. Liikunnan merkitys kasvaa 
entisestään väestön ikääntyessä, ja aktiivinen 
elämäntapa parantaa vanhusten mahdolli-
suuksia asua kotona mahdollisimman pitkään 
laitoshoidon sijaan.11 Vanhusten arkiliikkumi-
sessa tärkeää olisi, että arkiset asiointimatkat 
voitaisiin kulkea jalan. Tätä voidaan edistää 
suunnittelussa panostamalla ympäristön kä-
veltävyyteen ja esteettömyyteen.

Suomalaisten joukossa on kuitenkin myös 
niitä, jotka harrastavat paljon liikuntaa. Yh-
teiskunnan kaupungistumisen ja vaurastumi-
sen, työelämän muutosten sekä länsimaisten 
elämäntapojen myötä on syntynyt liikunnal-

3736



sa verrattuna terveyteen ylipäätään.18 Vihreät 
kaupunkitilat ovat siis suotuisten ympäristö-
vaikutustensa lisäksi hyväksi myös ihmisten 
mielenterveydelle.

4.2 Talousvaikutukset

Arkiliikuntaa edistävät toimet tuovat muka-
naan myös taloudellisia etuja. Jyväskylän yli-
opiston vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa 
selvisi pyöräilyn tuottavan yhteiskunnalle kilo-
metriä kohden 0,18 euroa ja kävelyn 0,37 eu-
roa, kun taas autoilu maksaa yhteiskunnalle 
0,11 euroa kilometriä kohden.19 Muun muas-
sa liikenneruuhkista aiheutuu taloudellisia ja 
ajallisia tappioita,20 ja liikenneruuhkien onkin 
arvioitu aiheuttavan Euroopassa 120 miljardin 
kustannukset joka vuosi.21 Ruuhkia voidaan 
merkittävästi vähentää siirtämällä liikenteen 

18 T. P. Pasanen, L. Tyrväinen ja K. M. Korpela, ‘The Relationship between Perceived Health and Physical 
Activity Indoors, Outdoors in Built Environments, and Outdoors in Nature’, Applied Psychology: Health and 
Well-Being, 6.3 (2014), 324–46, tiivistelmä <https://doi.org/10.1111/aphw.12031> [luettu 21.5.2022].
19 Silonsaari ym., s.5.
20 Jääskeläinen.
21 Maria Attard ja Yoram Shiftan, Sustainable Urban Transport, toim. Maria Attard ja Yoram Shiftan, 1. 
painos (Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2015), vii, s.16.
22 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, s.16.
23 Tommi Vasankari ja Päivi Kolu, Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja 
heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 
julkaisusarja 31/2018, s.1.

painopistettä julkisen liikenteen ja lihasvoimin 
tapahtuvan liikkumisen puolelle. Näin ollen 
kannustaminen aktiivisen kulkumuodon valit-
semiseen autoilun sijaan on myös taloudelli-
sesti kannattavaa.

Arkiliikunnan edistämisellä pienennetään so-
siaali- ja terveysmenoja. Vähäisestä fyysises-
tä aktiivisuudesta, runsaasta istumisesta ja 
huonosta kunnosta aiheutuvat yhteiskunnalli-
set kustannukset ovat Suomessa vuositasolla 
3,2–7,5 miljardia euroa, ja liikkumattomuu-
desta seuraa lisäkustannuksia terveyden-
huollon suorina kustannuksina, työpanosten 
ja tuloverojen menetyksinä, ikääntyneiden 
kasvavina hoivakuluina, syrjäytymisenä sekä 
kasvavina sosiaalietuuksina.22 Lisäksi tervey-
denhuollon suorien kustannusten on arvioitu 
kasvavan 29 prosenttia vuoteen 2030 ja 58 
prosenttia vuoteen 2040 mennessä vuoden 
2014 kustannuksiin verrattuna.23 Liikkumat-

tomuudesta koituvat menot ovat siis jo nyt 
merkittävät, ja arvioiden mukaan ne kasvavat 
entisestään tulevaisuudessa.

Istumisen vähentämisellä olisi mahdollista 
säästää 79 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän 
lisäksi olisi mahdollista saavuttaa 151 mil-
joonan euron säästöt vuositasolla, jos suosi-
tusten mukaan liian vähän liikkuvat lisäisivät 
liikuntaa arjessaan. Ikääntyvän väestön hoi-
vakuluja voitaisiin vähentää vuosittain noin 
150 miljoonalla eurolla liikunnallisen elämän-
tavan yleistymisen myötä. Kävelyn lisääminen 
20 prosentilla tuottaisi 3,3 miljardin euron, ja 
pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron ar-
vosta terveyshyötyjä.24 Huomattavat säästöt 
voitaisiin siis saavuttaa arkiliikkumisen lisää-
misellä, ja tämän mahdollistaisi paremmin 
omin voimin liikkumiseen kannustava raken-
nettu ympäristö. Fyysinen aktiivisuus tulisi 
nivoa mahdollisimman luontevaksi osaksi 
ihmisten päivittäisiä toimintaympäristöjä, ja 
liikunnallisen elämäntavan tulisi olla helpos-
ti valittavissa.25 Liikuntaa suosiva rakennettu 
ympäristö tarjoaakin parhaimmillaan helposti 
lähestyttäviä aktiivisia kulkutapoja, jotka ovat 
houkuttelevampia kuin moottoriajoneuvoilla 
kulkeminen.

24 Mannola ym., s.28-30.
25 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, s.16.
26 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, s.2.
27 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, s.2.

Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen 
avulla voidaan kehittää rakennettuja ympä-
ristöjä paremmin liikuntaa suosiviksi, ja siinä 
kunnilla on suuri rooli. Siksi liikunnan edistä-
misen merkitys on tärkeää saada kuntapäät-
täjien ja suunnittelijoiden tietoon. Valtioneu-
voston liikuntapoliittisen selonteon mukaan 
kunnat käyttävät Suomessa valtioon nähden 
noin viisinkertaisesti rahaa liikunnan edis-
tämiseen, ja liikuntapaikkaverkostoa onkin 
Suomessa pääosin rakennettu ja ylläpidetty 
kuntien toimesta.26 Jotta liikunnan olosuhtei-
den ylläpito ja kehitys eivät katkeaisi, kuntien 
tulee olla aktiivisia asian edistämisessä. Li-
säksi hyvät arkiliikunnan olosuhteet toimivat 
kunnan kilpailuvalttina uusia asukkaita hou-
kutellessa. Myös sote- ja maakuntauudistuk-
sen jälkeen liikunta säilyy kuntien vastuulla, ja 
liikunnasta on tulossa kunnille yhä tärkeämpi 
elinvoimatekijä.27 Kuntien on hyvä huomioi-
da rakennetun ympäristön liikuntaolosuhteet 
kaavoituksessa, jotta voidaan vähentää auto-
riippuvuutta. Myös hyvät joukkoliikenneyhtey-
det vähentävät autoriippuvuutta ja parantavat 
siten kunnan houkuttelevuutta. 

Liikunnan lisäämisen alkuvaiheessa tarvitaan 
yhteiskunnan lisäinvestointeja esimerkiksi tu-
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kien ja avustusten sekä tieverkostojen kehittä-
misen muodossa, mutta investoinnit kuitenkin 
maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin 
muun muassa kansanterveyshyötyinä.28 Ta-
lousvaikutusten näkyminen voi siis ottaa ai-
kansa, mutta pitkällä tähtäimellä saavutetaan 
säästöjä. Myös Kärmeniemen ym. tutkimuk-

28 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, s.16.
29 M. Kärmeniemi ym., ‘The Built Environment as a Determinant of Physical Activity: A Systematic Review 
of Longitudinal Studies and Natural Experiments’, Annals of Behavioral Medicine, 52.3 (2018), 239–51, 
abstrakti <https://doi.org/10.1093/abm/kax043> [luettu 22.5.2022].

sen tulokset tukevat investointeja aktiivisiin 
liikennemuotoihin kannustavaan infrastruk-
tuuriin.29 Erityisesti kuntatasolla olisi siis hyvä 
panostaa liikuntaolosuhteisiin ja huomioida 
ne kaavoituksessa, sillä näin voidaan saavut-
taa merkittäviä taloushyötyjä.
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Arkiliikkuminen Suomessa

Aktiivisten kulkutapojen kehittäminen 
vaatii tietoa tämänhetkisistä liikku-
misolosuhteista. Tässä luvussa tarkas-
tellaan arkiliikkumisen kartoitettuja 
olosuhteita Suomen kunnissa, käyden 
läpi maanlaajuisia, maakunnallisen ta-
son sekä yksittäisiä kuntia käsitteleviä 
tutkimuksia. Kartoitusten perusteella 
voidaan tehdä päätelmiä siitä, missä ja 
minkälaista kehitystä kaivataan arkiliik-
kumisen olosuhteiden parantamiseksi.

5
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5.1 Arkiliikkumisen olosuhteet ja kehitys 
kunnissa

Suomessa arkiliikkumisen olosuhteisiin vaiku-
tetaan pitkälti kunnissa. Fyysisen ympäristön 
tarjoamia arkiliikkumismahdollisuuksia voi-
daan kehittää kaavoituksen avulla, ja kunnat 
vastaavat yleis- ja asemakaavojen laatimi-
sesta. Yleis- ja asemakaava ovatkin kunnan 
sisäisten reittien ja toimintojen suunnittelun 
kannalta merkittäviä työvälineitä. Kunnat voi-
vat myös edistää arkiliikkumista tarjoamalla 
erilaisia tukipalveluita, kuten reittioppaita, 
mobiilisovelluksia, kaupunkipyöriä, kyselyitä 
ja seurantaa. Suomen kuntien arkiliikkumisen 
olosuhteita on tutkittu erilaisin selvityksin, joi-
ta käsitellään tässä luvussa.

”Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 
2018” -kyselytutkimukseen osallistui 150 
Manner-Suomen kuntaa, ja tulokset kosketta-
vat noin 77 prosenttia Manner-Suomen asuk-
kaista. Selvityksen perusteella neljäsosassa 
kunnista oli käytössä pyöräilyn edistämisohjel-
ma tai muu vastaava. Edistämisohjelmalla oli 
positiivinen yhteys useisiin pyöräilyn olosuh-
teisiin liittyviin osa-alueisiin, kuten pyöräilyin-
vestointeihin ja poliittisiin päätöksiin. Pyöräi-
lyn edistämiseksi tehdyt poliittiset päätökset 

1 Marianne Turunen, PYÖRÄILYN OLOSUHTEET SUOMEN KUNNISSA 2018 Pyöräilyn olosuhteet Suomen 
kunnissa 2019, s.6 <https://www.researchgate.net/publication/339000519>.
2 Turunen, s.7.

koskivat kunnista lähes puolta. 22 prosen-
tissa kuntia oli pyöräilyasioita käsittelevä työ-
ryhmä.1 Tutkimuksen perusteella voidaan siis 
todeta, että edistämisohjelmat ovat tehokas 
keino pyöräilyn edistämiseksi kunnissa. Nämä 
vaativat kuitenkin investointeja, joiden kanna-
tuksen tasoon vaikuttaa esimerkiksi saatavilla 
olevan tiedon määrä liittyen pyöräilyn olosuh-
teisiin.

Selvityksen mukaan pyöräilyolosuhteiden 
seurannassa on yhä selviä puutteita, mikä 
vaikeuttaa pyöräilyä koskevaa päätöksente-
koa kunnissa. Esimerkiksi pyöräpysäköinnin 
laatua seurattiin vain 7 prosentissa kunnis-
ta, ja sen käyttöastetta 11 prosentissa. Tyy-
tyväisyyskyselyitä koskien pyöräilyolosuhteita 
toteutti kunnista neljäsosa. Nykyisellään pyö-
räilyinvestointien taso ei ole riittävä kuntien ja 
valtion asettamille kulkutapaosuuden kasvu-
tavoitteille, mutta positiivista kehitystä on ta-
pahtunut monilta osin.2 Pyöräilyn edistämisek-
si on siis edelleen tehtävä töitä. Päättäjillä on 
oltava riittävästi tietoa pyöräilyn edistämisen 
tärkeydestä niin ilmaston, kansanterveyden 
kuin taloudenkin näkökulmasta, sekä siitä, 
että nykyisten tavoitteiden saavuttamiseksi on 
edelleen tehtävä lisäinvestointeja.

Sitowise Oy:n toteuttamassa selvityksessä 

tutkittiin kävelyn ja pyöräilyn edistämistä 
Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Selvitys to-
teutettiin haastatteluin kevään 2021 aikana. 
Selvityksessä kävi ilmi, että useimpien kunti-
en strategioihin ja tavoitteisiin ei ollut kirjattu 
kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tavoitteita 
(Kuva 4). Näiden edistäminen kuitenkin mo-
nesti sisältyi muihin teemoihin, kuten hyvin-
voinnin ja liikunnan edistämiseen sekä hiili-
neutraaliuuteen.3 Kuntien strategioissa olisi 
syytä ilmaista tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisen suhteen selkeästi ja yksiselittei-
sesti, eikä vain olettaa niiden sisältyvän jo-
honkin suurempaan, kenties suurpiirteisesti 
määriteltyyn tavoitteeseen. Näin on pienempi 
todennäköisyys sille, että tavoite unohdetaan 
tai jätetään huomiotta. Valtaosassa kuntia ei 
ollut myöskään varattu rahoitusta kävelyn ja 
pyöräilyn edistämiseksi.4 Rahoituksen saami-
nen tai järjestäminen tähän tarkoitukseen voi 
olla haaste pienelle kunnalle, jossa käyttäjä-
määrät ovat pieniä, mutta myös pienten kun-
tien kohdalla aktiivisten kulkutapojen tukemi-
nen on niin kunnan kuin sen asukkaidenkin 
edun mukaista.

3 Pilvi Lehtonen, Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, 14.6.2021.
4 Lehtonen.
5 Lehtonen.
6 Lehtonen.
7 Lehtonen.

Noin neljänneksellä Pohjois-Pohjanmaan 
kunnista oli joko valmiina tai tekeillä erilli-
nen kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunni-
telma. Syynä suunnitelman puuttumiseen oli 
useimmiten kunnan pieni koko tai ajanpuute, 
mutta suunnitelmalle nähtiin kuitenkin useis-
sa kunnissa tarvetta.5 Kävelyn ja pyöräilyn 
kehittämissuunnitelmia tulisi tehdä jatkossa 
useammissa kunnissa, sillä niiden on todettu 
konkreettisesti parantavan kävelyn ja pyöräilyn 
olosuhteita. Yleisesti kävelyn ja pyöräilyn edis-
tämiseen suhtauduttiin kunnissa positiivises-
ti.6 Positiivinen suhtautuminen on hyvä merkki 
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisen 
näkökulmasta jatkossa. Mikäli vain kiinnostus 
saadaan pysymään yllä, kehityksellä on jo pal-
jon paremmat tulevaisuudennäkymät. 

Suurimmassa osassa Pohjois-Pohjanmaan 
kunnista ei ollut määritelty hierarkiaa käve-
ly- ja pyöräilyverkolle, johtuen verkon suppeu-
desta ja pienistä käyttäjämääristä.7 Tämä olisi 
kuitenkin tarpeen, sillä hyvän pyöräverkon 
tunnusmerkkejä on autoteiden tapainen 
hiearkkisuus siten, että käytetyimmät reitit 
eroavat laatunsa ja kunnossapitonsa osalta 
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muista.8 Yli puolessa kuntia ei ollut tehty eril-
listä suunnitelmaa kävely- ja pyöräilyverkon 
talvihoidon suhteen. Esteettömyysselvitys tai 
-suunnitelma oli tehty noin puolessa kuntia. 
Pyöräpysäköinnissä nähtiin monissa kunnissa 
paljon kehitettävää. Esimerkiksi joukkoliiken-
teen pysäkkien yhteydessä pyöräpysäköinnin 
mainittiin jäävän usein huomiotta. Joissain 
kunnissa matkaketjuja oli huomioitu melko vä-
hän. Pyöräpysäköinnin olosuhteet olivat par-
haimmillaan koulujen yhteydessä niin mää-
rän kuin laadunkin suhteen, mutta sielläkin 
nähtiin kehittämistarpeita. Erityisesti runko-
lukituksen mahdollistavia telineitä kaivattiin, 
kuten myös katettuja pysäköintipaikkoja ja pa-
rempaa talvikunnossapitoa.9 Selvityksen tie-
dot antavat kattavan kuvan kävelyn ja pyöräi-
lyn nykyolosuhteista Suomessa. Kehitettävää 
on paljon, jotta arkiliikunnan houkuttelevuus 
nousisi yksityisautoilun houkuttelevuuden ta-
solle ja sen ohi.

Suomen kaupungeista esimerkiksi Oulu ja Hel-
sinki ovat tehneet omat kehittämisohjelman-
sa pyöräilylle ja kävelylle. Ramboll Finland Oy 
aloitti Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn ke-
hittämissuunnitelman laatimisen huhtikuussa 
2014. Tavoitteiksi asetettiin pyöräilyn sujuvuus 
ja turvallisuus, sekä kävelyn miellyttävyys ja 

8 Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen, Oulun kaupunki, 2015, s.5.
9 Lehtonen.
10 Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen, s.5-7.

esteettömyys keskustassa sekä sinne tulta-
essa ja sieltä poistuttaessa. Suunnitelmassa 
esitetään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
erottamista omille väylilleen pyöräilyn päärei-
teillä ja osalla aluereiteistä. Kaksisuuntaisen 
pyörätien katsotaan toimivan hyvin oululaises-
sa liikenneympäristössä tavoiteltavat pyöräili-
jämäärät huomioiden, ja se lisää myös väylien 
selkeyttä, yhdenmukaisuutta ja käytön help-
poutta. Lisäksi keskustan kävelykatualuet-
ta aiotaan laajentaa, ja sen läheisiä alueita 
kytketään tiiviimmin osaksi kävelykeskustaa. 
Suunnitelman toteuttaminen muun muassa 
lisää keskustan elinvoimaisuutta, kasvattaa 
kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta, tukee 
liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteita 
ja parantaa Oulun imagoa suunnannäyttäjänä 
pyöräilyssä.10

Helsingin kaupungin pyöräliikenteen kehittä-
misohjelman 2020–2025 mukaan Helsingin 
tavoitteena on olla maailman toimivin kau-
punki. Pyöräliikenteen liittäminen toimivaksi 
osaksi liikennejärjestelmää tukee tavoitetta. 
Pyöräilyn kulkumuoto-osuus ei ole kasvanut 
Helsingissä tavoitteiden mukaisesti, mihin 
suurimpana syynä nähdään pyöräliikenne-
verkon hidas toteuttaminen ja riittämättömät 
investoinnit. Tämän vuoksi pyöräliikenteen 

Kuva 4. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tila Pohjois-Pohjanmaalla, yhteenveto.
Kuva muokattu mukaillen: Pilvi Lehtonen, Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Pohjois-Pohjanmaan 
kunnissa, 14.6.2021.

4746



kehittämisohjelman päivittäminen on todettu 
tarpeelliseksi, ja päivittämistä jatketaan tule-
vaisuudessakin viiden vuoden välein.11 Suun-
nitelman päivittäminen säännöllisin väliajoin 
on todennäköisesti hyvä ratkaisu, sillä siten 
tiedot pyöräliikenneverkoston tilanteesta ja 
tulevaisuudennäkymistä pysyvät ajankohtai-
sina. Ylätavoitteeksi kehittämisohjelmaan on 
määritelty, että ”Helsinki on kaiken ikäisille 
sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki”. 
Pyöräliikenteen kulkutapaosuus halutaan nos-
taa vähintään 20 prosenttiin vuoteen 2035 
mennessä. Tämän tavoitteen alle on määri-
telty viisi alatavoitetta, joiden saavuttamiseksi 
on listattu 34 toimenpidettä.12 Suunnitelma 
vaikuttaa esimerkilliseltä konkreettisuuten-
sa ja yksityiskohtaisuutensa osilta. Varsinkin 
tarpeellisten toimenpiteiden listaaminen on 
keinona erityisen tehokas, sillä se antaa konk-
reettisia vastauksia siihen, miten tavoitteisiin 
päästään.

11 Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön julkaisuja, 
2020, s.4.
12 Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025, s.14-16.
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Kaavoituksen keinot arkiliikkumisen edistämiseksi

Maankäytön suunnittelulla ja kaavoi-
tuksella voidaan edistää liikunnan fyysi-
siä olosuhteita ja luoda ympäristöjä, jot-
ka suosivat arkiliikuntaa. Tässä luvussa 
käydään läpi erilaisia keinoja, joilla lii-
kuntaa voidaan edistää kaavoitukses-
sa. Nämä keinot on jaoteltu liikunnan 
huomioimiseen vaikutusten arvioinnis-
sa, yleisiin, kaikkia suunnittelun tasoja 
koskeviin keinoihin, sekä kaavoituksen 
eri tasoille kohdennettuihin ohjeisiin.

6 Kaavoituksen keinot arkiliikkumisen 
edistämiseksi
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6.1 Liikuntavaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on oleellinen osa uuden 
kaavan valmisteluvaihetta. Vaikutusten ar-
vioinnin tavoite on tuottaa tietoa kaavan vai-
kutuksista, merkittävyydestä ja mahdollisten 
haittavaikutusten lieventämiskeinoista.1 Näin 
voidaan välttyä virhearvioinneilta ja suunnitella 
kaavoja, jotka suuremmalla todennäköisyydellä 
palvelevat vaikutusaluettaan ja sen asukkaita. 
Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa 
arvioida valmisteilla olevan kaavan vaikutuksia 
etukäteen yhdistelemällä eri näkökulmia 
ja tunnistamalla mahdollisia risteäviä ja 
kasautuvia vaikutuksia.2 Kun useita eri näkö-
kulmia tarkastellaan samanaikaisesti, voidaan 
paremmin huomata niiden yhteisvaikutus. 

Vaikutusten arviointi on tärkeää, sillä yhteis-
kunnalliset muutokset tapahtuvat nopeasti ja 
ovat riippuvaisia toisistaan. Tämä on heiken-
tänyt poliittisen päätöksentekojärjestelmän 
toimintakykyä, ennustettavuutta ja jatku-
vuutta.3 Huolellisella vaikutusten arvioinnilla 
voidaan vakauttaa järjestelmän toimintaa ja 
luoda paremmat edellytykset uusien kaavojen 
suunnittelulle. Tiedonkeruun ja tiedon analy-

1 Helka-Liisa Hentilä, Vaikutusten arvioinnista -luentodiat, 23.3.2022.
2 Hentilä.
3 Hentilä.
4 Hentilä.
5 Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmän loppuraportti, s.13.

soinnin menetelmien kehitys ja automatisaa-
tio mahdollistavat nykyään yhä tarkemman ja 
todenmukaisemman vaikutusten arvioinnin.4 
Vaikutusten ennakkoarvioinnilla nykytekno-
logiaa hyödyntäen resurssit voidaan ottaa te-
hokkaammin käyttöön, myös esimerkiksi arki-
liikunnan edistämiseksi.

Liikuntaan liittyvä vaikutusten arviointi on tar-
peen, jotta voitaisiin edistää kaikkien yhtäläi-
siä mahdollisuuksia liikkua arjessaan, ja sitä 
kautta arkiliikunnan hyötyjä niin yksilö- kuin 
yhteiskunnallisellakin tasolla. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön raportin mukaan ”liikunta- ja 
liikkumisvaikutusten arvioinnissa arvioidaan, 
millaisia vaikutuksia tehtävillä toimenpiteillä 
tai päätöksillä on ihmisten liikuntaan ja liik-
kumiseen sekä mahdollisuuksiin liikkua ja 
harrastaa liikuntaa”. Vaikutukset voivat olla 
joko välittömiä, kuten liikuntapaikan raken-
tamisen, tai välillisiä, kuten maankäytön ja 
kaavoituksen ratkaisujen vaikutukset.5 Par-
haiten liikunnan olosuhteita edistää erilaisten 
toimien yhdisteleminen, jolloin lopputulokse-
na on sekä välittömiä että välillisiä vaikutuk-
sia. Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi 
alkaa tarpeen tunnistamisella ja arvioinnin 
organisoimisella (Kuva 5). Tämän jälkeen kar-

Kuva 5. Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin eteneminen.
Kuva muokattu mukaillen: Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmän 
loppuraportti, s.15.
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taympäristön. Osallistava suunnittelu on myös 
toimiva työkalu, sillä siten suunnittelijat voivat 
saada hyödyllistä tietoa suoraan käyttäjiltä. 
Liikunnan olosuhteita voidaan kehittää ja yllä-
pitää paremmin, kun käyttäjät vaikuttavat nii-
den suunnitteluun ja toteutukseen. Ylipäätään 
vuoropuhelu eri tahojen, kuten päättäjien, 
suunnittelijoiden sekä liikkujien ja esimerkiksi 
liikuntaseurojen, välillä edistää liikunnan olo-
suhteiden monipuolisuutta.

Yhdyskuntarakenteen tiheys on arkiliikkumi-
seen merkittävästi vaikuttava tekijä. Monet 
nykykaupungit ovat levittäytyneet laajalle 
alueelle, eli niiden rakenne on hajaantunut. 
Tämä lisää autoriippuvaisuutta, sillä välimat-
kat ovat tällöin liian pitkiä jalan tai pyörällä 
kuljettaviksi. Lisäksi muodostuu epäviihtyisää 
ja autioitunutta tilaa, joka ei houkuttele esi-
merkiksi kävelemään. Tiivis yhdyskuntaraken-
ne puolestaan lyhentää välimatkoja mahdol-
listaen lähipalvelut ja autottoman asioinnin. 
Tämä kannustaa kulkemaan jalan tai pyörällä. 
Myös laadukkaat joukkoliikennepalvelut on 
helpompi järjestää kaupunkirakenteen olles-

10 ‘Liikunta osaksi elinympäristön suunnittelua’ <https://issuu.com/liikuntakaavoitus/docs/
liikuntakaavoitus> [luettu 21.5.2022].
11 E. Y. Seong, N. H. Lee ja C. G. Choi, ‘Relationship between land use mix and walking choice in high-
density cities: A review of walking in Seoul, South Korea’, Sustainability (Switzerland), 13.2 (2021), 1–16, 
s.14 <https://doi.org/10.3390/su13020810> [luettu 21.5.2022].

sa tiivis.10 Näin etäisyydet asuinalueilta pysä-
keille ja asemille pysyvät kohtuullisina, mikä 
parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta 
ja houkuttelevuutta. Siksi kaupunkirakenteen 
täydentäminen uusien, kauas keskustasta ra-
kennettavien alueiden sijaan on arkiliikuntaa 
edistävä päätös.

Yhdyskuntarakenteen tiheyden lisäksi toi-
mintojen sekoittuminen edistää arkiliikun-
taa. Erillisten alueiden luominen esimerkiksi 
asumiselle, työpaikoille, ja palveluille lisää 
välimatkoja kohteiden välillä. Paras tapa on-
kin sekoittaa toimintoja, jolloin eri toiminnot 
ovat paremmin saavutettavissa riippumatta 
lähtöpaikasta. Mitä sekoittuneempia maan-
käytön muodot ovat, sitä todennäköisemmin 
asukkaat kävelevät autoilun sijaan.11 Lyhyet 
välimatkat parantavat myös mahdollisuuksia 
esteettömän ympäristön suunnitteluun väli-
matkojen lyhentyessä, sekä luovat otolliset 
olosuhteet lasten ja vanhusten itsenäiseen 
liikkumiseen. Iäkkäiden aikuisten fyysiseen 
aktiivisuuteen vaikuttavat positiivisesti muun 
muassa käveltävyys, asuintiheys, maankäytön 

toitetaan tiedontarvetta, kerätään tietoa, luo-
daan ratkaisuvaihtoehtoja ja arvioidaan eri 
ratkaisuvaihtoehtojen liikunta- ja liikkumis-
vaikutuksia. Lopussa vertaillaan eri vaihtoeh-
toja ja tehdään päätös.6 Pääperiaatteiltaan 
liikuntavaikutusten arviointi muistuttaa siis 
minkä tahansa muunkin asian vaikutusten 
arviointia.

Kuntataso on liikunta- ja liikkumisvaikutus-
ten arvioinnin kannalta merkittävin taso, sillä 
kunnissa tehdään eniten liikuntaan vaikutta-
via päätöksiä.7 Toistaiseksi erilaisissa vaiku-
tusten arvioinneissa ei ole arvioitu riittävästi 
liikunta- ja liikkumisvaikutuksia.8 Opetus- ja 
kulttuuriministeriön työryhmän tekemän kar-
toituksen mukaan noin puolessa ennakkoar-
vioinneista, joissa liikunta- ja liikkumisvaiku-
tusten arvioinnin tarve tunnistettiin, oli tehty 
kyseistä arviointia. Kartoituksessa nousi esille 
myös esimerkkejä kuntien ennakkoarvioin-
neista, joissa olisi ollut tarvetta liikunta- ja 
liikkumisvaikutusten arvioinnille. Monesti toi-
mien vaikutukset liikuntaan ja ennakkoarvi-
oinnin tarve oli tunnistettu, mutta vaikutuksia 
ei ollut arvioitu, mihin syynä saattoivat olla 
muun muassa niukat resurssit ja selkeiden 
toimintamallien puute. Näyttääkin siltä, et-

6 Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmän loppuraportti, s.15.
7 Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmän loppuraportti, s.20.
8 ‘Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA)’, Valtion liikuntaneuvosto <https://www.
liikuntaneuvosto.fi/liikkumisvaikutukset-luonnos__trashed/liva/> [luettu 1.7.2022].
9 Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmän loppuraportti, s.20, 22-23.

tei liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi 
ole laaja-alaista tai systemaattista toimintaa 
kunnissa. Vaikutusten arvioinnin kehittämi-
seksi kuntatasolla tulisi integroida liikunta- ja 
liikkumisvaikutusten arviointi osaksi muita 
kunnassa tehtäviä vaikutusten arviointeja.9 
Näin arkiliikunnan huomioiminen esimerkiksi 
kaavoituksessa helpottuu liikuntavaikutusten 
arvioinnin kytkeytyessä osaksi uuden kaavan 
valmistelua.

6.2 Yleisiä keinoja

Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen 
avulla voidaan vaikuttaa paljon siihen, millai-
set arkiliikunnan olosuhteet fyysinen ympä-
ristömme tarjoaa. Keinoja on monenlaisia, ja 
niitä voidaan hyödyntää suunnittelun eri ta-
soilla aina maakuntakaavoituksesta pienimit-
takaavaiseen lähiympäristön suunnitteluun 
asti. On tärkeää, että eri suunnittelun tasoilla 
ollaan tietoisia liikunnan edistämisen tärkey-
destä ja pyritään samaan lopputulokseen, sil-
lä näin tasot tukevat toisiaan ja mahdollistavat 
arkiliikuntaa suosivan toimivan elin- ja toimin-
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monimuotoisuus sekä palveluiden ja toimin-
tojen yleinen saavutettavuus.12 Suurin suora 
vaikutus ikääntyneiden kävelyn määrään on 
todettu olevan joukkoliikenteen pysäkkien ti-
heydellä.13 Van Hecken ym. artikkelissa taas 
todetaan, että nuorten fyysistä aktiivisuutta 
julkisissa tiloissa lisäävät muun muassa saa-
vutettavuus jalan, pyörällä tai julkisella liiken-
teellä sekä suotuisa sijainti kotiin tai kouluun 
nähden.14 Kaupunkien maankäytön tiivistämi-
sellä ja toimintojen sekoittamisella on siis eri 
ikäryhmien liikkumista lisäävä vaikutus, mikä 
on tarpeen liikkumattomuuden ollessa kaikkia 
ikäryhmiä koskeva ongelma.

6.3 Maakuntakaavoitus

Maakuntakaavoituksella vaikutetaan yhdys-
kuntarakenteeseen seudullisella, kuntarajat 

12 G. Bonaccorsi ym., ‘Impact of the built environment and the neighborhood in promoting the physical 
activity and the healthy aging in older people: An umbrella review’, International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 17.17 (2020), 1–27, s.1 <https://doi.org/10.3390/ijerph17176127> [luettu 
21.5.2022].
13 T.E. Laatikainen, M. Haybatollahi ja M. Kyttä, ‘Environmental, individual and personal goal influences 
on older adults’ walking in the Helsinki metropolitan area’, International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 16.1 (2019), s.1 <https://doi.org/10.3390/ijerph16010058> [luettu 
22.5.2022].
14 L. Van Hecke ym., ‘Social and physical environmental factors influencing adolescents’ physical activity 
in urban public open spaces: A qualitative study using walk-along interviews’, PLoS ONE, 11.5 (2016), s.1 
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155686> [luettu 21.5.2022].

ylittävällä tasolla. Arkiliikuntaa voidaan edis-
tää maakuntakaavoituksen keinoin huolehti-
malla reittien sujuvasta etenemisestä ja jat-
kuvuudesta. Maakuntakaavoituksen tasolla 
vaikutetaan ennen kaikkea virkistys- ja ulkoi-
lureittien muodostumiseen. Mitä helpompaa 
ja kätevämpää reittien hyödyntäminen arjessa 
on, sitä todennäköisemmin käyttäjä lähtee 
ulkoilemaan kävellen tai pyöräillen. Kävelys-
tä ja pyöräilystä voidaan siis tehdä houkutte-
levampaa suunnittelemalla toimivia reittejä 
maakuntakaavoituksen suurista linjauksista 
lähtien.

Maakuntakaavalla on vaikutusvaltaa lähi-
luonnon säilymiseen kaupunkialueilla. Maa-
kuntakaavan avulla voidaan varmistaa, että 
viheryhteydet ja niillä kulkevat ulkoilureitit 
ovat jatkuvia ja että myös monipuolista luon-
nontilaista luontoa säilytetään. Varsinkin vi-
heralueiden yhtenäisyydellä on oleellisesti 

liikunnan olosuhteita vahvistava vaikutus.15 
Luonnon saavutettavuudella on merkitystä 
arkiliikkumisen kannalta, sillä jopa 36 pro-
senttia vapaa-ajan liikunnasta tapahtuu luon-
toympäristössä.16 Luonto voi siis kannustaa 
aktiivisuuteen paitsi liikuntaharrastusten 
muodossa, myös asiointimatkoilla ja muutoin 
paikasta toiseen kuljettaessa. 

Maakuntakaavassa on huolehdittava, etteivät 
liikenneväylät jaa yhdyskuntarakennetta tar-
peettomasti osiin vaikeuttaen kävely- ja pyö-
räily-yhteyksiä. Mikäli liikenneväylä tai rautatie 
kuitenkin kulkee yhdyskuntarakenteen poikki, 
kävellen ja pyöräillen tapahtuville ylityksille ja 
alituksille on varattava riittävästi paikkoja.17 
Tämä helpottaa liikkumista ja siten lisää sen 
houkuttelevuutta. On myös hyvä huomioida, 
että raideliikenteen mahdollisuudet osana lä-
hiliikennettä ovat arki- ja hyötyliikunnan kan-
nalta merkittävät.18 Joukkoliikenteen käyttö 
edistää aktiivisia kulkutapoja pysäkkien ja eri 
kohteiden välimatkojen kulkemisen muodos-
sa, joten raideliikenteen etujen pohtiminen 

15 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA MAAKUNTAKAAVOITUS, s.2 <http://liikuntakaavoitus.fi/wp-
content/uploads/2018/08/suositukset_maakuntakaava_0.pdf> [luettu 22.5.2022].
16 Marjo Neuvonen, Katja Kangas, Ann Ojala ja Liisa Tyrväinen, KAUPUNKILUONTO ASUKKAIDEN 
LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ HELSINGISSÄ, Liikunta & Tiede 56 (6), 77–86, 2019, s.77.
17 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA MAAKUNTAKAAVOITUS, s.1-2.
18 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA MAAKUNTAKAAVOITUS, s.1.
19 Kärmeniemi ym, tiivistelmä.

maakuntakaavaa laadittaessa on suotavaa.

6.4 Yleiskaavoitus

Yleiskaavoituksella voidaan vaikuttaa liikun-
nan olosuhteisiin kuntatason yleispiirteisen 
suunnittelun tasolla. Yleiskaavassa voidaan 
edistää erityisesti alueiden käveltävyyttä 
huolehtimalla katuverkoston jatkuvuudesta 
ja monipuolisten palveluiden saavutettavuu-
desta kävellen. Tämä kannustaa valitsemaan 
aktiivisen kulkutavan arjen asiointimatkoilla. 
Erilaisten kohteiden ja julkisen liikenteen saa-
vutettavuuden on todettu olevan yhteydessä 
fyysiseen aktiivisuuteen.19 Yleiskaavalla voi-
daan siis lisätä fyysistä aktiivisuutta luomalla 
edellytykset sitä suosivien ympäristöjen toteu-
tukselle. 

On tärkeää huolehtia yhteyksistä viherverk-
koon. Kävely- ja pyörätiet on hyvä linjata kul-
kemaan erilleen autoteistä, mikäli tämä ei 
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pidennä matkaa merkittävästi.20 Tällä tavoin 
yleiskaavoituksella voidaan lisätä turvallisuut-
ta vähentämällä autotien ylityksiä ja muita 
kohtaamisia autoliikenteen kanssa. Kun rei-
tit linjataan viheralueiden läpi, voidaan lisätä 
myös viihtyisyyttä ja liikunnan terveyshyötyjä, 
erityisesti mielenterveyden kannalta. Vihera-
lueet ja liikuntaan tarkoitetut alueet määritel-
lään ja merkitään kaavaan omilla yksiselittei-
sillä merkinnöillään, jotta niitä ei myöhemmin 
aleta vähitellen muuttamaan muun toiminnon 
käyttöön.21 Näin korostetaan näiden alueiden 
merkitystä yhdyskuntarakenteessa ja varmis-
tetaan niiden säilyminen. 

Yleiskaavalla voidaan lisätä tiettyjen kulku-
välineiden suosiota tekemällä niistä helpom-
min käytettäviä. Esimerkiksi matkakeskusten 
suunnittelu mahdollistaa eri liikennemuotojen 
sovittamisen sujuvasti yhteen.22 Tämä tekee 
joukkoliikenteen käytöstä houkuttelevampaa 
ja helpottaa matkojen ketjuttamista, mikä taas 
vähentää yksityisautoilun suosiota. Myös pyö-
räilyn olosuhteita voidaan helpottaa huoleh-

20 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA YLEISKAAVOITUS, s.2 <http://liikuntakaavoitus.fi/wp-
content/uploads/2018/08/suositukset_yleiskaava_0.pdf> [luettu 22.5.2022].
21 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA YLEISKAAVOITUS, s.1.
22 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA YLEISKAAVOITUS, s.2.
23 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA YLEISKAAVOITUS, s.2.
24 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA ASEMAKAAVOITUS, s.1 <http://liikuntakaavoitus.fi/wp-
content/uploads/2018/08/suositukset_asemakaava.pdf> [luettu 22.5.2022].

timalla, että asiointimatkat ovat helposti hoi-
dettavissa pyörällä. Siksi pyöräily-yhteyksien 
asuinalueilta kouluihin, työpaikka-alueille, pal-
veluihin ja virkistysalueille tulee olla sujuvia, 
laadukkaita ja helposti saavutettavia.23 Näin 
yleiskaava voi edistää sitä, että yhä useampi 
päätyy valitsemaan pyörän asiointimatkojen 
kulkuvälineeksi.

6.5 Asemakaavoitus

Asemakaavoituksella vaikutetaan lähiympäris-
töön ja sen yksityiskohtiin. Yksi tärkeimmistä 
asioista, jota asemakaavalla voidaan edis-
tää, on esteettömyys. Esteettömyyttä voidaan 
parantaa, kun huomioidaan muun muassa 
maaston muodot ja väylien kaltevuus.24 Esteet-
tömyyden edistäminen tekee ympäristöistä 
kaikille käyttäjille miellyttävämpiä. Ylipäätään 
ympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen 
voidaan vaikuttaa myös kasvillisuudella, va-
laistuksella, katujen päällysteillä ja katuka-

lusteilla.25 Näin asemakaavan avulla voidaan 
luoda ympäristöjä, jotka edistävät kaikkien 
käyttäjien arkiliikkumista. Tämä myös edistää 
tasa-arvoa, kun kaikilla on yhtäläiset mahdolli-
suudet käyttää julkisia tiloja ja katuverkostoja.

Lasten ja nuorten liikkumisen olosuhteisiin 
voidaan vaikuttaa huomioimalla koulumatkat 
asemakaavassa. Reitit kouluun tulisi suunni-
tella turvallisiksi ja liikkumaan kannustaviksi, 
ja jokaisesta asuinkorttelista tulisi olla yhteys 
kävely- ja pyörätielle.26 Ekin ym. artikkelissa 
todetaan, että kävelyn tai pyöräilyn valintaan 
työ- ja koulumatkoilla vaikuttaa vahvasti käve-
ly- ja pyöräilyreittien saatavuus, ja että kävelyn 
ja pyöräilyn mukavuus ja turvallisuus on tär-
keää asettaa etusijalle etenkin siellä, missä 
julkisen liikenteen olosuhteet eivät ole otolli-
set.27 Huolehtimalla näistä tekijöistä lasten 
ja nuorten arkiliikkumista voidaan tukea, ja 
liikuntaa syntyy jo pelkästään koulumatkoista.

Mitä paremmat pyörien säilytys- ja pysäköin-
tiolosuhteet ovat, sitä kätevämpää pyöräily on 
kulkutapana paikasta toiseen. Asiointimatkan 
hoitaminen pyörällä on houkuttelevampaa, 

25 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA ASEMAKAAVOITUS, s.2.
26 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA ASEMAKAAVOITUS, s.2.
27 K. Ek, L. Wårell ja L. Andersson, ‘Motives for walking and cycling when commuting – differences 
in local contexts and attitudes’, European Transport Research Review, 13.1 (2021), s.1 <https://doi.
org/10.1186/s12544-021-00502-5> [luettu 22.5.2022].
28 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA ASEMAKAAVOITUS, s.3.
29 Suositukset: LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA ASEMAKAAVOITUS, s.3.

kun käyttäjä tietää jo etukäteen, että pyörälle 
löytyy laadukas ja turvallinen pysäköintipaikka 
asiointikohteesta. Asemakaavassa voidaan 
määrittää pyörien pysäköintipaikkojen luku-
määrä tietyssä paikassa sekä laatuvaatimuk-
sia pysäköinnille. Pyörille tulisi olla pysäköin-
tipaikat myös esimerkiksi joukkoliikenteen 
pysäkkien yhteydessä, sillä tämä mahdollis-
taa matkojen ketjuttamisen.28 Pysäkille saa-
puminen pyörällä voi olla kätevin vaihtoehto, 
ja pysäköintipaikkojen saatavuus lisää paitsi 
pyöräilyn, myös julkisen liikenteen suosiota. 
Tämän lisäksi joukkoliikenteen houkuttele-
vuutta parantavat pysäkkien sijainnit keskei-
sillä paikoilla ja yleinen hyvä saavutettavuus.29 
Asemakaavalla voidaan siis pyrkiä lisäämään 
joukkoliikenteen käyttöastetta ja siten myös 
arkiliikkumista matkaketjujen muodossa.
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Kestävän kaupunkiliikenteen mallit

Yksityisautoilun ja siten kaupunkien il-
mastovaikutusten vähentämiseksi on 
kehitetty erilaisia kaupunkisuunnittelun 
malleja, joita soveltamalla voidaan lisä-
tä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuut-
ta esimerkiksi rajaamalla autoliiken-
teelle varattua tilaa kaupungeissa, 
tekemällä vastaavasti tilaa jalankulki-
joille ja pyöräilijöille sekä huolehtimalla, 
että kaupunkirakenne on etäisyyksien 
puolesta jalankulku- ja pyöräilijäystä-
vällinen. Tässä luvussa analysoidaan 
kaupunkisuunnittelun malleja ja stra-
tegioita, niiden tehokkuutta arkiliikun-
nan lisäämisessä ja kaupunkiliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
sessä sekä sovellettavuutta erilaisiin 
olemassa oleviin kaupunkirakenteisiin.

7

6160



7.1 Superblock

Uusi kaupunkiliikenteen malli Superblock on 
kortteleiden ja katujen muodostama ruuduk-
ko, jonka mitat ovat noin 400x400 metriä 
(Kuva 6).1 Ruudukon sisälle jäävät kadut ovat 
läpikulkevalta autoliikenteeltä suljettuja, ja 
niissä katutila on varattu pääasiassa jalankul-
kijoille ja pyöräilijöille. Superblock muotoilee 
tyypillisen urbaanin katuverkoston uudelleen 
tarjoten ratkaisuja liiketeen perustavanlaatui-
siin ongelmiin,2 joita ovat muun muassa lii-
kenteestä aiheutuvat kasvihuonekaasupääs-
töt, ilmansaasteet, melu, liikenneruuhkat, 
puutteellinen liikenneturvallisuus ja vähäinen 
fyysinen aktiivisuus. Nykypäivän kaupunkien 
julkisesta tilasta jopa 70 prosenttia on varat-
tu autoliikenteelle.3 Superblock rajoittaa au-
toliikenteelle varatun tieverkoston laajuutta 
vähentäen siten myös itse autoliikennettä. Se 
myös parantaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
varatun kaupunkitilan saavutettavuutta ja laa-
tua,4 ottaen julkista tilaa ihmisten käyttöön. 
Näin kaupungin fyysisillä rakenteilla voidaan 

1 López, Ortega ja Pardo, s.1.
2 López, Ortega ja Pardo, s.1.
3 Natalie Mueller ym., ‘Changing the urban design of cities for health: The superblock model’, 
Environment International, 134 (2020), s.2 <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105132> [luettu 
31.3.2022].
4 López, Ortega ja Pardo, s.4.
5 López, Ortega ja Pardo, s.13.

vaikuttaa ihmisten kulkuvälinevalintoihin.

Superblock-malli on skaalattavissa, ja sitä voi-
daan soveltaa sekä uusiin kaupunginosiin että 
olemassa oleviin esikaupunkialueisiin ja kau-
punkikeskustoihin. Parhaan hyödyn mallista 
saa kuitenkin silloin, kun se kattaa koko kau-
pungin alueen muodostaen verkoston.5 Su-
perblock soveltuu parhaiten tiheille kaupun-
kialueille, varsinkin ruutukaava-alueille, joten 
esimerkiksi Suomen kaupungeissa sen käyttö 
rajoittuisi todennäköisesti kaupunkikeskustoi-
hin, ottaen huomioon tyypillisen suomalaisen 
kaupungin väljän rakenteen esikaupunkialu-
eilla. Toisaalta kehittyvän kaupunkirakenteen 
tulisi tiivistyä, jotta se tukisi paremmin arkiliik-
kumista. Mikäli tällaista kehitystä tapahtuisi 
Suomen kaupungeissa, voisi Superblock olla 
tulevaisuudessa entistä paremmin sovelletta-
vissa oleva ratkaisu myös Suomessa. 

Yksi Superblockin merkittävä etu on kaupun-
kitilan käyttötarkoitusten uudelleenjako, jonka 
avulla kaupungit voivat edetä kestävämpään 
ja vastuullisempaan suuntaan. Kun ilmastol-
le haitalliselle autoliikenteelle varattua tilaa 

Kuva 6. Superblock-malli.
Kuva muokattu mukaillen: Iván López, Jordi Ortega ja Mercedes Pardo, ‘Mobility infrastructures in cities 
and climate change: An analysis through the superblocks in Barcelona’, Atmosphere, 11.4 (2020), s.4 
<https://doi.org/10.3390/ATMOS11040410>.
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muutetaan vihreäksi infrastruktuuriksi, ei 
ainoastaan vähennetä liikenteen päästöjä, 
vaan myös lisätään kaupungin resilienssiä ja 
edistetään sen sopeutumista ilmastonmuu-
tokseen. Viherrakenteet nimittäin ehkäisevät 
lämpösaarekeilmiötä tarjoamalla varjoa,6 puh-
distavat ilmaa, vähentävät tulvariskiä ja toimi-
vat hiilivarastoina.7 Näin saavutetaan ikään 
kuin kaksoishyöty, kun haitallisia tekijöitä vä-
hennetään ja hyödyllisiä tekijöitä lisätään sa-
manaikaisesti.

Superblock luo kaupungin sisälle ”mikronaa-
purustoja”, joissa asumismukavuuden taso 
on keskimääräistä korkeampi. Korttelit ovat 
keskimääräiseen kortteliin verraten esteet-
tömämpiä, hiljaisempia ja niissä on parempi 
ilmanlaatu. Ne ovat myös turvallisempia lap-
sille ja vanhuksille autoliikenteen vähyyden 
ansiosta.8 Voisi kuvitella, että korttelien asuk-
kaiden välinen vuorovaikutus paranisi Super-
block-mallin käyttöönoton myötä, sillä Super-
blockeissa rakennusten välinen katutila on 
yhteistä tilaa, jossa muita ihmisiä on helppo 
kohdata. Korttelit tarjoavat myös pienille yri-
tyksille ja kivijalkaliikkeille parempia mahdolli-

6 Mueller ym., s.2-3.
7 ‘Vihreä infrastruktuuri’, Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas <https://ilmastotyokalut.fi/
vihrea-infrastruktuuri/> [luettu 21.6.2022].
8 López, Ortega ja Pardo, s.4.
9 López, Ortega ja Pardo, s.4.
10 López, Ortega ja Pardo, s.1, 5.

suuksia taloudelliseen ja kaupalliseen menes-
tykseen,9 sillä niiden saavutettavuus jalan tai 
pyörällä paranee. 

Superblockin soveltaminen olemassa olevaan 
kaupunkirakenteeseen ei vaadi investointeja 
rakennetun infrastruktuurin merkittäviin muu-
toksiin, eikä esimerkiksi rakennuksia tarvitse 
purkaa sen tieltä. Superblock onkin itse asias-
sa hyvin yksinkertainen kaupunkiliikenteen 
kehittämisen malli. Se vaatii vain katujen toi-
minnallisuuden muutosta, mikä on edullista 
vaikutusten kuitenkin ollessa merkittäviä.10 
Toki investointeja tarvitaan, mikäli esimerkik-
si vihreiden kaupunkitilojen osuutta halutaan 
kasvattaa istuttamalla autoliikenteeltä vapau-
tuneeseen tilaan vaikkapa puita tai muita istu-
tuksia. Myös mahdolliset jalankulku- ja pyörä-
väylien levennykset sekä laadun parannukset 
vaativat rahallista panostusta. Perusidealtaan 
Superblock on silti yksinkertainen ja kustan-
nustehokas ratkaisu.

Superblock ei kuitenkaan yksinään riitä rat-
kaisemaan kaupunkiliikenteen ongelmia. Sen 
lisäksi, että katuverkoston toiminnallisuutta 
kehitetään, tulee sen ohella samanaikaises-

ti kehittää kaupungin joukkoliikennettä. Kun 
kaupunkilaisten mahdollisuuksia autolla liik-
kumiseen rajoitetaan, tulee tarjota korvaava 
liikkumismuoto, joka vastaa samankaltaisiin 
tarpeisiin. Samalla huolehditaan siitä, ettei 
uusi kaupunkimalli aiheuta enempää sosiaa-
lista eriarvoisuutta, vaan päinvastoin edistää 
tasa-arvoa tarjoamalla kaikille saavutettavia 
liikkumismuotoja.11 Mitä kävelyyn ja pyöräilyyn 
tulee, Superblock ikään kuin automaattisesti 
suosii näitä kulkutapoja, sillä se muodostaa 
paljon kävelykatuja kortteleiden sisään, mutta 
kävelyä ja pyöräilyä voidaan entisestään edis-
tää panostamalla katujen laatuun, esteettö-
myyteen ja viihtyisyyteen.

Barcelonan kaupunki on hyödyntänyt Su-
perblock-mallia ilmastovaikutusten vähen-
tämiseksi positiivisin tuloksin. Barcelona on 
kärsinyt merkittävistä ilmansaaste- ja me-
luongelmista, jotka ylittävät Maailman ter-
veysjärjestö WHO:n suositukset,12 ja joiden 
pääasiallinen aiheuttaja on autoliikenne.13 
60 prosenttia kaupungin julkisesta tilasta on 

11 López, Ortega ja Pardo, s.13.
12 Mueller ym., s.2.
13 López, Ortega ja Pardo, s.2.
14 López, Ortega ja Pardo, s.7.
15 Mueller ym., s.2.
16 López, Ortega ja Pardo, s.8.
17 López, Ortega ja Pardo, s.8.
18 Mueller ym., s.9.

varattu autoliikenteelle. Lisäongelmia tuo kau-
pungin alttius helleaalloille ja lämpösaarekeil-
miölle.14 Lämpötila kaupungissa voi olla jopa 
8 celsiusastetta korkeampi kuin ympäröivillä 
alueilla,15 mikä aiheuttaa ihmisille vakavia 
terveysuhkia.16 Barcelona onkin asettanut ta-
voitteekseen vähentää hiilidioksidipäästöjä 
40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ver-
rattuna vuoden 2005 päästöjen tasoon, sekä 
lisätä vihreiden kaupunkitilojen osuutta kau-
pungissa, mikä auttaa ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa,17 muun muassa vähentä-
mällä lämpösaarekeilmiötä. 

Muellerin ym. mukaan ratkaisuna ongelmiin 
sekä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Bar-
celonaan on esitetty sijoitettavaksi 503 Super-
blockia. Yksityisautoilun arvioitiin vähenevän 
19 prosentilla painopisteen siirtyessä julkisen 
liikenteen ja aktiivisten kulkutapojen käyttöön. 
Typpioksidipäästöjen arvioitiin vähenevän 24 
prosentilla ja liikenteen melun 5 prosentilla. 
Vihreiden kaupunkitilojen määrän arvioitiin 
kasvavan lähes 20 prosentilla.18 Lisäksi hiili-

6564



dioksidipäästöjen on arvioitu vähenevän 177 
tonnilla Superblockien käyttöönoton myötä. 
Uudet liikennejärjestelyt muodostaisivat 160 
uutta aukiota, jotka voitaisiin muuttaa vihreik-
si kaupunkitiloiksi. Näiden yhteisvaikutuksena 
Barcelonan ilmanlaatu paranisi huomattavas-
ti.19 Arvioiden mukaan 503 Superblockin avul-
la olisi mahdollista ehkäistä 667 ennenaikais-
ta kuolemaa Barcelonassa vuosittain, johtuen 
suurimmaksi osaksi päästöjen vähenemises-
tä (Kuva 7). Ennenaikaisten kuolemien vähen-
tyminen toisi 1,7 miljardin euron vuosittaiset 
säästöt.20

Vuonna 2020 Barcelonan kaupunginvaltuusto 
oli toteuttanut kuusi Superblockia, ja aloitta-
nut kolmen muun kehittämisen. Kaupungin on 
kuitenkin tarkoitus toteuttaa kaikki 503 Super-
blockia ajan myötä; vuoteen 2023 mennessä 
Barcelonassa voisi olla jo 18 Superblockia.21 
Kuten mainittu, Superblockien hyöty on mer-
kittävimmillään, kun niitä on sijoitettu koko 
kaupungin laajuudelle. Tässäkin tapauksessa 
kaikki tutkimuksissa arvioidut ilmasto-, ter-
veys- ja taloushyödyt saavutetaan vasta, kun 
Superblockeja sijoitetaan kaupunkiin alkupe-

19 López, Ortega ja Pardo, s.8.
20 Mueller ym., s.10.
21 López, Ortega ja Pardo, s.8.
22 Martin Scoppa ja Rim Anabtawi, ‘Connectivity in superblock street networks: Measuring distance, 
directness, and the diversity of pedestrian paths’, Sustainability (Switzerland), 13.24 (2021), s.2-3 
<https://doi.org/10.3390/su132413862> [luettu 31.3.2022].

räisen ehdotuksen mukainen määrä. 

Abu Dhabissa Superblockeja on sovellettu 
erityisen hyvin ja niitä on hyödynnetty kau-
punkisuunnittelun pääasiallisena strategiana 
1960-luvulta asti. Kaupunginosayksiköiden 
käsite ja tehokas moottoriliikenne ovat olleet 
tärkeimmät suunnittelua ohjailevat periaat-
teet. Tämän tuloksena Abu Dhabissa on hyö-
dynnetty Superblock-mallia, jossa ruudukon 
mittasuhteet vaihtelevat eri osissa kaupunkia. 
Kaupunkirakenteen tiheys ja maankäyttö vaih-
televat keskustan, vanhojen kaupunginosien 
ja harvemmin asuttujen asuinalueiden välillä. 
Superblockit sopeutuvat näihin vaihteluihin, 
ja näin kaupunki tuo esille Superblock-mallin 
kykyä joustaa vastaamaan kunkin kaupungin 
ja alueen yksilöllisiin ja muuttuviin tarpeisiin.22

Abu Dhabin tapauksessa on tutkittu Super-
blockien sisällä olevien jalankulkuyhteyksien 
suoruutta ja monimuotoisuutta sekä eri koh-
teiden etäisyyksiä kuljettaessa Superblockien 
sisäisiä reittejä pitkin. Scoppa ym. toteavat, 
että tutkittujen Superblockien sisäisten reit-
tien käveltävyys on hyvä ja reitit ovat useim-
miten suoria. Sitä vastoin reittien monipuoli-

Kuva 7. Vuosittaiset Superblock-mallilla ehkäistävissä olevat ennenaikaiset kuolemat.
Kuva muokattu mukaillen: Natalie Mueller ym., ‘Changing the urban design of cities for health: 
The superblock model’, Environment International, 134 (2020), s.9. <https://doi.org/10.1016/j.
envint.2019.105132>.
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suuden suhteen on hajontaa. Kustannusten 
minimoimiseksi voidaan suunnitelmiin sisäl-
lyttää vähemmän katuja ilman että kävelye-
täisyydet ja reittien suoruus kärsivät. Jos taas 
toivotaan monipuolisia reittejä, tarvitaan myös 
tarkempia kustannus-hyötyanalyyseja. Toimivi-
en katuyhteyksien suunnittelu ei kuitenkaan 
yksinään riitä, vaan kaupunkien ja kaupungi-
nosien käveltävyyden edistämiseksi on pyrit-
tävä myös kaupunkirakenteen tiivistämiseen 
ja toimintojen sekoittumiseen, ottaen samalla 
huomioon paikalliset kulttuuri- ja ilmastoteki-
jät.23

Edellisen tutkimuksen perusteella voidaan 
todeta, että Superblockin avulla on mahdol-
lista suunnitella toimivia, kävelyä suosivia 
kaupunkiympäristöjä suhteellisen pienin pa-
nostuksin, olettaen, että kaupunkirakennetta 
pyritään samanaikaisesti tiivistämään ja sen 
toimintoja sekoittamaan. Mikäli taas kävelyn 
olosuhteita halutaan entisestään edistää, on 
myös mahdollista tutkia tarkemmin reittien 
monipuolisuutta. Näin ollen Superblock on 
kustannustehokas väline, joka mahdollistaa 
eri ratkaisuvaihtoehtoja resursseista riippu-
en. Myös silloin, kun Superblock päätetään 

23 Scoppa ja Anabtawi, s.15-16.
24 Minjung Maing, ‘Superblock transformation in Seoul Megacity: Effects of block densification on urban 
ventilation patterns’, Landscape and Urban Planning, 222 (2022), s.1 <https://doi.org/10.1016/j.
landurbplan.2022.104401> [luettu 29.6.2022].

toteuttaa matalin kustannuksin, käveltävyys 
paranee. Tämä puolestaan edistää esteettö-
myyttä, erilaisten kohteiden saavutettavuutta 
kävellen, sekä kävelyn houkuttelevuutta ja si-
ten sen terveysvaikutuksia. Nämä seikat puol-
tavat Superblockin käyttöä kaupunkisuunnit-
telun välineenä.

Soulissa on tutkittu Superblockin vaikutuksia 
kortteleiden tuuletukseen. Superblock-malli 
on yhteydessä kaupunkirakenteen tiivistämi-
seen, mutta liiallinen tiivistäminen voi johtaa 
tilanteeseen, jossa ilma ei pääse vaihtumaan 
ja ilmanlaatu huononee tiiviiden rakenteiden 
keskellä,24 varsinkin kaupungeissa, jotka jo 
ennestään kärsivät päästöjen aiheuttamasta 
huonosta ilmanlaadusta. Maing ym. toteavat, 
että Soulissa yli 67 prosenttia alueista, jotka 
kärsivät riittämättömästä tuuletuksesta, on 
kortteleiden sisäosissa. Tilannetta pahentaa 
entisestään aasialaisille kaupunkikortteleille 
tyypillinen rakenne, jossa korkeat rakennuk-
set muodostavat korttelin reunoille eräänlai-
sen muurin, jonka keskelle jää matalampia 
rakennuksia. Tämä haittaa ilman virtaamista 
kortteleiden sisäosiin, ja samalla lämpösaare-
keilmiö vahvistuu. Myös epäjatkuva katuverk-

ko aiheuttaa ilmavirran katkeamisia.25 

Ilman vaihtuvuus on otettava huomioon Su-
perblockeja suunnitellessa. Tutkimuksen mu-
kaan Superblockeissa, joissa on leveämpiä 
läpikulkevia katuja ja suurempia avoimia ti-
loja on paremmat tuuletusolosuhteet tuulen 
päästessä puhaltamaan Superblockin keski-
osaan saakka. Näin ollen tutkimus kannustaa 
lisäämään kaupunkirakenteiden huokoisuutta 
lisäämällä avoimia tiloja ja tyhjiöitä niin Su-
perblockien reunoille kuin sisäosiinkin.26 Aa-
sialaisille suurkaupungeille tyypillinen tiivis 
rakenne ja huonontunut ilmanlaatu ovat suo-
malaisessa kontekstissa melko vieraita, mut-
ta Suomessakin voidaan ottaa oppia urbaanin 
kehityksen mukanaan tuomista ongelmista 
maailmalla, jotta samat virheet eivät toistuisi 
täällä. Kaupunkirakenteen tiivistämisen ja Su-
perblockien suunnittelun tulisi siis tapahtua 
niin, että ilmanlaatuun ja tuuletukseen liittyvät 
seikat huomioidaan alusta alkaen.

Superblock on melko matalan kynnyksen kau-
punkisuunnittelun väline. Sen toteuttaminen 
on kustannustehokasta eikä vaadi suuria inf-

25 Maing, s.1-2.
26 Maing, s.1.

rastruktuurin muutoksia, ja nämä seikat saat-
tavat lisätä mallin houkuttelevuutta. Super-
block soveltuu hyvin erilaisiin ympäristöihin 
sen joustavuuden ansiosta. Malli on skaalau-
tuva, ja sen vaikutukset arkiliikunnan olosuh-
teisiin ja liikenteen päästöihin ovat suoraan 
verrannollisia sen toteutuksen laajuuteen. 
Toisin sanoen, mitä laajemmalle kaupungin 
alueelle Superblockeja sijoitetaan, sitä parem-
min niiden vaikutukset terveyteen ja ilmastoon 
alkavat näkyä. Kuitenkin jo yksikin Superblock 
tuo mukanaan etuja. Yksi Superblock on mah-
dollista toteuttaa melko lyhyellä aikavälillä, 
mutta mikäli toivotaan laajemman mittakaa-
van muutosta, vaatii Superblockien sijoittelu 
kaupunkirakenteeseen pitkäjänteisempää ja 
sitoutuneempaa suunnittelua. Arkiliikunnan 
lisäämisen ja liikenteen päästöjen pienentä-
misen kannalta Superblockin voidaan melko 
suoraviivaisesti todeta olevan tehokas keino, 
sillä se vie fyysistä tilaa autoliikenteeltä arki-
liikkujien eduksi. Siksi se tarjoaa kaupungeille 
mahdollisuuden kehittyä kohti kestävämpää 
tulevaisuutta.
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7.2 15-minute City

15-minute City (tai 20-minute City) on kau-
punkisuunnittelun konsepti, jonka mukaan 
kaupunkien rakenteen ja toiminnallisuuden 
tulisi mahdollistaa peruspalveluiden saavutet-
tavuus 15 (tai 20) minuutissa jalan tai pyöräl-
lä kuljettaessa.27 Peruspalvelut kattavat kuusi 
kategoriaa, joita ovat asuminen, työskentely, 
kaupalliset palvelut, terveydenhuolto, kasva-
tus ja koulutus sekä vapaa-aika.28 Malli tar-
joaa vaihtoehtoisen tavan ratkaista resurssien 
jakaminen optimaalisesti kaupungin mittakaa-
vassa. Se haastaa tavanomaisen tavan tuoda 
ihmisiä palveluiden äärelle, kannustaen tuo-
maan palvelut ihmisten luo.29 15-minute City 
nojaa neljään peruspilariin, joita ovat tiheys, 
saavutettavuus, monimuotoisuus ja digitali-
saatio (Kuva 8).30 Mallilla on siis vahva yhteys 
tässä työssä aiemmin käsiteltyihin kaupunki-
suunnittelun keinoihin edistää arkiliikuntaa, 

27 Georgia Pozoukidou ja Zoi Chatziyiannaki, ‘15‐minute city: Decomposing the new urban planning 
Eutopia’, Sustainability (Switzerland), 13.2 (2021), 1–25, s.1, 3 <https://doi.org/10.3390/
su13020928> [luettu 5.7.2022].
28 Carlos Moreno ym., ‘Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity 
in Future Post-Pandemic Cities’, 2016, s.100 <https://doi.org/10.3390/smartcities4010006> [luettu 
25.3.2022].
29 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.1, 3.
30 Moreno ym., s.98.
31 Moreno ym., s.104
32 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.3.

joita ovat muun muassa yhdyskuntarakenteen 
tiivistäminen ja toimintojen sekoittaminen. 
Kun näiden keinojen ohella hyödynnetään di-
gitalisaation myötä saavutettavia ratkaisuja, 
kuten sensorien käyttöä pyöräilijöiden turval-
lisuuden varmistamiseksi,31 voidaan kaupun-
geista tehdä entistä toimivampia kokonai-
suuksia.

15-minute City on monipuolinen malli, joka tar-
joaa ratkaisuja useisiin eri yhteiskunnallisiin 
ongelmiin. Ilmastonmuutos on kenties mitta-
vin kaupunkeihin liittyvä ongelma, jota 15 mi-
nuutin kaupunkimallilla voidaan lieventää. 15 
minuutin malli on esitetty kaupunkien keinona 
sitoutua Global Green New Deal -ohjelmaan, 
joka pyrkii vähentämään suurimpien sektorei-
den päästöjä ja vakiinnuttamaan ilmastoteko-
jen aseman kaupunkien päätöksenteon kes-
kiössä.32 Lähietäisyyksiin perustuva kaupunki 
auttaa vähentämään autoriippuvuutta kasvat-
taen kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta, 
mikä puolestaan vähentää fossiilisten poltto-

Kuva 8. 15-minute City.
Kuva muokattu mukaillen: Carlos Moreno ym., ‘Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, 
Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities’, 2016, s.102 <https://doi.org/10.3390/
smartcities>.
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aineiden kulutusta ja siten ilmansaasteita.33 
Myös kasvihuonekaasupäästöjen määrä vä-
henee. Palvelujen saatavuus lähietäisyydeltä 
saattaa myös lisätä paikallisten tuotteiden ja 
elintarvikkeiden kulutusta,34 mikä myös osal-
taan vähentää kaupunkien ilmastovaikutusta, 
kun kaukaa tuoduille tuotteille on vähemmän 
kysyntää.

Kaupunkien ilmastovaikutusten vähentämi-
sen kannalta on oleellista, että kiinnitetään 
huomiota kestävyyteen kokonaisuutena. Pel-
kät suoraviivaiset päästövähennykset johtavat 
kaupunkien asuinkelpoisuuden vaarantumi-
seen, eivätkä siksi toimi. Kestäviin ratkaisui-
hin kuuluu asukkaiden elämänlaadun paran-
taminen yhdenvertaisuutta edistämällä.35 15 
minuutin kaupunkimalli edistää yhdenver-
taisuutta, sillä se vähentää autoriippuvuutta 
sekä liikkumisen kustannuksia ja siten pa-
rantaa palveluiden yhtäläistä saavutettavuut-
ta. Eräs tärkeä 15 minuutin kaupunkimallin 
periaate on työpaikkojen sekä edullisten asu-
misratkaisujen tarjoaminen. Näin varmiste-
taan taloudellinen vauraus, mikä puolestaan 
auttaa vähentämään rikollisuutta, väkivaltaa 
ja köyhyyttä. Osallistava suunnittelu on toimi-
va työkalu 15 minuutin kaupunkeja suunni-

33 Allam ym., s.e181.
34 Allam ym., s.e181.
35 Allam ym., s.e181.
36 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.5.
37 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.6.

tellessa, sillä näin saadaan asukkaiden ääni 
kuuluviin. On erityisen tärkeää kuulla niitä, 
jotka usein jäävät sosiaalisissa konteksteissa 
ulkopuolisiksi, kuten eri kulttuurien edustajia, 
liikkumisrajoitteisia, vanhuksia sekä nuoria ja 
opiskelijoita.36 15 minuutin kaupunkimalli on 
siis toimiva keino lisätä tasa-arvoa kaupun-
geissa, varsinkin silloin, kun asukkaiden mieli-
piteet otetaan huomioon suunnittelussa. 

Käveltävyyttä edistävä kaupunkirakenne tuo 
asukkaille terveyshyötyjä kannustamalla ak-
tiivisiin kulkumuotoihin ja siten arkiliikuntaan. 
Autoliikenteen vähentyminen lyhyiden, kävel-
tävien välimatkojen ansiosta johtaa ilman-
saasteiden ja melun vähentymiseen, mikä 
puolestaan vähentää näistä aiheutuvia terve-
yshaittoja. Eräs liian vähälle huomiolle jäänyt 
kaupunkilaisten terveyteen liittyvä ongelma 
on terveellisen ruuan saavutettavuus. Ongel-
ma ilmenee erityisesti kaupunginosissa, jois-
sa pienituloiset asukkaat ovat yliedustettuina. 
On tyypillistä, että tällaisilla alueilla elintarvi-
kekauppojen saavutettavuus on tavanomais-
ta huonompi.37 Lisäksi juuri näillä alueilla 
autonomistus on harvinaisempaa, mikä lisää 
tarvetta kohteiden saavutettavuudelle kävel-
len. 15 minuutin kaupunkimalli mahdollistaa 

sen, että tarvittavat elintarvikekaupat löytyvät 
asuinpaikasta riippumatta kävelyetäisyydeltä.

Kun 15 minuutin malliin sisällytetään tavoite 
vihreiden kaupunkitilojen lisäämiseksi, edis-
tetään käveltävyyttä entisestään. Laadukkaat 
ja helposti saavutettavat vihreät kaupunkitilat 
lisäävät fyysistä aktiivisuutta, edistävät psyyk-
kistä ja sosiaalista hyvinvointia, parantavat il-
manlaatua ja auttavat vähentämään melua.38 
Samalla ne auttavat ilmastonmuutokseen so-
peutumisessa lieventämällä lämpösaarekeil-
miötä,39 vähentämällä tulvariskiä ja toimimalla 
hiilinieluina.40 Vihreät kaupunkitilat edistävät 
myös tasa-arvoa, sillä ne ovat kaikille avoimia 
julkisia tiloja, joissa kaikki saavat yhdenvertai-
sesti nauttia niiden tuomista eduista. Vuonna 
2019 alkaneen koronapandemian aikana vih-
reä infrastruktuuri oli merkittävässä roolissa. 
WHO:n mukaan viherrakenteet hidastavat 
epidemioiden leviämistahtia. Tämän lisäksi 
vihreät kaupunkitilat osoittivat tärkeytensä 
kaupunkilaisten fyysisen ja psyykkisen ter-
veyden ylläpidon suhteen koronapandemian 
aikana.41 Vihreän infrastruktuurin on siis lu-
kuisista syistä tärkeää olla erottamaton osa 
kaupunkirakennetta, oli sitten kyse pienistä 
tai isoista kaupungeista. Siksi myös 15 minuu-

38 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.6.
39 López, Ortega ja Pardo, s.6.
40 ‘Vihreä Infrastruktuuri’.
41 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.6.
42 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.7-8.

tin kaupunkimallissa viherrakenteet on syytä 
priorisoida.

15 minuutin kaupungit edistävät myös turvalli-
suutta. Terminä turvallisuus käsittää useita eri 
aspekteja. Liikenneturvallisuus paranee käve-
lyä suosivassa ympäristössä autoliikenteen 
vähenemisen myötä. Turvallisuutta voidaan li-
säksi edistää erilaisilla liikenneratkaisuilla, ku-
ten hidasteilla ja eri kulkuvälineille suunnatuil-
la kaistoilla. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää 
lasten, vanhusten ja liikuntarajoitteisten tur-
vallisuuteen liikenteessä, mikä toteutuu esi-
merkiksi rajoittamalla autoilua ja nopeuksia 
tietyillä alueilla, kuten koulujen läheisyydessä. 
Sosiaalista turvallisuutta voidaan parantaa 
15 minuutin kaupunkimallin puitteissa esi-
merkiksi pyrkimällä julkisten tilojen jatkuvaan 
käyttöön eri vuorokaudenaikoina sekä paran-
tamalla valaistusta pimeään aikaan. Yksi jul-
kisen tilan käyttäjille turvallisuuden tunnetta 
luova tekijä on kontrollin tunne. Kun käyttäjä 
kokee voivansa itse vaikuttaa julkisen tilan ra-
kenteeseen esimerkiksi varioimalla julkista ja 
yksityistä tilaa, lisää tämä käyttäjän kokemaa 
turvallisuuden tunnetta.42 Yhdistelemällä näi-
tä keinoja 15 minuutin kaupunkimallin peri-
aatteisiin voidaan varmistaa, että käveltävyys 
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sekä julkisten tilojen vapaa ja yhdenvertainen 
käyttö toteutuvat myös käytännössä.

Kolmas turvallisuusaspekti on koronapande-
mian mukanaan tuoma tietoisuus tartuntatau-
tien leviämisestä ja tämän ehkäisemisestä. 
Pandemian aikana voitiin todeta, että monien 
kaupunkien toimintakyky kärsi sosiaalisen 
etäisyyden seurauksena.43 Kaupunkisuunnit-
telun tulisi vastata tähän ongelmaan, ja siinä 
15 minuutin kaupunkimallilla onkin potenti-
aalia. Kansainvälinen, ilmastonmuutokseen 
ja kestävyyteen erikoistunut C40 Cities -liitto 
suosittelee 15 minuutin kaupunkimallia koro-
napandemiasta toipumisen välineenä. Malli 
lisää paikallista asiointia ja luo kaupungin si-
sälle pienempiä, autonomisia kaupunginosia, 
joissa asukkaat voivat asioida ilman tarvetta 
lähteä pitkien etäisyyksien päähän. Liikkuvuu-
den väheneminen rajaa myös tartuntatautien 
leviämistä. Pandemian aikaisilla julkisten ti-
lojen ja toimintojen rajoituksilla oli kuitenkin 
myös positiivinen seuraus: ihmiset alkoivat 
käyttää rajoitusten ulkopuolelle jääviä tiloja, 
kuten katutilaa, vapaammin eri käyttötarkoi-
tuksiin. Tällainen tehokas tilankäyttö mahdol-
listaa pandemia-ajan vaatimusten mukaisten 
turvallisten etäisyyksien säilyttämisen myös 
julkisilla paikoilla, ja antaa hyvän esimerkin 

43 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.7.
44 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.7.
45 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.16.
46 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.19.

joustavuudesta niin nykyiselle kuin tulevaisuu-
denkin kaupunkisuunnittelulle.44 

Paris En Commun -strategia pyrkii vastaa-
maan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin 
samalla elävöittäen Pariisin kaupunginosia. 
Tavoitteita ovat hiilineutraalius ja asukkaiden 
terveyden edistäminen. Nämä tavoitteet voi-
daan saavuttaa vähentämällä autoliikenteen 
dominanssia, valtaamalla kaupunkitilaa auto-
liikenteeltä, lisäämällä vihreitä kaupunkitiloja 
ja puustoa sekä vahvistamalla jalankulun ase-
maa.45 Tässä työssä aiemmin käsitelty Parii-
sin rauhoitetun liikenteen vyöhyke on tämän 
laajemman strategian yksi ilmenemismuoto. 
Asukkaiden osallistaminen on tärkeä osa stra-
tegiaa, ja 5 prosenttia sen kokonaisbudjetista 
onkin varattu osallistavan suunnittelun vahvis-
tamiseen. Viimeisin haaste, eli kaupungin pyr-
kimys toipua koronapandemiasta, johti 15 mi-
nuutin kaupunkimallin sisällyttämiseen osaksi 
strategiaa.46

Paris En Commun -strategian tulkinta 15 mi-
nuutin kaupungista noudattaa pitkälti mallin 
yleisen määritelmän linjauksia. Perusperiaat-
teiksi on nimetty lähietäisyys, monimuotoi-
suus, tiheys ja läsnäolo. Peruspalvelut, jotka 
asukkaiden on voitava saavuttaa 15 minuu-

tissa joko jalan tai pyörällä, ovat samat kuin 
15 minuutin kaupunkimallissa yleisesti mää-
ritellyt peruspalvelut.47 Määrittely auttaa 
konkretisoimaan suunnitelmaa, jotta voidaan 
selkeästi havainnoida, miten palveluiden saa-
vutettavuus käytännössä toteutuu. Pariisin 
kaupunkirakenne on jo valmiiksi tiheä, joten 
strategian pääpaino on maankäytön moni-
muotoisuuden parantamisessa, jalankulun 
priorisoinnissa sekä aktiviteettien tuomises-
sa ihmisten luo. Näiden saavuttamiseksi esi-
tetään useita keinoja, joita ovat esimerkiksi 
pysäköintitilan muuttaminen pyöräteiksi ja 
asukkaita aktivoivien infopisteiden perusta-
minen.48 Strategia siis selkeästi tiedostaa 
kaupungin lähtökohtaiset vahvuudet ja heik-
koudet pyrkien kehittämään kaupunkia niiden 
pohjalta kestävämpään suuntaan.

Asuntojen saatavuus on mahdollisesti suu-
rin haaste Pariisin kaupungille. Pariisin väki-
luku kasvaa tulevien 30 vuoden aikana noin 
200 000 asukkaalla. Samaan aikaan asunto-
jen saatavuus on huonontunut ja niiden hinnat 
ovat nousseet. Ratkaisuna tähän strategiassa 
ehdotetaan, että 30 prosenttia kaupungin 
asunnoista siirtyisi julkisen sektorin omistuk-
seen vuoteen 2030 mennessä. Muita keinoja 
ovat verokannustimet, joilla pyritään saamaan 

47 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.17.
48 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.18.
49 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.18.
50 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.19-20.

tyhjillään olevia ja kakkosasuntoja markkinoil-
le, toimistotilojen muuttaminen asunnoiksi 
ja yhteisasumiseen kannustaminen.49 Asun-
to-ongelman ratkaiseminen on merkittävä 
osa kokonaisuutta, jossa pyritään edistämään 
kaikkien kaupunkilaisten oikeutta laadukkai-
siin elinolosuhteisiin. Pariisin kontekstissa 
on olemassa myös sosiaalisen polarisaation 
riski. Paris En Commun -strategia kattaa vain 
keskeisimmän osan Pariisin metropolialuees-
ta, ja tällä alueella asuu pääasiassa varakas-
ta väestöä. Laaja kävelyn edistäminen kes-
kusta-alueella saattaa vaikeuttaa keskustan 
saavutettavuutta pienituloisempien lähiöiden 
asukkaiden näkökulmasta.50 Strategia saattaa 
siis jättää yhteiskunnan huono-osaisimmat ul-
kopuolelle, mikä sotii sen omia periaatteita 
vastaan. Siksi on huomioitava, että ratkaisut 
todella palvelevat kaikkia Pariisin asukkaita.

Myös Melbournessa on ryhdytty kehittämään 
kaupungin rakennetta jalankulkuystävällisem-
mäksi. Plan Melbourne 2017–2050 on pitkän 
tähtäimen kaupunkistrategia, jonka tavoitteita 
ovat muun muassa kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentäminen, ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen, kaupunkirakenteen hajaan-
tumisen rajoittaminen sekä joukkoliikenteen 
riittävyys ja saavutettavuus. 20 minuutin kau-
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punginosat sisältyvät tavoitteeseen kehittää 
kaupunkiympäristöistä tasa-arvoisia, elinvoi-
maisia ja terveyttä edistäviä. Peruspalveluiden 
saavutettavuus 20 minuutissa kävellen, pyö-
rällä tai joukkoliikenteellä edistää strategian 
mukaan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia 
sekä vähentää liikkumisen kuluja, liikenne-
ruuhkia ja liikenteen päästöjä. Liikkumisvaih-
toehtojen monimuotoisuuteen panostetaan, 
jotta asukkailla olisi mahdollisuus valita liikku-
mismuotonsa tai yhdistellä niitä tilanteen mu-
kaan. Terveyttä edistetään parantamalla liik-
kumisen olosuhteita, ja fyysisen aktiivisuuden 
lisäämisen keinoiksi mainitaan viherverkon 
kehittäminen ja käveltävyyden parantaminen. 
Myös liikenneturvallisuus on otettu huomioon 
esittämällä turvallisuutta edistäviä keinoja, 
kuten pyöräkaistoja ja koulujen saattoliiken-
nealueita.51

Koska Melbourne on laajalle levinnyt kau-
punki, toisin kuin tiiviisti rakennettu Pariisi, 
kaupunkirakenteen tiivistäminen on Plan Mel-
bourne -strategian suurin haaste. Hajaantu-
neisuudesta johtuen kaupungin esteettömyys 
on huonolla tolalla. Samasta syystä joukkolii-
kenteen käyttömahdollisuudet rajautuvat vain 
joillekin alueille, eivätkä kaikki alueet ole jouk-
koliikenneverkoston saavutettavissa. Strate-
giassa pyritään siksi luomaan osittain omava-

51 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.13-15.
52 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.16-17.
53 Pozoukidou ja Chatziyiannaki, s.17.

raisia alueita, tietynlaisia kaupunkirakenteen 
saarekkeita, joiden keskiöissä ovat palveluita 
ja työpaikkoja tarjoavat keskukset. Näitä kes-
kuksia ympäröivistä alueista kehitetään pitkäl-
ti kävelypainotteisia. Kaikkiin keskuksiin pyri-
tään luomaan joukkoliikenneyhteyksiä, vaikka 
tämä onkin haaste Melbournen kaupunkira-
kenteen vuoksi.52 

Asumisratkaisut ja maankäytön monimuo-
toisuus ovat sitä vastoin Melbournen vah-
vuuksia.53 Kun jälleen verrataan Pariisin ti-
lanteeseen, jossa asumisratkaisut asettavat 
suurimpia haasteita, ja maankäytön moni-
muotoisuudessa on kehittämistä, voidaan 
huomata, että nämä kaksi kaupunkia ovat mo-
nella tapaa toistensa vastakohdat. Ne lähes-
tyvät samoja päätavoitteita hyvin erilaisista 
lähtökohdista käsin, ja siksi niiden tulee käyt-
tää keskenään erilaisia keinoja tavoitteisiin 
päästäkseen. Nämä esimerkit osoittavat, ettei 
mitään kaupunkisuunnittelun mallia voi sel-
laisenaan hyödyntää missä tahansa kohtees-
sa, vaan mallia on sovellettava lähtötilanteen 
asettamien haasteiden mukaan.

15 minuutin kaupunkimalli on suuren mitta-
kaavan strategia, joka vaatii perustavanlaa-
tuisia muutoksia kaupunkirakenteeseen. Sen 
soveltaminen tapahtuukin siksi pitkällä aika-

välillä ja vaatii paljon resursseja. Muutokset 
kaupunkirakenteen tiheydessä ja maankäy-
tössä eivät tapahdu hetkessä, vaan niihin 
liittyvien tavoitteiden tulee olla kirjattuna pit-
kän aikavälin kaupunkistrategioihin, ja näitä 
tavoitteita tulee systemaattisesti edistää vuo-
sien ja vuosikymmenten mittaan. Pitkäaikai-
set kaupunkistrategiat toimivat eräänlaisina 
ohjenuorina kaavoituksessa, jotta niihin kir-
jattuja tavoitteita ei unohdettaisi tai sivuutet-
taisi uusia kaavoja laadittaessa. 15 minuutin 
kaupunkimalli on sovellettavissa monenlaisiin 
ympäristöihin, kunhan sen soveltamiseksi 
tehdään riittävästi taustatyötä ja -tutkimusta, 
huomioidaan lähtötilanteen erityisominaisuu-
det ja onnistutaan pitämään kiinni sovituista 
linjauksista pitkälläkin aikavälillä. Malli vaikut-
taa tutkimustiedon valossa tehokkaalta kei-
nolta sekä lisätä arkiliikuntaa että vähentää 
kaupunkien ilmastovaikutuksia, joten se on 
vaativuudestaan huolimatta tavoittelemisen 
arvoinen tapa suunnitella kestävämpiä kau-
punkeja.

Kun verrataan 15 minuutin kaupunkimallia 
Superblockiin, voidaan huomata, että nämä 
kaksi kaupunkisuunnittelun mallia ovat mitta-
kaavoiltaan melko eri luokkaa. Yhden Super-
blockin toteutus ei mittakaavansa puolesta 
ole verrattavissa 15 minuutin kaupungin suun-
nitteluun, ja myöskään näiden vaikutukset ar-

kiliikunnan olosuhteisiin ja liikenteen päästöi-
hin eivät suuruudeltaan vastaa toisiaan. Sen 
sijaan, jos Superblockit kattavat kokonaisen 
kaupunkialueen, vaikutuksetkin alkavat lä-
hestyä 15 minuutin kaupungin tasoa. Voisi 
kuvitella, että näitä malleja mahdollisuuksien 
mukaan yhdistelemällä voitaisiin saavuttaa 
merkittäviä parannuksia kaupunkiliikentee-
seen, mutta yhteen sovittaminen vaatisi huo-
lellista ja pitkäjänteistä suunnittelua. 

Kestävämmän tulevaisuuden saavuttamisek-
si ei ole pikaratkaisuja, vaan usein ratkaisu-
jen tehokkuus piilee siinä, että ne muuttavat 
totuttuja tapoja perinpohjaisesti pitkän ajan 
kuluessa, mikä puolestaan vaatii sitoutumis-
ta. Tavoitteiden saavuttaminen helpottuu, kun 
ne pilkotaan osiin, jolloin pyritään aina vain 
yhteen välitavoitteeseen kerrallaan. Näin ei 
synny tunnetta, että kaikki pitäisi ratkaista yh-
deltä istumalta. Superblock on tähän hyvä vä-
line, sillä sen skaalautuvan luonteen ansiosta 
voidaan keskittyä yhteen Superblockiin kerral-
laan, kunnes siirrytään seuraavaan. Mitä 15 
minuutin malliin taas tulee, strategioihin on 
hyvä kirjata lopullisten päätavoitteiden lisäksi 
myös lyhyemmän aikavälin tavoitteita. Molem-
mat kaupunkisuunnittelun mallit tarjoavat siis 
mahdollisuuden toteuttaa kaupunkiliikenteen 
suuren mittakaavan muutoksia pienin askelin.
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Kaavoituksen keinot arkiliikkumisen edistämiseksi

Kestävien kaupunkien suunnittelu on 
monien vaikuttimien samanaikaista 
huomioimista, sillä kestävä kehitys on 
kokonaisuus, joka koostuu useista eri 
osatekijöistä. Siksi suunnitteluun on 
hyvä olla tarjolla työkaluja, jotka tar-
joavat ohjenuoria tai valmiita toimin-
tamalleja kestävän lopputuloksen ta-
kaamiseksi. Olen työstänyt edellisten 
lukujen pohjalta tähän lukuun yhdek-
sän suositusta (Kuva 9), jotka tukevat 
kestävän kaupunkiliikenteen suunnit-
teluprosessia opastaen, mitä suunnit-
telussa ja päätöksenteossa tulisi huo-
mioida. Suosituksia seuraamalla on 
mahdollista suunnitella kaupunkiympä-
ristöjä, jotka kannustavat valitsemaan 
aktiivisia ja kestäviä kulkumuotoja.

8 Suosituksia kestävän kaupunkiliikenteen 
suunnitteluun
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01 Onko päätöksen vaikutukset arvioitu?

Oli kyse sitten elinympäristömme suunnitte-
lusta tai yleisesti päätöksenteosta, päätösten 
vaikutukset on tarpeen arvioida. Kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnittelussa tulee ar-
vioida sekä välittömiä että välillisiä vaiku-
tuksia muun muassa ilmastoon, liikuntaan, 
turvallisuuteen, sosiaaliseen ympäristöön ja 
tasa-arvoon. Päätöksillä saattaa olla päällek-
käisiä ja risteäviä vaikutuksia, joten päätös-
ten tarkastelu vaikutusten ennakkoarvioinnin 
keinoin on suotavaa. Esimerkiksi julkisten ti-
lojen valaistuksen vähentäminen tai valojen 
sammuttaminen tiettyinä vuorokaudenaikoina 
voi vaikuttaa ilmastoon positiivisesti energian-
kulutuksen vähentymisen kautta, mutta sa-
manaikaisesti sillä on negatiivisia vaikutuksia 
sosiaaliseen ympäristöön, turvallisuuteen ja 
arkiliikkumisen houkuttelevuuteen. 

Vaikutusten arvioinnin avulla mahdolliset hait-
tavaikutukset voidaan huomata jo ennalta. 
Tällöin voidaan luoda erilaisia ratkaisumalle-
ja, joilla on erilaisia vaikutuksia. Näitä malleja 
vertailemalla voidaan valita vaihtoehto, jolla 
on eniten kestävän kaupungin kannalta posi-
tiivisia, ja vastaavasti vähiten negatiivisia vai-
kutuksia.

02 Edistääkö päätös tiheää kaupunkiraken-
netta?

Kun tehdään maankäytön suunnitteluun liitty-
viä päätöksiä, tulee pyrkiä siihen, että päätös 
tiivistää kaupunkirakennetta, ylläpitää sen ti-
heyttä, tai ei ainakaan lisää tarpeetonta kau-
punkirakenteen hajaantumista. Yhdyskunta-
rakennetta tiivistävä maankäytön suunnittelu 
auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja tukee 
kestävää kehitystä, sillä lyhyet välimatkat vä-
hentävät autoriippuvuutta ja siten yksityisau-
toilua. Tämä puolestaan vähentää liikenteen 
päästöjä ja muita haittoja, kuten ilmansaastei-
ta, melua ja liikenneturvallisuuteen liittyviä on-
gelmia. Myös arkiliikkumisen mahdollisuudet 
paranevat, kun etäisyydet esimerkiksi töihin, 
kouluun ja palveluiden luo eivät vaadi autolla 
kulkemista. Fyysisen aktiivisuuden lisääntymi-
nen kohentaa tutkitusti muun muassa kansan-
terveyttä ja tuo mukanaan taloudellisia etuja. 
Yhdenvertaisuuden edistämiseksi on tärkeää, 
että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet liik-
kua elinympäristössään ilman tarvetta omis-
taa autoa. Jokainen kaupunkirakenteen tiheyt-
tä edistävä päätös on askel kohti aktiivista ja 
kestävää kaupunkia.

Kuva 9. Suosituksia kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun.
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03 Edistääkö päätös toimintojen sekoittu-
mista?

Toimintojen sekoittaminen edistää myös osal-
taan kestävää kaupunkiliikennettä. Maankäy-
tön suunnitteluun liittyvien päätösten tulee 
edistää monipuolista maankäyttöä pyrkimällä 
toimintojen sekoittumiseen. Tällä on pitkälti 
samoja positiivisia seurauksia kuin kaupun-
kirakenteen tiivistämiselläkin. Eri toimintojen, 
kuten asuinalueiden, työpaikkojen, koulujen 
ja palveluiden väliset etäisyydet lyhenevät, 
kun niitä ei ole eroteltu toiminnon mukaan, ja 
näin niiden saavutettavuus paranee lähtöpai-
kasta riippumatta. Erilaisten kohteiden hyvä 
saavutettavuus jalan tai pyörällä puolestaan 
vähentää yksityisautoilua haittoineen ja lisää 
arkiliikuntaa sekä sen hyötyjä. Sekoittuneiden 
toimintojen onkin tutkitusti todettu lisäävän 
jalankulkua autolla kulkemisen sijaan. Esimer-
kiksi 15-minute City -kaupunkimallissa pyri-
tään sekä kaupunkirakenteen tiivistämiseen 
että toimintojen sekoittamiseen. 15 minuutin 
kaupungissa palvelut tuodaan ihmisten luo 
eikä päinvastoin. Näin vähennetään tarvetta 
kulkea pitkiä välimatkoja, mikä vähentää lii-
kenteen aiheuttamia haittoja kaupungeissa. 
Malli antaakin hyvän esimerkin kestävän kau-
punkiliikenteen suunnitteluun. 

04 Onko tilankäyttö tarkoituksenmukaista?

Kaupungin tilankäyttö kertoo paljon siitä, mil-
laisia toimintoja kaupungissa suositaan. Kes-
tävässä kaupungissa tilaa pyritään varaamaan 
ennen kaikkea ilmastonmuutosta torjuville 
sekä terveyttä ja tasa-arvoa edistäville raken-
teille ja toiminnoille. Siksi on hyvä pyrkiä kes-
tävää liikennettä edistävään suunnitteluun, 
joka priorisoi ihmisten käyttöön tarkoitettuja, 
arkiliikkumiseen kannustavia ja vihreitä kau-
punkitiloja autoteiden ja pysäköintialueiden 
sijaan. Esimerkki tällaisesta priorisoinnista 
on katutilan sulkeminen autoliikenteeltä ja ky-
seisen tilan varaaminen jalankulkijoille ja pyö-
räilijöille. Näin aktiiviset kulkutavat asetetaan 
yksityisautoilun edelle. Superblock on tähän 
hyvä malli, sillä se tarjoaa joustavan, matalan 
kynnyksen suunnittelutyökalun, joka tutkitus-
ti kehittää kaupunkeja kestävämpään suun-
taan. Toinen esimerkki on pysäköintialueiden 
muuttaminen vihreiksi kaupunkitiloiksi. Tällä 
tavoin pysäköintitila otetaan tarkoituksenmu-
kaisempaan käyttöön. Vihreät rakenteet kau-
pungeissa auttavat ilmastonmuutokseen so-
peutumisessa monin eri tavoin, muun muassa 
vastaamalla tulvavesien käsittelyn tarpeeseen 
rankkojen sateiden yleistyessä. Tilankäytön 
tarkoituksenmukaisuus on siis huomioitava, 
jotta kaupungit voisivat todella edetä kohti 
kestävämpää tulevaisuutta.

05 Onko reittien jatkuvuus huomioitu?

Arkiliikuntaa suosivan, kestävän kaupunki-
liikenteen suunnittelussa huolehditaan, että 
jalankulkijoille ja pyöräilijöille suunnatut rei-
tit sekä katuverkosto ovat jatkuvia ja sujuvia. 
Päätöksenteossa tulee pohtia, mahdollistaako 
päätös sujuvan liikkumisen paikasta toiseen 
jalan tai pyörällä, vai syntyykö katkoksia tai 
kohtia, joista on vaikea edetä. Esimerkiksi ja-
lankulkijalle on epämukavaa ja vaarallistakin, 
jos jalkakäytävä päättyy yllättäen, jolloin mat-
kaa on jatkettava autotien reunassa kunnes 
uusi jalkakäytävä tulee vastaan. Tällaiset koh-
dat kaupunkiympäristössä osoittavat jalankul-
kijalle, että autoliikenne on asetettu etusijalle 
jalankulun olosuhteiden sijaan, mikä puoles-
taan vaikuttaa negatiivisesti kävelemisen hou-
kuttelevuuteen. Sen sijaan arkiliikkumiseen 
kannustaa ympäristö, jossa aktiivinen kulku-
tapa on helppo valita. Kävely- ja pyöräilyreit-
tien tulee olla myös helposti saavutettavissa 
riippumatta lähtöpaikasta, ja reittien on hyvä 
olla monipuolisia, jotta niiden käyttö olisi miel-
lyttävää ja houkuttelevaa. Jokaisen kaupunki-
liikenteeseen liittyvän päätöksen kohdalla on 
siis pyrittävä edistämään reittien jatkuvuutta, 
saavutettavuutta ja monipuolisuutta.

06 Onko viherverkon jatkuvuus ja saavutet-
tavuus huomioitu?

Kuten reittienkin, myös viherverkon jatkuvuus 
ja saavutettavuus on tärkeää ottaa huomioon 
päätöksenteossa. Viheryhteyksien säilymi-
seen ja uusien yhteyksien luomiseen on hyvä 
pyrkiä, sillä tutkimusten mukaan suuri osa 
vapaa-ajan liikunnasta tapahtuu luontoympä-
ristössä. Lähiluonnon säilyttäminen on siten 
sekä arkiliikuntaa lisäävä että kansanterveyt-
tä edistävä teko. Kävely- ja pyöräilyreitit tulisi 
linjata viherverkon läpi aina kun se on mah-
dollista, sillä tämä tekee reittien käytöstä hou-
kuttelevampaa. Luonnossa liikkumisella on 
ihmiseen monia positiivisia vaikutuksia, joista 
ehkä merkittävin on mielenterveyden tukemi-
nen. Tutkimusten mukaan fyysinen aktiivisuus 
luonnossa on selkeästi yhteydessä kohentu-
neeseen mielenterveyteen, ja lisäksi sillä on 
stressiä vähentävä vaikutus. Myös nämä teki-
jät vaikuttavat positiivisesti kansanterveyteen. 
Lisäksi viherrakenteet kaupunkiympäristössä 
auttavat torjumaan ilmastonmuutosta ja so-
peutumaan siihen. Jatkuva viherverkko on siis 
monesta eri syystä oleellinen osa kestävän 
kaupungin rakennetta.
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07 Onko joukkoliikenne ja matkaketjut huo-
mioitu?

Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun 
kuuluu joukkoliikenteen kehityksen tukemi-
nen yksityisautoilun rajoittamisen kompen-
soimiseksi. Näin ei synny tilanteita, joissa 
esimerkiksi pitkien välimatkojen kulkeminen 
kaupungin sisällä vaikeutuu. Joukkoliikenne 
tarjoaa auton tilalle vastaavanlaisiin tarpeisiin 
soveltuvan kulkuvälineen. Joukkoliikenteen 
käsite kattaa myös autonvuokrauspalvelut ja 
yhteiskäyttöautot. Kun erilaisia vaihtoehtoja 
on helposti saatavilla, auton yksityisomistuk-
sen houkuttelevuus laskee, ja tällöin myös yk-
sityisautoilun kulkutapaosuus pienenee. 

Matkaketjujen huomiointi osana kaupunkilii-
kenteen suunnittelua auttaa lisäämään jouk-
koliikenteen suosiota ja vähentämään yksityi-
sautoilua. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta 
lisää pysäkkien ja asemien helppo saavutetta-
vuus niin kävellen kuin pyörälläkin. Riittävät ja 
laadukkaat pysäköintitilat pyörille pysäkkien 
yhteydessä helpottavat matkaketjun toteutta-
mista. Myös autoille on hyvä olla pysäköintiti-
laa varsinkin kaupungin reuna-alueiden pysäk-
kien yhteydessä. Mahdollisuus jatkaa matkaa 
julkisen liikenteen välineellä oman auton si-
jaan vähentää keskusta-alueiden ruuhkia, py-
säköintitarvetta, melua, ilmansaasteita, sekä 
liikenteen päästöjä. Joukkoliikenteen kehitys 
ja matkaketjut ovat siten tärkeitä seikkoja kes-
tävän kaupunkiliikenteen suunnittelussa.

08 Edistääkö päätös esteettömyyttä?

Yksi oleellinen kestävän kaupungin ominai-
suus on yhdenvertaisuus. Rakennetun ym-
päristön ja liikenteen suunnittelulla on tässä 
oma osuutensa: sen tulee edistää esteettö-
myyttä, joka puolestaan parantaa kaikkien 
yhtäläisiä mahdollisuuksia liikkua julkisissa 
tiloissa. Esteettömyys tekee kaupunkitiloista 
miellyttävämpiä kaikkien käyttäjien näkökul-
masta. Siksi päätöksenteossa tulee arvioida, 
kehittääkö päätös rakennettua ympäristöä 
esteettömämpään suuntaan, vai syntyykö sen 
seurauksena tiloja, joissa esteettömyys ei to-
teudu. Tasa-arvon edistäminen osana kestä-
vän kaupungin suunnittelua on tarpeen, sillä 
sosiaalisen ympäristön kehitys on kokonais-
valtaisen kehityksen kannalta yhtä tärkeää 
kuin vaikkapa ilmastotietoinen kehitys. Esteet-
tömät olosuhteet myös kasvattavat osaltaan 
arkiliikkujien joukkoa, millä on paljon suotui-
sia vaikutuksia. Näin ollen esteettömyyden 
huomioiminen on tärkeä osa kaupunkiliiken-
teeseen liittyvää päätöksentekoa.

09 Edistääkö päätös turvallisuutta?

Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun 
kuuluu myös turvallisuuden edistäminen. 
Turvallisuuteen sisältyy niin liikenneturvalli-
suus kuin sosiaalinen turvallisuuskin. Liiken-
neturvallisuus on tasa-arvoa lisäävä tekijä 
kaupungissa, sillä se parantaa esimerkiksi 
lasten ja vanhusten mahdollisuuksia liikkua 
itsenäisesti. Lisäksi se vähentää liikenteen ai-
heuttamia ennenaikaisia kuolemantapauksia. 
Liikenneturvallisuutta voidaan pyrkiä paran-
tamaan rajoittamalla moottoriliikenteen tilaa 
ja nopeuksia kaupunkialueilla, ja vastaavasti 
asettamalla jalankulkijat ja pyöräilijät etusijal-
le esimerkiksi tilankäytön ja liikennesääntöjen 
keinoin. Myös sosiaalinen turvallisuus luo ta-
sa-arvoisemmat olosuhteet kaupunkiympäris-
tössä, mikä edistää kaikkien mahdollisuuksia 
liikkua kaupungissa. Turvallisuuden tunnetta 
julkisissa kaupunkitiloissa edistetään esimer-
kiksi valvonnalla, aktiivisella käytöllä eri vuo-
rokaudenaikoina, riittävällä valaistuksella ja 
häiriötilanteita varten suunnitelluilla toiminta-
malleilla. Kaupunkiliikenteeseen liittyviä pää-
töksiä tehtäessä on siis pyrittävä edistämään 
liikenne- ja sosiaalista turvallisuutta ja välttä-
mään sellaisten tilojen syntymistä, joissa tur-
valliset olosuhteet eivät toteudu.
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9 Johtopäätökset ja yhteenveto

Kestävä kaupunkiliikenne on tärkeä ja 
ajankohtainen aihe, sillä nykypäivän 
vilkkaasta moottoriliikenteestä kärsii 
niin ilmasto, kansanterveys kuin ta-
louskin. Kaupunkiliikenteen haittoihin 
voidaan vastata kestävällä suunnit-
telulla, jossa aktiivisia kulkumuotoja 
suositaan. Sekä maakunta- että kunta-
tason kaavoituksella voidaan vaikuttaa 
fyysisen ympäristömme rakenteeseen, 
ja kehittää sitä paremmin arkiliikuntaa 
suosivaksi. Lisäksi voidaan soveltaa eri-
laisia kaupunkiliikenteen malleja, jotka 
tukevat jalankulkua ja pyöräilyä. Kestä-
vän kaupunkiliikenteen suunnitteluun 
liittyvää tietoa ja tukea tulee olla tarjolla 
riittävästi, ja valmiit toimintamallit hel-
pottavat suunnittelua ja päätöksente-
koa.
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Nykypäivän kaupunkiliikenne aiheuttaa mo-
nenlaisia ongelmia, joihin kaupunkien tulee 
reagoida. Vakavan ilmastokriisin edessä lii-
kenteen ilmastovaikutukset nousevat esiin 
kenties suurimpana ongelmana. Liikenne 
tuottaa merkittävän osan Suomen kasvihuo-
nekaasupäästöistä, ja yli puolet näistä pääs-
töistä on lähtöisin henkilöautoliikenteestä. 
Lisäksi on todettu, että erityisesti kaupunki-
alueilla liikenteen päästöt ovat huomattavia, 
johtuen pitkälti kaupungistumisesta. Näin 
ollen juuri kaupunkiliikenteeseen kaivataan 
muutoksia, joita kestävä suunnittelu voi tarjo-
ta. Kestävässä kaupungissa suositaan ennen 
kaikkea aktiivisia kulkumuotoja, joiden tueksi 
tarjotaan erilaisia joukkoliikenteen palvelui-
ta. Yksityisautoilun osuutta pyritään pienen-
tämään vähentämällä sen houkuttelevuutta. 
Näin voidaan merkittävästi vähentää kaupun-
kien ilmastovaikutuksia. Ilmaston lisäksi kes-
tävistä liikenteen järjestelyistä seuraa hyötyjä 
myös kansanterveydelle sekä taloudelle, sillä 
arkiliikunnan lisääminen on tutkitusti hyväksi 
ihmisten fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaalisel-
le terveydelle, ja samalla se vähentää tervey-
denhuollon kuluja. Muun muassa näistä syistä 
kaupunkien eduksi on panostaa kestävän lii-
kenteen suunnitteluun.

Liikenteen käyttövoiman kehitys esimerkiksi 
sähköistymisen muodossa on liian hidas kei-
no vähentää liikenteen päästöjä. Se ei myös-
kään tarjoa ratkaisuja esimerkiksi vähäiseen 
fyysiseen aktiivisuuteen tai kaupunkien tilan-
käytön tehokkuuteen. Tarvitaan myös muutok-

sia kaupunkirakenteeseen. Kestävää kaupun-
kiliikennettä voidaan edistää muun muassa 
kaavoituksen keinoin. Maakunta-, yleis- ja 
asemakaavoituksella on mahdollista paran-
taa arkiliikkumisen olosuhteita rakennetussa 
ympäristössä. 

Kaikkien kaavoituksen tasojen on hyvä pyr-
kiä yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja 
toimintojen sekoittamiseen. Maakuntakaavoi-
tuksella voidaan vaikuttaa erityisesti reittien 
muodostumiseen sekä viheryhteyksiin, kun 
taas yleiskaavoituksella voidaan turvata katu-
verkon jatkuvuus, palveluiden saavutettavuus 
kestävin kulkutavoin, sekä matkaketjujen to-
teutettavuus. Asemakaavan avulla voidaan 
vaikuttaa parhaiten esimerkiksi esteettömyy-
teen, turvallisuuteen sekä pyöräpysäköinnin 
olosuhteisiin. Eri tasojen tulee toimia yhtei-
sen tavoitteen saavuttamiseksi, ja tämä vaa-
tii määrätietoisuutta päättäjiltä. Esimerkiksi 
kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmien on 
todettu olevan tehokkaita keinoja arkiliikku-
misen lisäämiseksi, mutta niiden toteuttami-
seen tarvitaan kannatusta ja resursseja. Kaa-
voituksen keinojen lisäksi erilaiset kestävän 
kaupunkiliikenteen mallit, kuten Superblock 
ja 15-minute City parantavat arkiliikkumisen 
mahdollisuuksia kehittämällä kaupunkiraken-
netta.

Tutkimukseni lopputulemana kehitin yhdek-
sän suosituksen listan, jonka avulla voidaan 
arvioida suunnitelmia ja päätöksiä kestävän 
kaupunkiliikenteen kannalta. Suositukset ovat 

kuitenkin vain yksi versio, omaan tutkimuk-
seeni perustuva näkemys siitä, mitkä asiat 
ovat tärkeitä ja oleellisia suunnittelu- ja pää-
töksentekoprosessissa. Joitakin näkökulmia 
on jätetty listauksen ulkopuolelle suositusten 
selkeyttämiseksi sekä napakan rakenteen 
säilyttämiseksi. Suosituksia ei ole liitetty esi-
merkiksi kuntien päätöksentekoprosesseihin 
tai valmiisiin toimintamalleihin, poikkeuksena 
kenties vaikutusten arviointi. Aihe on irrotet-
tu myös kaavoitusprosessista, ja suositukset 
ovatkin yleismaailmallisia mutta käytännön-
läheisiä ohjeita ennen kaikkea suunnittelijoil-
le, sillä suunnittelijan näkökulma on itselleni 
kaikkein luontevin. Suosituslistaa voi soveltaa 
myös päättäjien hyödynnettäviksi, sillä sitä 
voidaan käyttää esitettyjen suunnitelmien ar-
vioinnin työkaluna. Tulevaisuudessa voisi olla 
hyödyllistä tutkia kuntien päätöksenteon ja 
kestävän liikenteen suunnitteluprosessin yh-
teensovittamista, sekä kehittää nimenomaan 
kunnille suunnattuja toimintamalleja esimer-
kiksi vaikutusten arviointiin ja edistämisohjel-
mien tekemiseen.

Diplomityöprosessi on opettanut minulle pal-
jon. Työtä edeltänyt vaihe Oulun yliopiston ark-
kitehtuurin yksikön ITEA-tutkimushankkeessa 
antoi minulle vankan pohjan arkiliikkumiseen 
liittyvän diplomityön tekemiseen. Hankkeessa 
työskennellessäni opin muun muassa kaavoi-
tuksesta ja sen etenemisestä, sekä eri taho-
jen rooleista kaavoitusprosessin aikana. Sain 
myös paljon käytännönläheistä tietoa siitä, mi-
ten voin itse suunnittelijana edistää arkiliikku-

misen olosuhteita. Sekä ITEA-hanke että oma 
tutkimukseni ovat osoittaneet minulle, että 
arkiliikkumisen edistäminen on paljon muuta-
kin kuin yksittäisten, paikallisten ratkaisujen, 
kuten pyörätien tai lähiliikuntapaikan suunnit-
telua. Perustavanlaatuiset kaupunkirakenteen 
muutokset ovat tarpeen, jotta kaupunki koko-
naisuutena palvelisi aktiivisten kulkutapojen 
tarpeita. Tällaisia muutoksia voidaan saada ai-
kaan esimerkiksi kuntarajat ylittävän suunnit-
telun sekä maankäytön suunnittelun tasolla. 
Olen myös saanut huomata, että yksi suurim-
pia haasteita on asenteiden muutos. Kestävä 
kaupunkiliikenteen kehitys vaatii resursseja, 
mikä puolestaan vaatii sitä tukevia päätöksiä. 
Siksi on tärkeää saada paitsi suunnittelijat, 
myös päättäjät asettumaan kestävien liiken-
neratkaisujen puolelle.

Lopuksi haluan kiittää ITEA-tutkimushanketta 
ja kaikkia sen osallisia saamastani tuesta ja 
materiaalista, jota sain hyödyntää tässä dip-
lomityössä. Etenkin hankkeen puitteissa teh-
dystä tutkimuskatsauksesta oli minulle paljon 
hyötyä, joten siitä erityskiitos. Kiitos myös dip-
lomityöni ohjaajalle Helka-Liisalle rakentavas-
ta palautteesta ja asiantuntemuksesta.
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