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1. Mistä on kyse?
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Liikunnan käsitteitä

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus
Arkiliikunta

Hyötyliikunta
Liikunnan harrastaminen

Kuntoliikunta
Terveysliikunta

Urheilu
Urheiluharrastus
Kilpaurheilu

Presenter
Presentation Notes
Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden määritelmistä lisää: Vuori, I. (2010). Liikunta, kunto ja terveys. Teoksessa: Vuori, I., Taimela, S., & Kujala, U. (Toim.), Liikuntalääketiede (3.-4. painos ed., pp. 16–29). Helsinki: Duodecim.Liikunta voidaan määritellä esimerkiksi niin, että se on ”tahtoon perustuvaa, hermoston ohjaamaa lihasten toimintaa, joka aiheuttaa energiankulutuksen kasvua, ennalta harkittuihin tavoitteisiin tähtääviä ja niitä palvelevia liikesuorituksia ja koko toimintaan liittyviä elämyksiä” (Vuori, 2010, s. 18). Fyysinen aktiivisuus kattaa ”kaiken lihasten tahdonalaisen, energiankulutusta lisäävän toiminnan” (Vuori, 2010, s. 19).Arkiliikunta merkitsee arkielämän toimiin liittyvää liikuntaa sekä muuta omatoimista aktiivisuutta arjessa. Hyötyliikunta on sellaista arkiliikuntaa, josta on jonkinlaista mitattavissa olevaa hyötyä. Esimerkiksi työmatkojen kulkeminen jalkaisin tai pyörällä, siivoaminen ja puutarhanhoito ovat hyötyliikuntaa.Liikuntaa voi harrastaa kunto- tai terveysvaikutteita hakien, mutta myös esimerkiksi sen tuottamien elämysten tai virkistäytymisen, tai sosiaalisten aspektien vuoksi.Urheilu voi olla esimerkiksi liikuntaa ja muuta ruumiillista toimintaa, jota harjoitetaan sääntöjen mukaan ja usein kilpailullisissa olosuhteissa tai kilpailullisin tavoittein (Kielitoimiston sanakirja).



paikkaan sidottu

paikasta riippumaton

yhdessä muiden kanssa toteutettavissa yksin

liikunnan harrastaminen:
kuntosaliharjoittelu

liikunnan harrastaminen:
pyöräily kaverin kanssa

urheilu:
kilpailusuoritus

arkiliikunta: 
työmatkapyöräily

hyötyliikunta: 
puutarhanhoito

hyötyliikunta: 
marjastus

urheiluharrastus:
salibandy

liikunnan harrastaminen:
lenkkeily yksin



• Kansalaisten terveys, hyvinvointi ja talous
• Ihmisten tasavertaisuus

• Lasten ja nuorten tarpeet
• Liikunnan merkitys aikuisväestölle
• Ikääntyneiden tarpeet ja toimintakyky
• Muut ihmisten erityispiirteet, esim. allergiat, sairaudet, mielenterveys

• Pienentyneet sosiaali- ja terveysmenot
• Päästöjen vähentäminen ja ilmastokysymykset
• Käveltäväksi soveltuva ympäristö on usein viihtyisä ja 

mittakaavaltaan inhimillinen

Miksi aihe on tärkeä?

Presenter
Presentation Notes
Riittävä liikunnan määrä vaikuttaa kansalaisten terveydentilaan, sairauspoissaoloihin ja töissä jaksamiseen. Tätä kautta liikunnan olosuhteet vaikuttavat niin valtion, kuntien kuin kansalaistenkin talouteen. Myös yksityishenkilöillä liikunnan sairauksia ehkäisevä vaikutus talouteen on merkittävä – pienemmät henkilökohtaiset sairausmenot, vähemmän töistä poissaoloa -> enemmän palkkaa ja eläkettä -> virkeämpi kansantalous. Liikunta- ja liikkumismahdollisuuksien tasavertaisuuden tärkeys nousi esiin LIIKE-pilottikoulutuksessa 30.1.2019Tietoa liikunnan vaikutuksista elimistön toimintaan: http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutuksetTietoa liikunnan vaikutuksista sairauksiin: http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunta_ja_sairaudetLiikunnan vaikutus yhteiskunnan talouteen: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160724Liikenteen vaikutus kasvihuonepäästöihin: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80703Ja http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/videot-ja-visualisoinnit/-/artikkeli/8cfe80ce-d11c-49cf-a7f2-9a8d22a92257/ipcc5-infografiikat-osa-3-hillinta.html



Kaavoitus on maankäytön 
suunnittelua, jolla osoitetaan 
mihin kutakin aluetta käytetään 
ja mitä sinne saa rakentaa.

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa 
asuin- ja työpaikka-alueiden sekä 
palveluiden sijaintiin, ulkotiloihin 
ja liikenneverkkoon.

Mihin kaavoituksella vaikutetaan?
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Presentation Notes
Yhdyskuntasuunnittelu ja siihen liittyvä päätöksenteko ovat avainasemassa omaehtoisen arkiliikunnan olosuhteiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Niillä luodaan puitteet niille olosuhteille, joissa ihmiset toimivat, ja päätöksillä voidaan helpottaa tai vaikeuttaa näiden olosuhteiden ylläpitoa. Ympäristön muokkaaminen on hidasta ja joskus suunnittelun vaikutukset näkyvät vasta vuosia myöhemmin. Suunnittelussa kannattaa ennakoida tulevaa.Ympäristöä olisi hyvä suunnitella kokonaisuuksina, joissa otetaan huomioon sekä elämän perustoimet että liikkuminen yhtä aikaa.Ympäristön arvot ja parhaat puolet kannattaa säilyttää osana liikuntaympäristöjä, ja ottaa huomioon lähiasukkaiden käyttämät kävely-yhteydet ja ulkoilumahdollisuudet.Lisää tietoa maankäytön suunnittelujärjestelmästä: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelmaKuva: Noora Kela



1. Mistä on kyse?
2. Liikuntaan kannustavien ympäristöjen ominaispiirteitä
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4. Esimerkkejä liikunnan olosuhteiden edistämisestä
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Presentation Notes
Useat ympäristön tekijät voivat kannustaa liikkumaan. Hyvät jalankulku- ja pyörätieyhteydet, lähiympäristön monipuolisuus ja monikäyttöisyys, viihtyisyys, turvallisuus ja esteettömyys ovat tärkeitä lähtökohtia. 



Lähiympäristön monipuolisuus ja -käyttöisyys

Liikuntaan kannustavan ympäristön ominaispiirteitä
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Presentation Notes
Lähiympäristö on ihmisille yleensä erityisen tärkeä. Sen läpi kuljetaan päivittäin ja parhaimmillaan sitä voidaan käyttää useanlaiseen liikkumiseen, harrastamiseen ja oleskeluun. Alueiden monipuolisuus ja -käyttöisyys yleensä auttaa myös alueiden elinvoiman säilymistä.Arki- ja hyötyliikuntaan kannustaa jos asemakaavassa on piha- ja puistoalueita kaupunkiviljelyyn, leikkiin ja ulkoiluun. Kävellen saavutettavissa olevat lähikauppa, posti- ja terveyspalvelut kannustavat hakemaan palvelut ilman autoa. Kodin arkiympäristö, sen palvelut ja turvallisuus ovat erityisen tärkeää niille jotka viettävät paljon aikaa kodin piirissä – eläkeläisille, lapsille, perhevapaalla oleville.  Osa arki- ja hyötyliikunnasta suuntautuu laajemmallekin alueelle; nykyään kaupungeissakin koirien kanssa voidaan kävellä pitkiä lenkkejä, marjassa ja sienessä käydään metsiin yhdistyvillä ulkoilureiteillä, ja rantareiteillä kalastetaan.Lisää tietoa: http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/arkiliikunta_hyotyliikunta_perusliikunta/ymparisto_ohjaa_liikkumistaHentilä, H., & Joki-Korpela, L. (2004). Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnitelussa ja kaavoitusprosessissa : Esiselvitys. Oulu: Oulun yliopiston kirjasto. Saatavilla: https://oula.finna.fi/Record/oula.1170320Paronen, O., & Nupponen, R. (2011). Terveyden ja liikunnan edistäminen. Teoksessa: M. Fogelholm, I. Vuori & T. Vasankari (Toim.), Terveysliikunta (2. uud. p. ed., pp. 186–196). Helsinki: Duodecim.



Lähiympäristön monipuolisuus ja -käyttöisyys

Yhteydet ympäröiviin alueisiin ja palveluihin

Liikuntaan kannustavan ympäristön ominaispiirteitä
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Presentation Notes
Mikäli palveluita ei ole ihmisten lähiympäristössä, korostuvat yhteydet ympäröiviin alueisiin. Sinne voidaan kulkea eri liikkumismuodoilla, joista liikunnan kannalta huomionarvoisia ovat lihasvoimin liikkuminen sekä julkinen liikenne, sillä pysäkkien luo yleensä kuljetaan lihasvoimin. Tärkeää on huomioida, että eri ihmisryhmät pääsevät kulkemaan.Kunto- ja terveysliikuntaan kannustaa helppo ja turvallinen pääsy lähiladulle, kuntoradalle ja ulkoilureiteille, sekä alueille, joilla on sisäliikuntatiloja (esimerkiksi koulut, liikunta- ja uimahallit). Kattava pyörätieverkosto parantaa ulkoilualueiden ja sisäliikuntatilojen saavutettavuutta.Urheiluharrastukset ja kilpaurheilu toteutuvat usein urheiluseurojen ohjauksessa koulujen liikuntasaleilla, liikunta- ja uimahalleissa, sekä urheilu- ja pallokentillä. Saavutettavuutta parantavat pyörätieyhteyksien lisäksi hyvät joukkoliikenneyhteydet. Joidenkin urheilualueiden hyvä saavutettavuus voi olla haastavaa tavoittaa, mikäli laji vaatii ympärilleen tilaa tai sijaitsee aiheuttamiensa haittojen (esim. kova ääni) vuoksi kaukana.Lisäksi kävely- ja pyöräilyväylät ovat aikuisväestön käytetyin liikuntapaikka (Liikuntapalvelut ja väestön tasa-arvo Seurantatutkimus liikuntapaikkapalveluiden muutoksista 1998-2009; Kimmo Suomi et al https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/40972/liikuntapaikkapalvelutjatasaarvo.pdf)Lisää tietoa: http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/arkiliikunta_hyotyliikunta_perusliikunta/ymparisto_ohjaa_liikkumistaHentilä, H., & Joki-Korpela, L. (2004). Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnitelussa ja kaavoitusprosessissa : Esiselvitys. Oulu: Oulun yliopiston kirjasto. Saatavilla: https://oula.finna.fi/Record/oula.1170320Paronen, O., & Nupponen, R. (2011). Terveyden ja liikunnan edistäminen. Teoksessa: M. Fogelholm, I. Vuori & T. Vasankari (Toim.), Terveysliikunta (2. uud. p. ed., pp. 186–196). Helsinki: Duodecim.



Lähiympäristön monipuolisuus ja -käyttöisyys

Yhteydet ympäröiviin alueisiin ja palveluihin

Viihtyisyys ja houkuttelevuus

Liikuntaan kannustavan ympäristön ominaispiirteitä
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Presentation Notes
Alueen ja reittien viihtyisyys saattaa vaikuttaa ihmisten kulkutapoihin tai reittivalintoihin ja saada heidät viipymään alueella pidempään.Viihtyisyyttä voi lisätä ottamalla tasavertaisesti huomioon monen tyyppiset ympäristön käyttäjät, vetoamalla eri aisteihin, sekä järjestämällä pysähtymis- ja levähdyspaikkoja (penkkejä, kahviloita ym.) ja liikuntapalveluita reittien varten. Katutilat ja palvelurakentamisen massoittelu suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä, mutta monia ympäristön viihtyisyyteen vaikuttavia seikkoja voidaan toteuttaa katu- ja virkistysalueille puisto- ja katusuunnittelun keinoin, ilman asemakaavan laatimista tai muutosta. Digitaaliset tietopalvelut, kuten Nomadi-sovellus kännykässä voi houkutella ulkoilemaan, kun samalla saa tietoja reitin varrella sijaitsevista luonto- ja kulttuuriympäristökohteista ja reittikartoista. Maankäytön suunnittelussa on siis tärkeää luonto- ja kulttuurikohteiden esille tuominen ja säilyttäminen osana kaavoitusta. Ympäristön on hyvä olla kiinnostava.Lisää tietoa: http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/arkiliikunta_hyotyliikunta_perusliikunta/ymparisto_ohjaa_liikkumistaHentilä, H., & Joki-Korpela, L. (2004). Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnitelussa ja kaavoitusprosessissa : Esiselvitys. Oulu: Oulun yliopiston kirjasto. Saatavilla: https://oula.finna.fi/Record/oula.1170320Paronen, O., & Nupponen, R. (2011). Terveyden ja liikunnan edistäminen. Teoksessa: M. Fogelholm, I. Vuori & T. Vasankari (Toim.), Terveysliikunta (2. uud. p. ed., pp. 186–196). Helsinki: Duodecim.



Lähiympäristön monipuolisuus ja -käyttöisyys

Yhteydet ympäröiviin alueisiin ja palveluihin

Viihtyisyys ja houkuttelevuus

Turvallisuus

Esteettömyys

Liikuntaan kannustavan ympäristön ominaispiirteitä
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Presentation Notes
Turvallisuus ja esteettömyys ovat erityisen tärkeitä nuorimmalle ja vanhimmalle väestölle. Molempia on hyvä tarkastella kokonaisvaltaisesti. Esteettömyydessä kannattaa huomioida kaikki havainnointia helpottavat asiat, kuten esimerkiksi korkeuserot, valaistus, pintojen materiaalit ja äänimaailma. Lisäksi ympäristöön on tärkeää järjestää levähdyspaikkoja, esimerkiksi penkkejä.Lisää tietoa: http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/arkiliikunta_hyotyliikunta_perusliikunta/ymparisto_ohjaa_liikkumistaHentilä, H., & Joki-Korpela, L. (2004). Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnitelussa ja kaavoitusprosessissa : Esiselvitys. Oulu: Oulun yliopiston kirjasto. Saatavilla: https://oula.finna.fi/Record/oula.1170320Paronen, O., & Nupponen, R. (2011). Terveyden ja liikunnan edistäminen. Teoksessa: M. Fogelholm, I. Vuori & T. Vasankari (Toim.), Terveysliikunta (2. uud. p. ed., pp. 186–196). Helsinki: Duodecim.Vinkkejä ikäystävällisyyden kehittämiseksi löytyy Ympäristöministeriön oppaasta: ”Ympäristöopas 2018 Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö.” http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161060/YO_2018_Muisti_ja_ikaystavall_asuminen_WEB.pdf



Lähiympäristön monipuolisuus ja -käyttöisyys

Yhteydet ympäröiviin alueisiin ja palveluihin

Viihtyisyys ja houkuttelevuus

Turvallisuus

Esteettömyys

Jalankulun ja pyöräilyn priorisointi

Liikuntaan kannustavan ympäristön ominaispiirteitä
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Presentation Notes
Jalankulun ja pyöräilyn ympäristöjä kannattaa tukea huolellisella suunnittelulla, sillä kävely-ympäristöt on mahdollista luoda viihtyisiksi ja mittakaavaltaan inhimillisiksi. Nämä kulkumuodot vaativat vähemmän tilaa kuin muut ja niiden uudistaminen tai muuttaminen vaatii yleensä ympäristön kannalta pienempiä toimenpiteitä, mikäli reittien linjausta täytyy esimerkiksi myöhemmin muuttaa.Lisää tietoa: http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/arkiliikunta_hyotyliikunta_perusliikunta/ymparisto_ohjaa_liikkumistaHentilä, H., & Joki-Korpela, L. (2004). Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnitelussa ja kaavoitusprosessissa : Esiselvitys. Oulu: Oulun yliopiston kirjasto. Saatavilla: https://oula.finna.fi/Record/oula.1170320Paronen, O., & Nupponen, R. (2011). Terveyden ja liikunnan edistäminen. Teoksessa: M. Fogelholm, I. Vuori & T. Vasankari (Toim.), Terveysliikunta (2. uud. p. ed., pp. 186–196). Helsinki: Duodecim.



Eheytynyt yhdyskuntarakenne Hajautunut yhdyskuntarakenne

Eri liikkumismuodot yhdenvertaisia Ensisijaisesti ajoneuvoliikenteelle 
suunniteltu ympäristö

Lyhyet etäisyydet Pitkät etäisyydet

Sekoittuneet toiminnot Alueet erikoistuneet vain yhteen 
palveluun

Lähipalvelut saavutettavissa kävellen Päivittäispalvelut haetaan kaukaa

Yhdyskuntarakenteen vaikutus ympäristöön

Presenter
Presentation Notes
Lisää tietoa: http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/arkiliikunta_hyotyliikunta_perusliikunta/ymparisto_ohjaa_liikkumistaHentilä, H., & Joki-Korpela, L. (2004). Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnitelussa ja kaavoitusprosessissa : Esiselvitys. Oulu: Oulun yliopiston kirjasto. Saatavilla: https://oula.finna.fi/Record/oula.1170320Henkilöliikennetutkimus: https://www.traficom.fi/fi/hlt



1. Yhteydet ja etäisyydet asuinalueelta palveluihin

2. Asuinalueen omien palveluiden laatu, sijainti ja saavutettavuus

3. Asuinalueen sisäinen liikenne

4. Lähivirkistys- ja puistoalueiden, niihin liittyvien erilaisten reittien sekä vesialueiden 
saavutettavuus ja riittävyys

5. Asuinkortteleiden suunnittelu, yhteydet viheralueille, kävely- ja pyörätiereiteille, 
kaupunkikuvan laatu

6. Piha-alueiden suunnittelu (esteettömyys, aurinkoisuus, tuulisuus)

7. Lähiliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen laatu, sijainti ja saavutettavuus

8. Joukkoliikenteen saavutettavuus ja sijainti

Liikuntaan kannustavan lähiympäristön ominaispiirteitä

Presenter
Presentation Notes
Lähde: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/lahiympariston-taso/



1. Yhteydet ja etäisyydet asuinalueelta palveluihin
• Mielekkäät kävely- ja pyöräilyreitit
• Uudet asuinalueet osaksi olevaa yhdyskunta- ja palveluverkkoa

Liikuntaan kannustavan lähiympäristön ominaispiirteitä

Presenter
Presentation Notes
Lähde: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/lahiympariston-taso/Kuva: Noora Kela



2. Asuinalueen omien palveluiden laatu, sijainti ja saavutettavuus
• Esteettömyys vaikuttaa saavutettavuuteen
• Pyörien säilytys- ja pysäköintimahdollisuudet
• Asuinalueen sisäiset liikuntapaikat muiden palveluiden lähellä
• Erityisen tärkeää heille, jotka viettävät paljon aikaa kodin lähellä

Liikuntaan kannustavan lähiympäristön ominaispiirteitä
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Presentation Notes
Lähde: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/lahiympariston-taso/Kuva: Noora Kela



3. Asuinalueen sisäinen liikenne
• Kävelylle ja pyöräilylle sujuvat ja selkeät linjaukset, mielellään 

viheralueiden läpi
• Eri liikkumismuotojen tukeminen ja ohjailu esimerkiksi 

pintamateriaaleilla
• Hyvät ja turvalliset yhteydet kävely- ja pyöräteille, lähipuistoon, 

koululle ja päiväkotiin

Liikuntaan kannustavan lähiympäristön ominaispiirteitä
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Presentation Notes
Lähde: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/lahiympariston-taso/Kuva: Noora Kela



4. Lähivirkistys- ja puistoalueiden, niihin liittyvien erilaisten reittien sekä 
vesialueiden saavutettavuus ja riittävyys
• Vuodenaikojen vaihtelun huomioiminen: ympärivuotiseen käyttöön 

soveltuvat alueet
• Kesäulkoliikunnan mahdollistaminen esimerkiksi puistoissa ja 

vesistöissä
• Huomioidaan myös ulkoilu eläinten kanssa

Liikuntaan kannustavan lähiympäristön ominaispiirteitä
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Presentation Notes
Lähde: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/lahiympariston-taso/



5. Asuinkortteleiden suunnittelu, yhteydet viheralueille, kävely- ja 
pyörätiereiteille, kaupunkikuvan laatu
• Ympäristön houkuttelevuus, esteettisyys, viihtyisyys ja turvallisuus
• Reittien suunnistettavuus

Liikuntaan kannustavan lähiympäristön ominaispiirteitä
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Lähde: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/lahiympariston-taso/Kuva: Noora Kela



6. Piha-alueiden suunnittelu (esteettömyys, aurinkoisuus, tuulisuus)
• Pihat tarjoavat monipuolista arkiliikuntaa ja ulko-oleskelua
• Eri ikäisten tarpeet
• Aurinkoisuus, tuulensuoja, meluttomuus

Liikuntaan kannustavan lähiympäristön ominaispiirteitä
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Presentation Notes
Lähde: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/lahiympariston-taso/Kuva: Noora Kela



7. Lähiliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen laatu, sijainti ja saavutettavuus
• Paikkojen käytettävyys, huollettavuus ja turvallisuus
• Sijaitsevat lähellä asukkaita tai keskitetysti lähellä toisiaan

Liikuntaan kannustavan lähiympäristön ominaispiirteitä
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Presentation Notes
Lähde: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/lahiympariston-taso/Kuva: ivabalk / Pixabay.com (CC0-lisenssi)



8. Joukkoliikenteen saavutettavuus ja sijainti
• Pysäkkien ja asemien keskeinen sijainti
• Pysäkkien siistiys ja viihtyisyys (tuulen- ja sateensuoja, penkki, huolto)
• Liityntäpysäkeillä pyöränpysäköintimahdollisuus

Liikuntaan kannustavan lähiympäristön ominaispiirteitä
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Lähde: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/lahiympariston-taso/Kuva: Noora Kela



Lähivirkistysalue voi myös 
olla luonnontilainen.
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Presentation Notes
Kaikkien lähivirkistysalueiden ei tarvitse olla huollettuja, ja omalla painollaan kehittyvät paikat, kuten metsät, ovat erittäin hyviä fyysisen aktiivisuuden kannalta. Ihmiset käyttävät näitä alueita luovasti ja muokkaavat niitä omiin tarpeisiinsa esimerkiksi ylläpitämällä ja luomalla uusia polkuja. Luonnonmukaisista ympäristöistä koituu lisäksi kunnalle vähemmän kustannuksia esimerkiksi huoltovastuun kautta kuin rakennetuista ympäristöistä.



1. Mistä on kyse?
2. Liikuntaan kannustavien ympäristöjen ominaispiirteitä
3. Lyhyt katsaus kaavoituksen nykykäytäntöihin

1. Mihin asioihin kaavoituksella voidaan vaikuttaa?
2. Nykyinen kaavajärjestelmä
3. Milloin ja miten kaavoitukseen voi vaikuttaa?

4. Esimerkkejä liikunnan olosuhteiden edistämisestä

Luennon sisältö



Kaavoitus on maankäytön 
suunnittelua.
Kaavassa pyritään sovittamaan 
yhteen useita erilaisia intressejä.

Kaava esitetään kartta- ja 
tekstimuodossa.

Mistä kaava koostuu?

Presenter
Presentation Notes
Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jolla määritellään mitä aluetta käytetään mihinkin tarkoitukseen ja mitä minnekin saa rakentaa. Tavoitteena on suunnitella ympäristöä niin, että sen eri osat toimivat hyvin keskenään ja ihmisillä on hyvä olla ja toimia toteutetussa ympäristössä.Kaavaan kuuluu sekä kuva- että tekstimateriaalia: kaavakartta ja sen liitteet. Yhdyskuntasuunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). 



• reitteihin ja 
liikenneyhteyksiin

• yksittäisiin 
paikkoihin

• alueisiin, 
palveluihin ja 
niiden välisiin 
suhteisiin

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa esimerkiksi

Presenter
Presentation Notes
Kaavoituksella voidaan vaikuttaa erityisesti reitteihin, liikenneyhteyksien järjestämiseen, erilaisten rakennettujen ympäristöjen keskinäisiin suhteisiin ja yksittäisiin paikkoihin, sekä palveluiden sijaintiin. Sisätilat suunnitellaan yleensä rakennuksen käyttäjän toiveiden mukaan ja eikä niihin vaikuteta kaavoituksessa muuten kuin alueen käyttötarkoituksen osoittamisella.



Kaavoituksella vaikutetaan erilaisiin liikuntaympäristöihin

Reitit eri liikkumismuodoille

Presenter
Presentation Notes
Maastopyöräreitti / kaupunginosapuiston kävelyreittejä (Tuiranpuisto, Oulu) / yhdistetty hiihdon ja kävelyn reitti (Sarkkiranta, Kempele)



Kaavoituksella vaikutetaan erilaisiin liikuntaympäristöihin

Alueet (rakennetut ja luonnonympäristöt)

Presenter
Presentation Notes
Hoidettu metsä / Laajasalon itärannan virkistysalue (Helsinki), kuva: Helsingin kolmioverkkomalli / Kumparepuiston frisbeegolfrata (Kotka)



Kaavoituksella vaikutetaan erilaisiin liikuntaympäristöihin

Rakennetut liikuntapaikat

Presenter
Presentation Notes
Crossrata / leikkipuisto (Linnanmaa, Oulu) / laskettelukeskus (Ruskotunturi, Oulu)Ruskotunturi on esimerkki kaatopaikan jätevuoren päälle rakennetusta liikuntapaikasta. Hyödyttömäksi jäänyt alue on otettu uusiokäyttöön.



Kaavajärjestelmä on hierarkkinen

Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

Maakuntakaava

Asemakaava

Yleiskaava

Presenter
Presentation Notes
Maankäytön suunnittelujärjestelmästä: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma VATit: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B67CD97B8-C4EE-4509-BEC0-AF93F8D87AF7%7D/133346  



Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2018

Esimerkki maakuntakaavasta

Presenter
Presentation Notes
Maakuntakaava on laajin kaavataso.Mitä maakuntakaavassa voi esimerkiksi ottaa huomioon: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/seudullinen-taso/



Lähde: Oulun kaupunki, 2016

Esimerkki yleiskaavasta

Presenter
Presentation Notes
Mitä yleiskaavassa voi esimerkiksi ottaa huomioon: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/kunnan-taso/Yleiskaavassa varataan laajat liikunta- ja virkistysalueet, kuten urheilualueet, kaupunginosien keskuspuistot ja kaupunginosasta toiseen tai kaupungin läheiselle maaseudulle jatkuvat virkistys- ja liikuntareittiyhteydet. 



Lähde: Oulun kaupungin seudullisen karttapalvelun julkiset palvelut. Aineisto on ladattu Dataportaali -palvelusta 09.01.2019 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0. 

Esimerkki asemakaavasta

Presenter
Presentation Notes
Asemakaava on kaavatasoista yksityiskohtaisin.Asemakaavoissa suunnitellaan tarkemmin reittien, torien, aukioiden ja niitä rajaavien massojen sijainti (katu- ja kaupunkitilat), kortteleiden käyttötarkoitukset, rakentamisen määrä maksimikerrosalana, kerrosten lukumäärä ja tarkempi ohjeistus materiaaleista ja periaatteista (esimerkiksi leikki- ja liikuntapaikoista,  pyörien ja autojen pysäköinnistä, julkisivumateriaalit ja muut pinnoitteet, värimaailma jne.)   Mitä asemakaavassa voi esimerkiksi ottaa huomioon: https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/lahiympariston-taso/

https://data.ouka.fi/data/dataset/oulun-kaupungin-seudullisen-karttapalvelun-julkiset-palvelut
https://data.ouka.fi/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Valikoituja kaavamerkintöjä: yleiskaava

Presenter
Presentation Notes
Tässä on esitetty muutamia valikoituja liikkumiseen vaikuttavia kaavamerkintöjä yleiskaavatasolla.http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_1_Kaavamerkinnat(4382)Tässä julkaisussa on avattu sitä, kuinka eri kaavamerkinnät saattavat vaikuttaa liikunnan olosuhteisiin: http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/Kaavoituksen-avulla-parempi-liikuntaymparisto.pdf



Valikoituja kaavamerkintöjä: asemakaava

Presenter
Presentation Notes
Liikuntaan vaikuttavia merkintöjä asemakaavatasolla.http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_1_Kaavamerkinnat(4382)Tässä julkaisussa on avattu sitä, kuinka eri kaavamerkinnät saattavat vaikuttaa liikunnan olosuhteisiin: http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/Kaavoituksen-avulla-parempi-liikuntaymparisto.pdf



Valikoituja kaavamerkintöjä: asemakaava

Presenter
Presentation Notes
Liikuntaan vaikuttavia merkintöjä asemakaavatasolla. Tässä reittejä ja alueita.http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_1_Kaavamerkinnat(4382)Tässä julkaisussa on avattu sitä, kuinka eri kaavamerkinnät saattavat vaikuttaa liikunnan olosuhteisiin: http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/Kaavoituksen-avulla-parempi-liikuntaymparisto.pdf



Lausunto

Milloin kaavoitukseen voi vaikuttaa?
Viranomainen

Valmis kaava

Kaavan hyväksyminen

Ehdotusvaihe

Valmisteluvaihe

Aloitusvaihe

Presenter
Presentation Notes
Viranomainen voi antaa lausunnon koska vain kaavoitusprosessin aikana.https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41516http://www.doria.fi/handle/10024/130881



Mielipide OAS:sta

Mielipide kaavaluonnoksesta

Muistutus

Valitus

Milloin kaavoitukseen voi vaikuttaa?
Muu osallinen

Valmis kaava

Kaavan hyväksyminen

Ehdotusvaihe

Valmisteluvaihe

Aloitusvaihe

Presenter
Presentation Notes
Muu osallinen, esimerkiksi yksityishenkilö, voi osallistua kaavaprosessiin erityisesti tiettyinä hetkinä.OAS=osallistumis- ja arviointisuunnitelmahttps://helda.helsinki.fi/handle/10138/41516http://www.doria.fi/handle/10024/130881



1. Mistä on kyse?
2. Liikuntaan kannustavien ympäristöjen ominaispiirteitä
3. Lyhyt katsaus yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen 

nykykäytäntöihin
4. Esimerkkejä liikunnan olosuhteiden edistämisestä

Luennon sisältö



Liikuntapaikkoja ja -alueita
Reittejä
Muita keinoja

Esimerkkejä liikunnan olosuhteiden edistämisestä



Liikuntapaikkoja ja -alueita
• Liikuntaa varten suunniteltuja paikkoja

• Ulkoliikuntasalit
• Kiipeilypuistot
• Kuusisaari, Oulu

• Vanhasta käyttötarkoituksesta uuteen
• Skeitti-, scootti-, BMX-ympäristöt
• Meri-Toppila, Oulu

Reittejä
Muita keinoja

Esimerkkejä liikunnan olosuhteiden edistämisestä



Ulkoliikuntasalit

Presenter
Presentation Notes
Kuva: ivabalk / Pixabay.com (CC0)



+ vaatii vain vähän tilaa
+ matala käyttökynnys
+ mahdollistaa usein myös taukojen pidon, esimerkiksi istumisen
- kuinka huolto järjestetään?

Presenter
Presentation Notes
Kuva: ivabalk / Pixabay.com (CC0)



Kiipeilypuistot

Presenter
Presentation Notes
Vasen kuva: 27707 / Pixabay (CC0)Oikea kuva: Ralph Häusler / Pixabay (CC0)



+ houkuttelevuus
+ tekemistä myös lapsille
+ usein toisten liikuntapalveluiden yhteydessä

- millainen vaikutus luonnonympäristöön?
- esteettömyys?
- turvallisuus?
- saattaa viedä runsaastikin tilaa

Presenter
Presentation Notes
Vasen kuva: 27707 / Pixabay (CC0)Oikea kuva: Ralph Häusler / Pixabay (CC0)



Kotimainen esimerkki: Kuusisaari, Oulu

Presenter
Presentation Notes
Kuvat: Noora Kela



Kuusisaari, Oulu 2012

Lähde: Oulun kaupunki / Karttapaikka

hiekkaranta

polkuja

paviljonki 
tapahtumille

Presenter
Presentation Notes
Kuva: Oulun kaupunki / Karttapaikka



Kuusisaari, Oulu 2018

Lähde: Oulun kaupunki / Karttapaikka

hiekkaranta

kalastuslaituri

pinnoitettu pelikenttä

nuotiopaikkoja

ulkokuntosali

huollettu reitti

kiipeilyteline

rantalentopallo

Presenter
Presentation Notes
Kuva: Oulun kaupunki / Karttapaikka



Lähde: Oulun kaupunki / Karttapaikka

+ hyvin saavutettavissa
+ luonnontilaista luontoa
+ uimaranta
+ tapahtumia sisällä ja ulkona
- kävelyreitti katkeaa eikä ole kokonaan 
huollettu

+ hyvin saavutettavissa
+ tilaa useille eri lajeille ja vapaa-ajan 
toiminnoille
+ tapahtumia ulkotilassa
- luonnontilainen luonto lähes kadonnut
- entistä tuulisempi ympäristö

Presenter
Presentation Notes
Kuvat: Oulun kaupunki / Karttapaikka



Kuinka hyödyntää vajaakäyttöinen, epäviihtyisäksi 
leimaantunut tai muusta käytöstä poistunut alue?



+ yhteinen alue eri lajeille (esim. skeittaus, BMX, 
parkour, scoottaus)

- turvallisuuden tunne
- epäviihtyisyys

Ovatko kaikki tervetulleita? + haastavat, vajaakäyttöiset alueet eläviksi

Presenter
Presentation Notes
Vaikeakäyttöisten alueiden hyödyntäminen, esim. kuinka moottoritiesiltojen alusia tai edellisestä käyttötarkoituksesta pilaantuneita alueita voidaan hyödyntää? Esimerkkeinä The Bentway (http://www.thebentway.ca) ja Glasgow Urban Sports M74 Skatepark (http://glasgowurbansports.co.uk)



Kotimainen esimerkki: Meri-Toppila, Oulu
Vanha tehdasalue uuteen käyttöön

Presenter
Presentation Notes
Kuvat: Noora Kela



Meri-Toppila 1990

Lähde: Oulun kaupunki / Karttapaikka

vanhaa teollisuusaluetta ja 
sitä palvelleita rakennuksia

Presenter
Presentation Notes
Kuva: Oulun kaupunki / Karttapaikka



Meri-Toppila 2017

Lähde: Oulun kaupunki / Karttapaikka

frisbeegolf-rata

huollettuja kävelyreittejä

vanhat teollisuusrakennukset 
uusiokäytössä, mm. kauppa, 
asuntoja, kiipeilykeskus

koirapuisto

peli- ja 
luistelukenttä leikkikenttä

lähipalvelut asukkaille, 
mm. kauppa, apteekki, 
koulu

asuinalue hyvien 
liikenneyhteyksien varrellapolkuja metsässä

pääsy meren 
jäälle talvisin

Ranta-Toppilan alueelle on 
suunnitteilla asuntoalue, 
pienvenesatama ja merikeskus

Presenter
Presentation Notes
Kuva: Oulun kaupunki / Karttapaikka



Meri-Toppila 2017

Lähde: Oulun kaupunki / Karttapaikka

+ alueen ohi kulkeva tie luo potentiaalin 
saavutettavuudelle
- alue oli tehdastoiminnan loppumisen jälkeen 
vajaakäytöllä paikan sijaintiin nähden

+ tilaa useille eri lajeille ja vapaa-ajan 
toiminnoille
+ palveluita sekä asukkaille että vierailijoille
+ luonnonmukaista ympäristöä säilytetty
- saapuminen jalkaisin ja pyörällä mutkaista 
reittiä asuinalueen läpi tai ohi

Presenter
Presentation Notes
Kuvat: Oulun kaupunki / Karttapaikka



Presenter
Presentation Notes
Kuvat: Noora Kela



LIPAS: tietoa Suomen liikuntapaikoista, virkistysalueista ja ulkoilureiteistä

Lähiliikuntapaikat.fi: muutamia esimerkkejä lähiliikuntapaikoista

BOAF-hankkeen loppuraportti: ulkoliikuntalajeja ulkomailta

SPAcE-projektin raportti: käytännön esimerkkejä

Lisää esimerkkejä verkossa

http://lipas.cc.jyu.fi/lipas/
http://www.lahiliikuntapaikat.fi/
https://www.suomenlatu.fi/media/vaikuta/vaikuta-tiedostot/boaf_loppuraportti.pdf
http://activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf


Liikuntapaikkoja ja -alueita
Reittejä
• Jalankulun ja pyöräilyn sekä autoilun eriyttäminen

• mm. Varsova, Puola ja New York, Yhdysvallat
• Pyöräbaanaverkosto, Oulu

• Jalankulun ja autoilun hierarkia
• Kaukovainion kaupunginosa, Oulu
• Jalankulkukeskusta, Liminka

Muita keinoja

Esimerkkejä liikunnan olosuhteiden edistämisestä



Jalankulku ja pyöräily
+ välityskyky hyvin suunniteltuna suuri
+ viihtyisyys
+ saasteettomuus
+ esteettisyys
- epäselvää kuka saa käyttää mitäkin reittiä?
- levähdyspaikkojen puute

Moottoriajoneuvoliikenne
+ reitin välityskyky kohtalainen
- väylä vie tilaa
- jalankulkijoilla ei ole asiaa liikenteen sekaan
- saasteet
- melu
- ei kovin viihtyisä ympäristö

Presenter
Presentation Notes
Vasen kuva: Chanan Greenblatt / StockSnap (CC0)Oikea kuva: Andrzej / StockSnap (CC0)



Esteettömyys
+ selkeästi erotellut liikkumismuodot
- todella kapea jalkakäytävä
- korkea ja terävä kanttikivi

+ tilan eri osia rajattu väreillä ja pinnoitteella
- vain vähän istuskelupaikkoja
- valaistusolosuhteet?
- tuulensuoja?

+ penkkejä jalankulkuympäristössä Venetsia, Italia

Montreal, Kanada

Presenter
Presentation Notes
Vasemman yläkulman kuva: Ferran Fusalba Roselló / Unsplash (CC0)Vasemman alakulman kuva: Negative Space / Stocksnap (CC0)Oikea kuva: Weston Owen / Unsplash (CC0)



+ ranta-alue varattu jalankululle
+ istuskelupaikkoja
+ vehreyttä
+ näkymiä

- ranta-alue varattu autoille
- melu kantautuu veden yllä kauas

- missä jalankulkijat ja pyöräilijät?
- viihtyisyys?

- ympäristö ei ole esteetön
- turvallisuus?

- liikenneverkosto vaatii runsaasti alaa
+ puustoa säästetty paikoittain bufferivyöhykkeeksi

Varsova, Puola

New York, Yhdysvallat

Presenter
Presentation Notes
Kuvat:Vasen: freestocks.org (CC0)Oikea yläkulma: Luca Bravo / stocksnap.io (CC0)Oikea alakulma: Irina Block / stocksnap.io (CC0)



+ Varsovan vanhan kaupungin kadut ovat 
pääasiassa jalankulkijoiden käytössä
+ kapea katutila ei houkuta suuriin ajonopeuksiin

- jalankulku kapealla kaistalla
- esteettömyys: huonokuntoinen

päällyste ja pylväs keskellä reittiä

+ vanhan miljöön uusi käyttö
+ kulkureitillä istumapaikkoja

- moottoriliikenneväylä etusijalla
+ jalankulkijoiden turvallisuus suojattu

Varsova, Puola

High Line, New York, Yhdysvallat

Presenter
Presentation Notes
Vasen ylhäällä: Varsovan vanhaa kaupunkiaVasen alhaalla: High Line, New York, Yhdysvallat (https://www.thehighline.org)Jalankulun ja ajoneuvoliikenteen voi myös yhdistää samalle kadunosalle niin, että autoilijalla on ehdoton väistämisvelvollisuus ja ajonopeudet pysyvät ympäristön myötävaikutuksesta pieninä. Aihetta voi tutkia lisää hakusanalla ”shared space” (huomioi haasteet esteettömyydessä ja eri ihmisryhmien turvallisuudessa).Kuvat:Vasen yläkulma: freestocks.org (CC0)Oikea yläkulma: Lukáš Rychvalský / stocksnap.io (CC0)Vasen alakulma: Noora KelaOikea alakulma: Alex Wolfe / stocksnap.io (CC0)



Oulun suunnitteilla oleva baanaverkosto

Presenter
Presentation Notes
Esimerkkinä Oulu, mutta myös muissa kaupungeissa on samansuuntaista kehitystä. Lisää aiheesta löytyy esimerkiksi hakusanoilla: ”pyöräilyn laatukäytävä” ja ”pyöräilyn edistämisohjelma”.Pyöräilyn edistämistoimenpiteet Oulussa, liikenneinsinööri Harri Vaaralan esitys: https://vayla.fi/documents/20473/102264/Pyöräily+edistämisohjelma_Oulu.pdf



Oulun pyöräbaanasta on jo toteutettu osa yhteyttä: 
keskusta–Linnanmaa

Presenter
Presentation Notes
Kuvat: Noora Kela



+ nopea yhteys keskustasta yliopistolle
+ reittiä selkiytetty aiemmasta linjauksesta
+ enimmäkseen vehreä, rauhallinen ympäristö

- reitin varrella ei ole juuri mitään nähtävää
- ei levähdyspaikkoja
- jalankululle varattu vain kapea kaistale

Presenter
Presentation Notes
Kuvat: Noora Kela



Jalankulun ja autoilun hierarkia: kehärakenne
Esimerkkinä Kaukovainio, Oulu

Presenter
Presentation Notes
Kartta: Oulun kaupunki / Karttapaikka (https://kartta.ouka.fi/ims)



Kaukovainio • Moottoriajoneuvoliikenne 
kehänä alueen reunoilla

• Alueelle saapuminen vain 
kahdesta suunnasta

Presenter
Presentation Notes
Oulun kaukovainion sisäinen rakenne tukee jalankulkua. Palvelut on sijoitettu keskelle aluetta ja asutus sen ympärille. Aluetta kiertää kehätie, jota pitkin keskustan palveluille on pidempi matka kuin kävellen. Lisäksi alueelta johtaa ulos useita kevyen liikenteen väyliä, kun ajoneuvoilla voi poistua vain kahteen suuntaan.Samanlaista rakennetta on käytetty esimerkiksi Freiburgin kaupungin Quartier Vaubanissa: https://www.freiburg.de/pb/,Lde/208732.htmlAutovaltaisuuden vähentämisestä löytyy lisää tietoa esimerkiksi hakusanalla ”new pedestrianism”.Kartta: Oulun kaupunki / Karttapaikka (https://kartta.ouka.fi/ims)



Kaukovainio • Jalankulku ja pyöräilyreitit 
yhdistävät koko alueen

• Alueelle voi saapua 
useasta eri suunnasta

Presenter
Presentation Notes
Oulun kaukovainion sisäinen rakenne tukee jalankulkua. Palvelut on sijoitettu keskelle aluetta ja asutus sen ympärille. Aluetta kiertää kehätie, jota pitkin keskustan palveluille on pidempi matka kuin kävellen. Lisäksi alueelta johtaa ulos useita kevyen liikenteen väyliä, kun ajoneuvoilla voi poistua vain kahteen suuntaan.Samanlaista rakennetta on käytetty esimerkiksi Freiburgin kaupungin Quartier Vaubanissa: https://www.freiburg.de/pb/,Lde/208732.htmlAutovaltaisuuden vähentämisestä löytyy lisää tietoa esimerkiksi hakusanalla ”new pedestrianism”.Kartta: Oulun kaupunki / Karttapaikka (https://kartta.ouka.fi/ims)



Jalankulun ja autoilun hierarkia: jalankulkukeskusta
Esimerkkinä Liminka

Presenter
Presentation Notes
Opinnäytetyö, jossa tutkittu Limingan taajamassa tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta liikenteeseen: https://core.ac.uk/download/pdf/38058723.pdfSanomalehti Kalevan juttu keskustan uudistuksesta: https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/punainen-matto-jalankulkijoille/325381/Kuva: Matti Konttinen



• Keskustassa punainen matto jalankulkijoille
• Reitti on näkyvä ja pinta pitävä myös sateella
• Jalankulkureitin on tarkoitus huoltaa itse itsensä

• Suojaiset seinustat ja katokset (lunta kertyy vain vähän)
• Auringon suunta huomioitu (kertynyt lumi sulaa auringon vaikutuksesta)

Presenter
Presentation Notes
Opinnäytetyö, jossa tutkittu Limingan taajamassa tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta liikenteeseen: https://core.ac.uk/download/pdf/38058723.pdfSanomalehti Kalevan juttu keskustan uudistuksesta: https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/punainen-matto-jalankulkijoille/325381/Kuva: Matti Konttinen



Copenhagenize Index: suurten kaupunkien pyöräiltävyysindeksi

The Green Path: yksi Kööpenhaminan pyöräreiteistä, video

Vauban, Freiburg: autoton asuinalue Saksassa

Made to Move: kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma Manchesterissa

Walk London Network: Lontoon kävelyreittiverkosto

Lisää esimerkkejä verkossa

http://copenhagenizeindex.eu/
http://www.kobenhavnergron.dk/place/den-gronne-stinorrebroruten/?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=va4cnkiHh0U
https://freiburg-vauban.de/en/traffic/
https://www.tfgm.com/made-to-move
https://tfl.gov.uk/modes/walking/top-walking-routes


Liikuntapaikkoja ja -alueita
Reittejä
Muita keinoja
• Vuodenaikojen vaihtelun hyödyntäminen
• Tapahtumat ja taide

Esimerkkejä liikunnan olosuhteiden edistämisestä



Vuodenaikojen vaihtelun hyödyntäminen

Presenter
Presentation Notes
Kuvat: Noora Kela (vasen ja oikea yläkulma) ja Juho Sippala (oikea alakulma)



+ sama reitti voi toimia useissa käyttötarkoituksissa 
eri vuodenaikoina

+ samalle reitille voi mahduttaa useita 
eri lajeja

- huoltokustannukset saattavat nousta lajivalikoiman 
kasvaessa

- kuinka muuttaa vallitsevaa 
ulkoilukulttuuria niin, että kaikki reitin 
käyttäjät ovat tervetulleita?

Presenter
Presentation Notes
Sama reitti tai alue voi eri vuodenaikoina toimia eri tarkoituksessa: hiihtolatu voi muodostua kuntoradalle tai luistelukenttä lähes mille tahansa tasaiselle alustalle.Pienetkin kumpareet muuttuvat talvella pulkkamäiksi.Puistojumpat ja –joogat ovat mahdollisia kesällä. Ulkotilasta tulee ihmisten olohuone.Vasemmalla kuva Oulun Tuiranpuiston kuntoradasta, johon vedetään talvella latu. Oikealla ylhäällä niinikään huollettu Oulun Pikkaralassa sijaitseva Hangaskankaan kuntoilureitti, jolla on useita käyttäjäryhmiä: kesällä reitti palvelee mm. lenkkeilijöitä, pyöräilijöitä ja ratsastajia ja talvella edellisten lisäksi hiihtäjiä. Oikealla alhaalla Kempeleen Sarkkirannan latu, jolla on sallittu jalankulku myös talvisin.Kuvat: Noora Kela (vasen ja oikea yläkulma) ja Juho Sippala (oikea alakulma)



+ luonnonympäristö muuntuu vuodenaikojen mukaan
+ halpa tai ilmainen liikkumisympäristö ja ylläpito
+ lähiympäristön potentiaali

Two Jack Lake, Kanada

Presenter
Presentation Notes
Kuva: Michael Chupik / Unsplash (CC0)



Tapahtumat ja taide

Presenter
Presentation Notes
Voisivatko tapahtumat ja taide (väliaikaisena tai pysyvänä installaationa) houkutella ihmisiä ulkotilaan? Onko ihmisten reittivalintoja mahdollista ohjailla tekemällä tietyistä tiloista tai reiteistä erityisen kiinnostavia tai viihtyisiä?Kuinka ulkotilan valaistus vaikuttaa sen käytettävyyteen ja houkuttelevuuteen?Vasemmanpuoleinen kuva: xusenru / Pixabay (CC0-lisenssi) Oikeanpuoleinen kuva: Noora Kela



Vuodenaikaan sidottu väliaikainen taide, 
esimerkiksi valofestivaalit, ruusukatu
Tapahtumat, esimerkiksi väriestejuoksu

Pysyvät installaatiot ja valaistus

Presenter
Presentation Notes
Voisivatko tapahtumat ja taide (väliaikaisena tai pysyvänä installaationa) houkutella ihmisiä ulkotilaan? Onko ihmisten reittivalintoja mahdollista ohjailla tekemällä tietyistä tiloista tai reiteistä erityisen kiinnostavia tai viihtyisiä?Kuinka ulkotilan valaistus vaikuttaa sen käytettävyyteen ja houkuttelevuuteen?Vasemmanpuoleinen kuva: xusenru / Pixabay (CC0-lisenssi)Oikeanpuoleinen kuva: Noora Kela



• Eläydy sinulle annettavaan rooliin
• Millaisia piirteitä olisi ihanteellisessa ympäristössäsi?

• Toiminnot ja palvelut
• Reitit
• Kulkuyhteydet toisille alueille

• Sulje silmäsi ja mieti mitä aistit tässä ympäristössä
• Mitä näet?
• Mitä tunnet?
• Mitä kuulet?
• Mitä haistat?
• Mitä maistat?

Eläytymistehtävä



• Tutki annettua esimerkkikohdetta (esimerkiksi 
Kööpenhaminan Green Path -pyöräreittiä)

• Mitä hyviä puolia havaitset kohteessa?
• Kuinka kehittäisit sitä?

Ideointitehtävä

https://www.youtube.com/watch?v=va4cnkiHh0U


• Jakaannutaan ryhmiin
• Jokaiselle on oma aloituspiste, jossa kohdealuetta mietitään 

annetusta lähtökohdasta, joita voivat olla esimerkiksi
• Reitit
• Viihtyisyys ja houkuttelevuus
• Turvallisuus ja esteettömyys
• Palveluiden sijoittuminen

• Pistettä vaihdetaan 15–20 minuutin välein
• Lopussa kootaan ajatukset yhteen

Työpajatehtävä



Tietoa liikkujille

Tietoa päättäjille

Tietoa suunnittelijoille

Liikuntakaavoitus.fi-verkkosivu

https://liikuntakaavoitus.fi/yleista/liikkujille/
https://liikuntakaavoitus.fi/yleista/paattajille/
https://liikuntakaavoitus.fi/yleista/suunnittelijoille/


Seudullisen tason suosituksia liikunnan edistämiseksi

Kunnallisen tason suosituksia liikunnan edistämiseksi

Lähiympäristön tason suosituksia liikunnan edistämiseksi

Liikuntakaavoitus.fi-verkkosivu

https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/seudullinen-taso/
https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/kunnan-taso/
https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/lahiympariston-taso/


Käytännön esimerkkejä liikunnan olosuhteiden edistämisestä Suomessa

Erilaisten liikuntaympäristöjen ideakortteja suunnittelutyön avuksi

Julkaisuja ja kirjallisuutta

Liikuntakaavoitus.fi-verkkosivu

Presenter
Presentation Notes
Lisää vinkkejä ulkoilupaikkojen suunnitteluun Suomen ladun verkkosivuilta: https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojen-suunnitteluun.htmlWHO:n raportti fyysisestä aktiivisuudesta kaupunkiympäristöissä: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/353043/2017_WHO_Report_FINAL_WEB.pdf?ua=1

https://liikuntakaavoitus.fi/kaytannossa/kaytannon-esimerkit/
https://liikuntakaavoitus.fi/kaytannossa/ideakortit/
http://liikuntakaavoitus.fi/kaytannossa/koulutusaineisto/julkaisuja-ja-kirjallisuutta/


Suositukset liikuntatavoitteiksi kaavoituksessa

Kaavoitusprosessi

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

Maakuntakaavoitus

Liikuntakaavoitus.fi-verkkosivu

http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/suositukset_kaavoitusprosessi_1.pdf
http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/suositukset_asemakaava.pdf
http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/suositukset_yleiskaava_0.pdf
http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/suositukset_maakuntakaava_0.pdf


Hankkeen julkaisuja

Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoitusprosessissa: 
esiselvitys.

Liikunta osaksi yhdyskuntasuunnittelua. Projektiraportti.

Kaavoituksen avulla parempi liikuntaympäristö – ohjeita osallistumiseen.

Liikunnan edistäminen kunnissa: hyviä käytäntöjä kuntien poikkihallinnolliseen 
yhteistyöhön yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa.

Liikuntakaavoitus.fi-verkkosivu

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9774-8
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-8122-5
https://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/liikuntakaavoitus_150dpi.pdf
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1806-9


https://liikuntakaavoitus.fi/
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