Ohjeita osallistumiseen

Kaavoituksen avulla
parempi liikuntaympäristö

Esipuhe
Tämä opas on suunnattu aktiivisesti liikuntaa harrastaville kansalaisille, urheilu- ja liikuntaseuroille, yhdistyksille ja järjestöille. Oppaassa kerrotaan
kaavoituksen etenemisestä ja siihen osallistumisesta sekä tekijöistä, jotka vaikuttavat elinympäristömme liikuntaolosuhteisiin. Opas liittyy verkkosivustoon www.liikuntakaavoitus.fi.
”Parannetaan arkiliikunnan mahdollisuuksia
yhdyskuntarakennetta kehittämällä ja laajoja
käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen
esteettömyyttä lisäämällä.” (Hallitusohjelma
2011, s. 37)
Liikunnan edistäminen on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite. Arkiliikunnan olosuhteisiin vaikutetaan kaavoituksella, jossa sovitetaan yhteen eri

näkökulmia. Terveys- ja arkiliikunnan näkökulma
on tärkeä saada mukaan, mutta sen toteutuminen on vaihtelevaa. Kaavoituksen osapuolilla ei
aina ole riittävästi tietoa suotuisista liikuntaolosuhteista.
Yhdyskuntasuunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Lailla pyritään takaamaan kansalaisten vaikutusmahdollisuudet elinympäristön
suunnitteluun ja sitä kautta laadun parantamiseen. Kaikilla, joita kaavoitus koskee, on oikeus
osallistua suunnitteluun ja esittää mielipiteensä.
Urheiluseurat, yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat olla osallisia ja vaikuttaa elinympäristöönsä
kaavoituksen yhteydessä sekä ottaa kantaa esimerkiksi kaavan luomiin arkiliikuntamahdollisuuksiin.

Liikuntakaavoitus.fi -sivustolla pyritään edistämään liikunnalle suotuisten elinympäristöjen syntymistä informaatio-ohjauksen keinoin. Tavoitteena on lisätä kansalaisten, suunnittelijoiden ja
päätöksentekijöiden tietoisuutta liikunnalle suotuisista ja liikuntaan kannustavista elinympäristöistä sekä niiden merkityksestä terveydelle. Lisäksi pyritään parantamaan erilaisten liikuntatoimijoiden valmiuksia osallistua kaavoitukseen. Tutkimustyön päärahoittajia ovat opetus- ja
kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö. Tutkimustyöstä vastaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston yhdyskuntasuunnittelun laboratorio.
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Miksi osallistua kaavoitukseen?
Arkiliikunta kytkeytyy vahvasti arjen toimintoihin.
Arkiliikunnan ympäristöt ovat pääasiassa asuinpaikkojen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia
alueita, reittejä työ- ja opiskelupaikoille sekä
palveluihin. Arkiliikunnan näkökulmasta avainasemassa ovat kävely- ja pyörätieverkostot sekä
ulkoilureitit viheralueilla. Kuitenkin arkiliikunnan
ympäristöiksi voidaan käytännössä mieltää kaikki

liikkumiseen soveltuvat paikat, joita ympäristössä on. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset rakennetut
liikuntapaikat, mutta myös rakentamattomat alueet, kuten pienet metsiköt ja ulkoilualueet.
Kaavoitukseen osallistumalla voi antaa suunnittelijoille tietoa liikunnan olosuhteisiin liittyvistä tarpeista ja tuoda uusia näkökulmia suunnitteluun.

Maakunnan tai kunnan
tarve kehittää kaavaa

Kestävän kehityksen
tavoitteet

Osallisten tarpeet ja
näkemykset

Alueen erityispiirteet

KAAVOITUS

Yhteensovittamistarpeet

VAT, yleispiirteisemmät
kaavatasot ja muut
suunnitelmat

MRL:n tavoitteet ja
sisältövaatimukset

Ratkaisujen vaikutukset

KUVA 1. Kaavoitukseen vaikuttaa moni tekijä. Kaavio on sovellettu ympäristöministeriön julkaisusta yleiskaavan sisältö
ja esitystapa (Salmi, 2006).

Myös aktiivisesti urheilevien lasten arkiliikunnasta on huolehdittava
Suositusten mukaan lasten tulee liikkua riittävästi, monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla vähintään kaksi tuntia päivässä. Urheilijoiksi tähtäävillä liikuntasuositukset ovat vielä suuremmat.
Kaiken liikunnan ei tarvitse olla ohjattua liikuntaa urheiluharjoituksissa. Suurimman osan lasten
liikkumisesta tulisi olla urheiluseuran harjoitusten ulkopuolella tapahtuvaa omaehtoista liikuntaa.
Alle 11-vuotiailla urheilijalupauksilla viikon liikuntamäärästä vain neljännes koostuu lajikohtaisista
harjoituksista ja muu osa on ikään sopivaa, monipuolista, omaehtoista liikuntaa. Käytännössä tämä
tarkoittaa liikunnallisia leikkejä ja pelejä, liikuntaa välitunneilla ja koulumatkoilla. Vapaamuotoinen liikunta tukee kasvua ja kehitystä sekä tarjoaa haasteita ja uusia elämyksiä. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä enemmän korostuvat valitun urheiluharrastuksen lajikohtaiset harjoitukset.
Urheiluseurojen tavoite on tuottaa menestyviä huippu-urheilijoita. Tähän voidaan vaikuttaa kannustamalla lapsia liikkumaan myös harjoitusten ulkopuolella ja huolehtimalla, että liikunnalliselle
elämäntavalle on yhdyskuntarakenteellisesti mahdollisimman hyvät edellytykset. Liikuntapaikkojen saavutettavuus tulee miettiä lasten ja nuorten näkökulmasta. Liikuntapaikoille tulee olla turvalliset kävely- ja pyörätiet, jotta harjoituksiin on mahdollista kulkea omatoimisesti. Mikäli lajiin
kuuluu paljon varusteita, tulee niille varata säilytystiloja myös liikunnan suorituspaikalla.
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Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa yhdyskuntien suunnittelua
Yhdyskuntasuunnittelu on erilaisten yhdyskuntien,
kuten kaupunkien ja kuntakeskusten, palveluiden ja
toimintojen sijoitteluun, mitoitukseen ja niiden välisiin yhteystarpeisiin liittyvää suunnittelua. Suomessa
yhdyskuntasuunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), jonka päämääränä on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun,
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen. Lain
tavoitteena on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä
elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja jossa
eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon.
Tärkein yhdyskuntien suunnittelu- ja ohjausväline
on alueiden käytön suunnittelujärjestelmä, jonka
muodostavat:
1.
		
2.
3.
4.

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
maakuntakaava
yleiskaava
asemakaava

Maakunta-, yleis- ja asemakaava esitetään kartalla. Kaavoihin kuuluvat myös kaavamerkinnät ja
-määräykset sekä selostus. (MRL 28 §, 40 §, 55 §)

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvosto hyväksyy

Maakuntakaava
On yhdessä maakuntaohjelman kanssa
osa maakuntasuunnitelmaa
Maakuntaliitto laatii ja hyväksyy
Ympäristöministeriö vahvistaa

Kuntien yhteinen yleiskaava
Kunnat laativat yhteistyössä,
yhteinen toimielin hyväksyy
Ympäristöministeriö vahvistaa

Yleiskaava (osayleiskaava)
1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto. Tavoitteet on otettava huomioon kaikilla alemmilla kaavatasoilla. Tavoitteilla
pyritään turvaamaan valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden ja alueidenkäyttöratkaisujen toteuttaminen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
käsittelevät muun muassa seuraavia kokonaisuuksia
(Ympäristöministeriö, 2012):
•
•
		
•
		
•
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toimiva aluerakenne
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö
ja luonnonvarat
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Kunta laatii ja hyväksyy

Asemakaava
Kunta laatii ja hyväksyy

KUVA 2. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueiden
käytön suunnittelujärjestelmä. (Salmi, 2006).

2. Maakuntakaava
Maakuntakaavoitus kohdistuu seudulliselle tasolle.
Maakuntakaavan laatii ja hyväksyy maakunnan liitto, jonka jälkeen sen hyväksyy ympäristöministeriö.
Perusta liikuntaa suosivalle ympäristölle laaditaan jo
maakuntakaavassa, sillä siinä esitetään mm. seudullisesti tärkeiden ulkoilu- ja retkeilyreittien linjaukset
sekä ulkoilualueiden aluevaraukset. Uusien palvelu-,
työpaikka- ja asuinalueiden sijainti ja saavutettavuus
voi myös joko edistää tai hankaloittaa arkiliikuntaa.
Maakuntakaavan valmistelusta tiedotetaan osallisia,
joiden etuihin tai oloihin kaava vaikuttaa merkittävästi. Näin henkilöillä tai ryhmillä on mahdollisuus
seurata ja osallistua kaavoitukseen.

KUVA 3. Ote maakuntakaavasta.

3. Yleiskaava
Yleiskaavoituksella ohjataan kunnan tai sen osan
yleispiirteistä alueidenkäyttöä. Yleiskaavan laatii kunta ja se hyväksytään kunnanvaltuustossa.
Yleiskaavassa esitetään alueiden käyttöä korttelialueittain. Liikunnan olosuhteisiin vaikuttaa mm.
yleiskaavassa määritelty viheralueverkosto ja siihen tukeutuvien ulkoilureittien sekä lähipalveluiden sijoittuminen.
4. Asemakaava
Asemakaavoituksessa ratkaistaan lähiympäristön
suunnittelua koskevia asioita. Siinä määritellään
erilaisten ulkoliikunta-alueiden sekä kävely- ja pyöräteiden tarkemmat sijaintipaikat. Asemakaava voi
koskea pienempää aluetta, kuten kaupunginosaa,
yksittäistä korttelia tai tonttia.
Asukkaiden, järjestöjen ja yhdistysten osallistuminen antaa suunnittelijoille paikallistietoa. Asukkaiden tiedossa saattaa olla esim. jokin suosittu ulkoilureitti tai hiihtolatu, jota ei ole merkitty karttaan,
eikä se siten päädy suunnittelijoiden tietoon aluetta kaavoitettaessa. Kaavoituksen eri vaiheissa osallistumisen tapoja on monenlaisia. Koska kaavoitus
etenee aikataulutetusti, niin kaavoista tiedottamista kannattaa seurata aktiivisesti. Kaavoituksesta
tiedotetaan kunnan alueella ilmestyvässä päivälehdessä ja monesti myös kunnan verkkosivuilla.

KUVA 4. Ote yleiskaavasta.

KUVA 5. Ote asemakaavasta.

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on vuorovaikutus
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) korostaa vuorovaikutusta. Osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia on kaavoitusprosessin jokaisessa vaiheessa. Mitä aikaisemmin mielipiteet esitetään, sitä
helpompi ne on huomioida suunnittelussa. MRL korostaa päätöksenteon avoimuutta ja monipuolista
osallistumista. Yksityishenkilöiden lisäksi myös yhdistyksillä ja järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa.
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Kaikki kuntalaiset, joihin kaava vaikuttaa, voivat osallistua
Kunta julkaisee kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, josta selviää tärkeimmät meneillään
olevat kaavahankkeet. Valmisteilla olevista
kaavahankkeista tiedotetaan myös kaavakohtaisesti. Yleis- ja asemakaavojen työstäminen
on jaettu eri vaiheisiin, joita ovat aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaihe. Eri vaiheiden kesto voi vaihdella eri hankkeissa.
Aloitusvaihe
Aloite kaavan muuttamiseen tai laatimiseen tulee
kunnalta, maanomistajalta, kuntalaiselta tai yritykseltä. Aloite laaditaan kirjallisena. Sen voi tehdä joko vapaamuotoisena tai kuntien valmiita lomakkeita hyväksi käyttäen. Aloitteen laatimiseen
löytyy ohjeita useimpien kuntien verkkosivustolta.

esittää mielipiteensä. Osallisten tarpeita ja
mielipiteitä on helpompi huomioida kaavoitusprosessin ollessa vielä alkuvaiheessa. Valmisteluvaiheessa järjestetään useimmiten yleisötilaisuus, jonka yhteydessä kaavaluonnos esitellään
ja siitä käydään keskustelua. Myös muunlaisia
osallistumistilaisuuksia järjestetään, kuten kyselyitä, seminaareja, kävelykierroksia, työpajoja tai verkko-osallistumista. Kaavoituksen vuorovaikutustilaisuuksia järjestetään joskus myös
muiden tapahtumien yhteydessä, joissa ihmiset
vierailevat muutenkin. Lisäksi osalliset voivat
ottaa suoraan yhteyttä kaavoittajaan.

Kaavoitusprosessin aloitusvaiheeseen kuuluu osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinta.
Siinä kaavoitustyön vaiheet suunnitellaan ja aikataulutetaan. Kaavoitusprosessin osalliset kirjataan
OAS:aan, mutta kaikki kuntalaiset, joihin kaavalla
on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta. Kaavoitusprosessin alkamisesta tiedotetaan OAS:ssa määritellyille osallisille ja kuntalaisille kirjeellä. Lisäksi tiedotetaan alueella
ilmestyvässä päivälehdessä ja monesti myös kunnan
verkkosivuilla. Tätä kutsutaan vireilletulosta ilmoittamiseksi tai kuuluttamiseksi.
Valmisteluvaihe

Ehdotusvaihe

Valmisteluvaiheen yhtenä osana on kaavan vaikutusten arviointi. Valmisteluvaiheen aineisto
koostuu erilaisista selvityksistä, joiden perusteella arvioidaan, millaisia vaikutuksia kaavalla
on esimerkiksi luonnonympäristöön, kulttuuriperintöön tai pohjavesiin. Suunnitelmia on tarpeen
arvioida myös liikunnan ja ulkoilun olosuhteiden
näkökulmasta.

Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta edetään ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus
asetetaan kunnanhallituksen tai lautakunnan käsittelyn jälkeen julkisesti nähtäville. Nähtävillä
olon aikana osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus
esittää kaavasta mielipiteensä, eli tehdä kirjallinen muistutus. Muistutuksen tehneille, jotka
ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Mikäli muistutukset ja viranomaisilta pyydetyt
lausunnot johtavat merkittäviin muutoksiin, niin
kaava asetetaan uudestaan nähtäville.

Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos,
joka yhdessä valmisteluaineiston kanssa asetetaan nähtäville. Lain edellyttämä nähtäville
asettaminen tarkoittaa, että luonnos on julkisesti nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla. Monesti luonnos laitetaan nähtäville myös
kunnan verkkosivustolle. Kaavaluonnosten nähtäville laiton aikataulusta sekä osallistumiskäytännöistä tiedotetaan OAS:ssa. Valmisteluvaihe
on osallisten kannalta keskeinen. Nähtävilläolon
aikana osalliset voivat esittää siitä mielipiteensä. Myös niillä, joita ei ole erikseen kutsuttu
mukaan kaavoitusprosessiin, on mahdollisuus
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Hyväksymisvaihe
Hyväksymisvaihe on kaavoitusprosessin päätös.
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Tämän jälkeen päätös saatetaan yleisesti tiedoksi esimerkiksi sanomalehti-ilmoituksella.
Kaava on voimassa kunnes sitä päätetään muuttaa, jolloin prosessi käynnistetään uudestaan.

Osallistuminen kaavoitukseen
			

SUUNNITTELU

PÄÄTÖKSENTEKO		

OSALLISTUMINEN

Aloitusvaihe
·
·
·
·

Aloite kaavan laatimiseksi.
OAS:n laadinta.
Vireilletulosta ilmoittaminen.
OAS nähtäville.

· Kunta päättää kaavan
laatimisesta tai muuttamisesta.

· Yksityshenkilö tai yhteisö voi
tehdä aloitteen kaavan
laatimiseksi.

· Kaikki, joita kaava koskee voivat
voivat esittää mielipiteensä
OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti.

Valmisteluvaihe
· Kaavaluonnoksesta voi esittää
   mielipiteensä kirjallisesti tai
suullisesti suunnittelijalle.
· Osallistuminen yleisötilaisuuteen, seminaariin, työpajoihin,
kävelykierrokselle, jne.

· Vaikutusten arviointi laatimalla
tarpeellisia selvityksiä
· Kaavaluonnoksen ja valmisteluvaiheen aineiston asettamine n
nähtäville.

Ehdotusvaihe
· Luonnoksesta saadun palautteen
pohjalta luodaan kaavaehdotus.

· Kaavaehdotuksesta pyydetään
lain vaatimat ja muut tarpeelliset
lausunnot

· Kaavaehdotus esitellään valtuustolle, kaupunkisuunnittelu- tai
tekniselle lautakunnalle.
· Päätös julkisesti nähtäville
asettamisesta.
· Kaavaehdotuksesta voi tehdä
kirjallisen muistutuksen.

· Ehdotus asetetaan nähtäville.

Hyväksymisvaihe
· Suunnittelija laatii vastaukset
lausuntoihin ja muistutuksiin.
· Ehdotusta muutetaan tarpeen
mukaan.

· Kaavaehdotus uudestaan
nähtäville, mikäli kaavaan on
tullut huomattavia muutoksia.

· Vastaus muistutuksen tehneille
lähetetään sitä pyytäneille.

· Yleiskaavan ja asemakaavan
hyväksyy kunnanvaltuusto.

· Hyväksytystä kaavasta voi valittaa
hallinto-oikeuteen ja edelleen
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Voimaan tulo
· Kaava astuu voimaan valitusajan
päätyttyä kuulutuksella.
· Mikäli kaavasta on valitettu,
kaavan voimaantulo lykkääntyy
oikeuskäsittelyn ajaksi.

KUVA 6. Kaavio kaavoituksen vaiheista ja osallistumisesta. Kaavio on sovellettu ympäristöministeriön julkaisusta osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa. (Tulkki, 2007).
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Liikunnan edistäminen kaavoituksessa
Eri kaavatasoilla (maakuntakaava, yleiskaava
ja asemakaava) voidaan monin keinoin kehittää liikunnan olosuhteita elinympäristössä.
Seuraavaksi esitellään maankäyttöön liittyviä
suosituksia, joiden soveltaminen suunnittelussa edistää erityisesti suotuisien liikunnan olosuhteiden syntymistä. Suositukset on ryhmitelty ja kytketty maankäyttö- ja rakennuslain

mukaisten kaavojen sisältövaatimuksiin (MRL
28§, 39§, 54§).
Suositukset on tarkoitettu avuksi tuomaan liikuntanäkökulmaa mukaan kaavoitukseen. Ne on tarkoitettu muistilistaksi kaavoitukseen osallistuville
sekä kaavojen laatijoille ja maankäyttöön liittyvien päätösten tekijöille.

Liikunnan olosuhteet maakuntakaavoituksessa
Miten maakuntakaavassa on järjestetty seuraavat
liikunnan fyysisiin olosuhteisiin vaikuttavat tekijät?

▪

Aluerakenteen tarkoituksenmukaisuus ja tasapainoisuus (kaupunkien, taajamien, kylien
sijainti jne.)
		
Taajama-alueilta on hyvät yhteydet seu			 dullisille ulkoilu- ja retkeilyreiteille ja
			 -alueille.

▫

▪

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja hajautumisen esto
		
Uudet moottoritiet, tiet ja rautatiet lin			 jataan siten, etteivät ne jaa jo olemassa
			 olevaa yhdyskuntarakennetta osiin ja
			 vaikeuta kävely- ja pyörätieyhteyksiä
			 sekä asiointia osa-alueiden välillä.

▪

▫

Palvelujen ja työpaikkojen sijainti ja saavutettavuus
Uudet työpaikka-, virkistys- ja asuinalu		 eet suunnitellaan olemassa olevan raken		 teen lähelle, jotta etäisyydet pysyisivät
		 arki- ja hyötyliikuntaa suosivina. Irralli		 sia yhdyskuntasaarekkeita vältetään.
Kunnanrajan läheisyyteen suunniteltavan
		 asuin-, työpaikka- tai palvelualueen si		 joittuminen tarkastellaan erityisen huolel		 lisesti, jotta se voidaan yhteen sovittaa
		 naapurikunnan asuin-, työssäkäynti- tai
		 asiointialueiden kanssa joukkoliikenne-,
		 kävely- ja pyörätienäkökulmasta.

▫
▫

▪▫

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainti
Suuryksiköt sijoitetaan mahdollisimman
		 lähelle olemassa olevaa keskusta-aluetta,
		 jotta keskustan erikoisliikkeiden asema
		 säilyy tai jopa vahvistuu. Täten voidaan
		 tukea osittain autotonta keskustaa ja siten
		 lisätä arkiliikuntaa.
Suuryksikkö liitetään olemassa olevaan
		 yhdyskuntarakenteeseen sujuvilla kävely		 ja pyörätieyhteyksillä.

▫

8

▪▫

Joukkoliikenteen edellytykset (raideliikenne)
Raideliikenteen mahdollisuudet osana lähi		 liikennettä ovat arki- ja hyötyliikunnan
		 kannalta merkittävät. Huomiota tulee kiin		 nittää asutuksen ja työpaikkojen sekä ase		 mien keskinäiseen sijaintiin.
Jos rautatie tai muu liikenneväylä halkai		 see yhdyskuntarakenteen, tarvitaan kä		 vellen ja pyörällä tapahtuville alituksille
		 ja ylityksille riittävästi paikkoja. Alitus on
		 usein käyttäjän kannalta miellyttävämpi
		 ratkaisu ja myös esteettömyys voidaan
		 helpommin huomioida.

▫

▪▫

Viheralueiden yhtenäisyys
Viheralueiden yhtenäisyys ja jatkumo huo		 mioidaan maakuntakaavassa ja muissa seu		 dullisissa suunnitelmissa. Huomioon otetaan
		 myös virkistysalueiden monipuolisuus, jol		 loin maiseman ja lähiympäristön vaihtele		 vuus toimivat houkuttimena erityyppisillä
		 alueilla liikkumiseen. Viheralueiden yhte		 näisyys on oleellisesti liikunnan olosuhteita
		 vahvistava tekijä.
Seudulliset ulkoilu-, retkeily- ja pyöräily		 reitit pyritään, luonnonolosuhteiden salli		 essa, sijoittamaan niin, että ainakin joil		 tain reittien kohdilta on pääsy vesistöjen
		 äärelle. Vesinäkymät koetaan poikkeuksetta
		 miellyttävinä ja vesistö mahdollistaa myös
		 monenlaisen liikuntaan liittyvän toiminnan.

▫

▪▫

Virkistys- ja ulkoilualueiden riittävyys
Virkistys- ja ulkoilualueille osoitetaan riit		 tävät aluevaraukset maakuntakaavassa,
		 kuten myös niiden välisten reittien jat		 kuvuudelle ja sujuvuudelle. Erityistä
		 huomiota kiinnitetään retkeilyalueisiin,
		 luonnonsuojelualueisiin, kansallispuistoihin
		 ja maisema-alueisiin. Myös tavanomai		 sempien luonnonalueiden säilyminen ja
		 mahdollisuudet lyhyiden päiväretkien te		 koon varmistetaan.

▪

Ulkoilu-, melonta- ja veneilyreitit, moottorikelkkailu
Pitkien ulkoilureittien, kuten moot		 torikelkkareittien, hiihtoreittien, maas		 topyöräilyn, vaelluksen ja patikoinnin,
		 ratsastus-, vene- ja kanoottireittien
		 sekä pyöräteiden jatkuvuus ja suju		 vuus huomioidaan jo maakuntakaa		 vassa ja muissa seudullisissa suunnitel		 missa.

▫

▫

		
		
		
		

▪▫

Reitit suunnitellaan siten, että ne yhdistävät erilaisia toimintoja, kuten esimerkiksi
seudullisesti
merkittäviä
liikuntakeskuksia
ja
erilaisia
palvelupisteitä
(esimerkiksi autiotuvat tai nuotiopaikat).

Muut alueen liikuntaolosuhteet
Alueen erityispiirteitä ja vetovoima-alueita
		 hyödynnetään
liikunnan
olosuhteiden
		 kehittämisessä.

Liikunnan olosuhteet yleiskaavoituksessa
Miten yleiskaavassa on järjestetty seuraavat
liikunnan fyysisiin olosuhteisiin vaikuttavat
tekijät?

▪

Yhdyskuntarakenteen toteutettavuus, toimivuus (toimintojen sijainti), taloudellisuus ja
ekologinen kestävyys
Uudet työpaikka-alueet, palvelut ja asuin
		 alueet sijoitetaan osaksi muuta yhdyskun		 tarakennetta sekoittamalla palveluja ja
		 lomittamalla rakennetta. Irrallisia raken		 tamissaarekkeita vältetään ja alueiden välille
		 toteutetaan hyvät kävely- ja pyörätieyh		 teydet. Suotuisten liikunnan olosuhteiden
		 kannalta eri toimintojen välisten asiointi		 etäisyyksien tulee olla lyhyitä.
Yleiskaavassa liikuntaan tarkoitetut alueet
		 määritellään ja merkitään omilla merkin		 nöillään (esim. liikuntapuistot). Määritelmän
		 tulee olla yksiselitteinen siten, että se ei
		 mahdollista liikuntaan tarkoitetun alueen
		 ”nakertamista” tai muuttamista vähitellen
		 muun toiminnon käyttöön.
Venesatamavarauksissa huomioidaan myös
		 pysäköinti- ja talvisäilytysalueet.
Virkistysreitit suunnitellaan ja toteutetaan
		 jatkuviksi. Maankäyttöä muutettaessa mah		 dollisesti poistuvan tai katkeavan reitin tilal		 le osoitetaan korvaava reitti.

▫

▫
▫
▫

▪

Olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö ja
täydentäminen
Vajaakäyttöisten ja hajanaisten alueiden yh		 dyskuntarakenteen täydentäminen huomioi		 daan ensisijaisesti uusia palveluita ja asutusta
		 suunniteltaessa. Erityisesti on hyvä täyden		 tää keskustaa lähellä olevia alueita.
Ympäristön vetovoimatekijöitä (topografia,
		 vesistöt) korostetaan ja hyödynnetään esi		 merkiksi siten, että niiden lomaan suunni		 tellaan reittejä, jotka puolestaan yhdistävät
		 esim. uutta ja vanhaa rakennetta ja luovat
		 kokonaan uuden liikuntaympäristön.

▫
▫

▫
▫
▫

		
		
		
		
		
		
		

▪

Kävely- ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan
täydennettäessä olemassa olevaa rakennetta.
Joukkoliikenteen edellytysten tulee parantua täydennettäessä olemassa olevaa
rakennetta.
Lähivirkistysalueet kytketään osaksi isompia
virkistyskokonaisuuksia esimerkiksi viherväylillä, ulkoilureiteillä ja/tai kävely- ja
pyörätiellä.

Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus, yhteydet asuinalueilta
Asuinalueiden palveluiden riittävyys taa		 taan suunnittelussa ja toteutuksessa.
		 Toiminnallisesti monipuolinen elinympä		 ristö pitää sisällään kaupan peruspal		 velut, päivähoidon, koulut (ainakin ala		 aste)
ja
perusliikuntapaikat,
kuten
		 lähiliikuntapaikan ja sisäliikuntatilan (esi		 merkiksi koulun yhteydessä).
Koulut, päiväkodit ja päivittäistavara		 kaupat sijoitetaan kävely- ja pyöräily		 reittien varrelle.
Julkisen liikenteen pysäkit ovat saavutetta		 vissa esteettömästi.
Työpaikka-alueiden ja asumisen sekoit		 tamis- ja lomittumismahdollisuudet selvi		 tetään.
Keskeiset liikuntapaikat tulee sijaita mui		 den palvelujen lähellä. Liikuntapalvelut,
		 kuten esimerkiksi uimahalli, jäähalli ja
		 palloiluhallit, voidaan sijoittaa kulttuuripal		 velujen tapaan keskitetysti lähelle toisiaan.
		 Liikaa keskittämistä tulee varoa, jotta etäi		 syydet asuinalueilta palveluihin eivät kasva
		 liian suuriksi tai asuinalueiden omat palvelut
		 jäävät kokonaan toteutumatta.
Liikuntapaikkakeskittymien alueellista sijoit		 tamista voidaan harkita, jos kyseessä on
		 suuri kaupunki, jossa on useita liikuntapaik		 kakeskittymiä. Etäisyyksien tulisi kuitenkin
		 pysyä kohtuullisina.

▫
▫
▫
▫
▫

▫
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▪

Joukkoliikenteen ja kävely- ja pyöräteiden
tarkoituksenmukaiset järjestelyt ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta
kestävällä tavalla
Tärkeimmät kävely- ja pyörätiet sekä ulkoi		 lureitit merkitään yleiskaava-asiakirjoihin.
Kävely- ja pyöräily-yhteydet ovat sujuvat
		 asuinalueilta työpaikka-alueille, palveluihin
		 ja virkistysalueille. Kävely- ja pyörätiet
		 myös linjataan erilleen autoteistä, jos
		 tämä linjaus ei merkittävästi pidennä
		 kuljettavaa matkaa.
Tärkeimmät kävely- ja pyöräteiden eritaso		 risteykset merkitään yleiskaavaan.
Ratsastusreitit osoitetaan pyöräteistä erilleen.
Matkakeskukset ovat suotavia, jotta eri jouk		 koliikennemuodot voidaan sovittaa sujuvasti
		 yhteen. Matkakeskusten yhteydessä huoleh		 ditaan myös pyörien pysäköintitarpeista.
Raideliikenteen suojavyöhykkeiden käyttö
		 ulkoliikuntaa palvelevana alueena ei ole me		 luhaittojen takia suotavaa. Laajaa käyttäjä		 kuntaa palvelevien sisäliikuntatilojen sijoit		 taminen asemien läheisyyteen on kuitenkin
		 tavoiteltavaa hyvän saavutettavuuden takia.
Rautatien ja autoliikenteen pääväylien yhdys		 kuntarakennetta jakava vaikutus minimoi		 daan suunnittelemalla ja toteuttamalla kä		 vely- ja pyöräteille sujuvia ja esteettisesti
		 laadukkaita ylityksiä tai alituksia. Myös
		 autotien sijoittaminen alikulkuun on vaihto		 ehto, jotta kävely- ja pyörätiet voidaan
		 rakentaa esteettömästi.

▫
▫

▪

Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen, liikkumiseen houkuttelevat kauniit miljööt
Virkistysreitit sekä kävely- ja pyörätiet oh		 jataan siten, että kulkija voi havainnoida
		 historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja
		 arkkitehtonisesti arvokasta miljöötä tai
		 maisemaa.
Ranta-alueiden virkistysmahdollisuudet tur		 vataan ja niitä kehitetään.

▫
▫

▫
▫▫
▫
▫

▪

Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja
eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön, mahdolliset häiriötekijät
Asuinalueet suunnitellaan ja toteutetaan
		 niin, että ne ovat viihtyisiä ja että niillä
		 vallitsee hyvä pienilmasto.
Melua tuottavat liikuntamuodot (mootto		 riurheilu, ampuminen) sijoitetaan yhdyskun		 tarakenteessa niin, että ne eivät häiritse
		 virkistystä ja asumista.
Rautatiet ja liikenteen valtaväylät sijoite		 taan niin, etteivät ne melullaan ja päästöil		 lään häiritse asutusta ja kävely- ja pyörätei		 den pääreittejä.
Eri liikennemuodot sijoitetaan niin, että
		 kohtaamiset ja risteämiset ovat turvallisia.
Hiljaiset alueet kartoitetaan ja virkistys		 ja ulkoilukäytön kannalta tärkeimmät alueet
		 säilytetään hiljaisina.
Melualueilla sijaitsevat kävely- ja pyörätiet
		 tulee melusuojata.
Lasten ja vanhusten liikuntamahdollisuuksiin
		 kiinnitetään erityistä huomiota alueella.

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
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▪▫
▫

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Viher- ja virkistysalueet ovat eheitä sekä
		 viheryhteydet jatkuvia.
Virkistys- ja vapaa-ajantoiminnoille vara		 taan riittävästi tilaa sekä osoitetaan sopiva
		 sijainti seudullisesti. Myös ulkoliikunnan
		 suorituspaikkojen (isommat kenttäalueet,
		 uimarannat, vapaat ranta-alueet) määrän
		 tulee olla riittävä.
Tilaa vieville liikuntamuodoille varataan ja
		 merkitään oma alueensa. Tilaa vieviä liikun		 tamuotoja ovat esimerkiksi golf, laskette		 lu, suuret urheiluhallit paikoitusalueineen,
		 yleisurheilu- ja jalkapallokenttien keskitty		 mät paikoitusalueineen, ratsastus, uimaran		 nat ja ulkovesiliikunta-alueet. Tilaa vievien
		 liikuntamuotojen yhteyteen kannattaa liit		 tää julkisia, kaikille avoimia tiloja tai reittejä.
Yhteydet asuinalueilta viherverkkoon ovat
		 sujuvat ja välittömät.
Erilaiset reitistöjen (veneily yms.) tukikoh		 dat, satamat ja taukopaikat ovat sujuvasti
		 saavutettavissa ja niiden määrä on riittävä.

▫

▫
▫

▪▫

Muut alueen liikuntaolosuhteet
Alueen erityispiirteisiin liittyvät liikun		 nan mahdollisuudet huomioidaan ja niitä
		 kehitetään.

Liikunnan olosuhteet asemakaavoituksessa
Miten lähiympäristössä tai asemakaavassa on
järjestetty seuraavat liikunnan fyysisiin olosuhteisiin vaikuttavat tekijät?

▪

Yhteydet ja etäisyydet asuinalueelta palveluihin, niille vievät kävely- ja pyöräilyreitit
Arkiliikunnan mahdollistumisen kannalta
		 päivittäisten palveluiden ja asuinalueiden
		 välisten yhteyksien ajallisella kestolla ja
		 etäisyydellä on merkitystä. Mielekkääksi
		 koetun kävely- tai pyörämatkan ajallinen
		 kesto on yleensä noin 15–20 minuuttia.
		 Tämä vastaa aikuisilla 1–2 km:n matkaa
		 kävelleen ja pyöräillen 5–6 km:n matkaa.
Uudet asuinalueet sijoitetaan siten, että ne
		 voidaan kytkeä osaksi olevaa yhdyskunta- ja
		 palvelurakennetta.

▫
▫

▪

Asuinalueen omien palveluiden laatu, sijainti
ja saavutettavuus
Tärkeimpien kävely- ja pyöräteiden sekä
		 lähireittien suunnittelussa, toteutuksessa
		 ja kunnossapidossa kiinnitetään erityisesti
		 huomioita esteettömyyteen, koska se vai		 kuttaa merkittävästi palveluiden saavu		 tettavuuteen.
Reittejä suunniteltaessa huomioidaan maas		 ton muodot ja väylien kaltevuus. Voimakkaat
		 maastonmuodot voivat heikentää ympäris		 tön esteettömyyttä.
Pyöräilyn toimivuuden kannalta huomioi		 daan pyörien säilytys- ja pysäköintimahdol		 lisuudet asunnon ja palvelujen läheisyy		 dessä.
Kouluja ja niihin liittyviä liikuntapaikkoja
		 suunniteltaessa ja toteuttaessa huomioidaan
		 riittävät sisä- ja ulkoliikunta-alueiden tilava		 raukset sekä saatto- ja huoltoliikenteen
		 suunnittelu siten, että vaaratilanteita (ja
		 siitä johtuvia tarpeita ryhtyä kuljettamaan
		 lapsia kouluun) ei synny.
Asuinalueen omat liikuntapaikat ja -palvelut
		 sijaitsevat muiden palvelujen lähellä eli siel		 lä missä ihmiset muutenkin asioivat.

▫
▫
▫
▫
▫

▪▫

Asuinalueen sisäinen liikenne
Huolehditaan kävely- ja pyöräteiden selke		 ästä etenemisestä ja sujuvista linjauksista,
		 jotka myös vaikuttavat reittien käyttöasteen
		 sekä arki- ja hyötyliikuntaan.
Asuinalueen keskeisten osien käveltävyys ja
		 pyöräiltävyys huomioidaan. Myös keskus		 tojen kävelykatujen ja kävelykeskustojen
		 mahdollisuudet liikunnan paikkoina otetaan
		 huomioon niiden toteutussuunnittelussa.

▫

▫

		
		
		
		
		

▫
▫

		
		
		
		
		
		

▫
▫

		
		
		
		

▫

		
		
		

▪

Kävely- ja pyöräteiden suunnittelussa varmistetaan eri liikkumismuotojen, kuten kävelyn,
pyöräilyn, rullaluistelun jne. tarpeet jo suunnittelussa, mutta myös toteutuksessa (päällysteet, reunakivet, tilavaraukset, reitin sujuva jatkuvuus).
Kävely- ja pyörätiet linjataan mahdollisuuksien mukaan siten, että ne kulkevat viheralueiden läpi (meluttomuus, virkistys).
Kävely- ja pyöräteiden pinnoituksella pyritään ohjaamaan käyttäjiä esimerkiksi
siten, että ne reitit, joilla rullaluistelu ei
ole turvallisuussyistä suotavaa, jätetään
asfaltoimatta tai päällystetään kiveyksellä.
Jokaisesta asuinkorttelista on hyvä yhteys
lähipuistoon ja/tai kävely- ja pyöräteille.
Kulkuväylät ja viheryhteydet kouluille suunnitellaan siten, että oppilailla on mahdollisuus valita kulkumuotonsa koulumatkalla
(vaikkapa talvisin potkukelkka tai hiihto).
Reitti koululta liikuntapaikoille suunnitellaan siten, että reitti on mahdollisimman turvallinen (ei kadun ylityksiä) niin kävelijöille,
pyöräilijöille kuin rullaluistelijoillekin.

Lähivirkistys- ja puistoalueiden, niihin liittyvien erilaisten reittien sekä vesialueiden
saavutettavuus ja riittävyys
Talvireitistöt (hiihto, moottorikelkat) huo		 mioidaan suunnittelussa, kuten myös niiden
		 ja pistemäisten talviliikuntapaikkojen (esim.
		 laskettelurinteet) kesäaikaisen käytön mah		 dollisuudet.
Kesäulkoliikunnan mahdollistaminen huomi		 oidaan lähivirkistysalueiden mitoituksessa
		 (puistojumpat, frisbeegolf ym.).
Vesistöt tarjoavat mahdollisuuden sekä uin		 tiin että veneilyyn. Veneiden ja muiden
		 vesikulkuneuvojen säilytys huomioidaan jo
		 suunnitteluvaiheessa. Veneilyyn liittyvät pai		 koitusalueet sijoitetaan venepaikkojen välit		 tömään yhteyteen.
Ulkoilu eläinten kanssa tulee huomioida (koi		 rapuistot, ratsastusreitit jne.).
Panostetaan ympärivuotiseen käyttöön so		 veltuvien ja helposti saavutettavien viher		 alueiden suunnitteluun ja toteutukseen.
Asuinkortteleiden suunnittelu, yhteydet viheralueille, kävely- ja pyörätiereiteille,
kaupunkikuvan laatu
Ympäristö suunnitellaan liikkumiseen kan		 nustavaksi painottamalla suunnittelussa ja to		 teutuksessa ympäristön houkuttelevuutta ja
		 esteettisyyttä. Osa rakentamattomista alu		 eista voidaan myös jättää luonnontilaisiksi.

▫
▫
▫

▪

▫
▫
▫
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▫

		
		
		
		

▫

		
		
		

▫

		
		
		
		
		
		

▫

		
		
		

▪

Parannetaan ympäristön esteettisyyteen,
viihtyisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia
tekijöitä, kuten mm. valaistusta, kasvillisuutta, väylien päällysteitä, kadun kalusteita, mahdollisia vesistönäkymiä ja maaston muotoja.
Reittien suunnittelussa on tärkeää vaivaton
suunnistettavuus. Huomiota tulisi myös kiinnittää reittien ”salaperäisyyteen”, joka voi
kiehtoa ja houkutella kävelyyn.
Alueet tulisi ensin suunnitella ja sitten
rakentaa yhtäaikaisesti, jotta yleisten alueiden, eli katujen ja puistojen kokonaislaadun toteutumista voidaan valvoa. Siten
voidaan varmistaa mm. liikunnan olosuhteiden näkökulmasta tärkeiden kävely- ja
pyöräteiden jatkuvuus.
Suunnitelmia tehdään kunnianhimoisesti
kustannusnäkökulma huomioiden, jotta kaavat ovat myös reittien ja liikuntapaikkojen
osalta toteuttamiskelpoisia.

Piha-alueiden suunnittelu (esteettömyys, aurinkoisuus, tuulisuus)
Piha-alueet suunnitellaan siten, että ne
		 tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen
		 arkiliikuntaan ja ulko-oleskeluun (lumityöt,
		 nurmikonleikkuu, kasvien hoito, trampoliini		 hyppely yms.).
Piha-alueiden suunnittelussa huomioidaan
		 eri-ikäisten tarpeet (hiekkaleikit, majan		 rakennuspaikat, grilli, tuulelta suojattu
		 istuskelu jne.).
Piha-alueiden käyttöastetta nostaa, jos ne
		 ovat pienilmastoltaan suotuisia (aurinkoisia
		 ja tuulelta suojattuja) eikä liikenteen melu
		 häiritse niiden käyttöä.
Piha-alueet suunnitellaan eri-ikäisten tar		 peet huomioiden. Niissä huomioidaan
		 mahdollisuus muunneltavuuteen asukkaiden
		 ikärakenteen muuttuessa.

▫
▫
▫
▫

▪

Lähiliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen laatu, sijainti ja saavutettavuus
Asuinkorttelialueen yhteydessä on leikki		 paikka, joka on helposti ja turvallisesti
		 saavutettavissa.
Pistemäiset lähiliikuntapaikat kannattaa
		 sijoittaa keskitetysti, jos alue, johon lii		 kuntapaikkoja sijoitetaan, on pieni. Näin eri
		 toiminnot tukevat toisiaan ja alueen huolto
		 voidaan tehdä keskitetysti.
Koulun piha on oivallinen paikka lähilii		 kuntapaikan sijoittamiselle. Liikuntapaikka
		 voidaan sijoittaa myös puistoalueelle tai
		 paikalle, josta on yhteys luontoon.
Leikki- ja pelipaikkojen suunnittelussa huomi		 oidaan vuodenaikojen mukainen käyttö (esim.
		 kesällä pallokenttä, talvella luistinrata).
Lähiliikuntapaikkojen valaistuksen riittävyy		 destä huolehditaan, jotta turvallinen ilta- ja
		 talvikäyttö on mahdollista.
Lasten leikkipaikkojen ja aikuisten liikunta		 aktiviteettien sijoittelu toistensa läheisyy		 teen nostaa molempien käyttöastetta.
Myös lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa
		 huomioidaan asukkaiden ikärakenne ja eri		 ikäisten tarpeet.

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

▪▫

Joukkoliikenteen saavutettavuus ja sijainti
Huomiota kiinnitetään olemassa olevien
		 rautatie- ja linja-autoasemien sijaintiin ja
		 ympäristöön. Käyttöasteen ja sitä kautta
		 arkiliikunnan kannalta on oleellista, että
		 pää- ja liityntäasemat ovat ympäristöltään
		 siistejä ja turvallisia. Asemien on myös hyvä
		 sijaita keskeisillä paikoilla.
Joukkoliikenteen pysäkit sijoitetaan kes		 keisille ja helposti kävellen tai pyöräillen
		 saavutettaville paikoille.
Liityntäasemien ja tärkeimpien pysäkkien
		 yhteyteen varataan tilaa pyörien pysäköin		 tiä varten.

▫
▫

▪▫

Muut alueen liikuntaolosuhteet
Alueen erityispiirteisiin liittyvät liikun		 nan mahdollisuudet huomioidaan ja niitä
		 kehitetään.
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Liikuntaa sisältäviä kaavamerkintöjä
Kaavoituksessa alueille annetaan erilaisia käyttötarkoituksia, joita merkitään eri kaavamerkinnöillä.
Seuraavaan on koottu sisä- ja ulkoliikunnan mahdollistavia merkintöjä.
Ulkoliikunnan mahdollistavia
maakuntakaavassa:

kaavamerkintöjä

V
		
		
		
		

Virkistysaluemerkintää käytetään maakuntakaavoissa ilmaisemaan kaikkea yleisesti
virkistykseen liittyvää toimintaa. Virkistysalueen toimintaa tarkennetaan yleis- ja
asemakaavoissa.

SL		
		
		
		

Luonnonsuojelualueiden tavoitteita ovat
luontoarvojen sekä virkistyskäytön ja matkailun turvaaminen. Luonnonsuojelualueen
käyttörajoitukset voivat vaihdella.

		 Virkistys-/matkailukohde merkitään vihre		 ällä kolmiolla.
		 Ulkoilureitti merkitään pisteviivalla.
		 Moottorikelkkailureitti merkitään hakavii		 valla.
Ulkoliikunnan mahdollistavia kaavamerkintöjä
yleiskaavassa:
V		
		
		
		
		

Virkistysaluemerkinnällä ilmaistaan yleisesti virkistykseen liittyvää toimintaa.
Toiminnan tyyppiä voidaan tarkentaa asemakaavassa. Virkistysalue mahdollistaa hyvin
monipuolisia liikunnan olosuhteita.

VP		 Puisto on hoidettua virkistysaluetta.
VL		
		
		
		
		
		
		

Lähivirkistysalue on luonnontilainen, vähemmän hoidettu, virkistykseen tarkoitettu alue.
Lähivirkistysalueeksi voidaan merkitä esimerkiksi pienet lähimetsät ja erilaiset meluja näkösuojaa antavat suojavyöhykkeet.
Lähivirkistysalueelle voidaan myös sijoittaa
ulkoilureittejä.

VK		
		
		
		
		
		

Leikkipuisto on hoidettu alue, jossa on lisäksi rakennettuja leikkivälineitä lapsille. Leikkipuisto mahdollistaa myös muunlaisia liikunnallisia käyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi aikuisille suunnattuja
kuntoiluvälineitä.
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VU		
		
		
		
		
		

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue tarkoittaa eri urheilulajeja varten rakennettavia
kenttiä tai ratoja. Alue on hoidettua ja ylläpidettyä. Aluetta saatetaan vuokrata urheiluseuroille ja yhdistyksille, jotka voivat rajoittaa kenttien tai välineiden vapaata käyttöä.

VR		
		
		
		

Retkeily- ja ulkoilualue on virkistykseen ja
ulkoiluun sopiva kaavamerkintä. Alueella on
monesti opastettuja reittejä, polkuja ja
levähdyspaikkoja.

VV		 Uimaranta-alue on kunnan ylläpitämä uima		 rantaa.
Lisäksi seuraavat kaavamerkinnät mahdollistavat sisä-, lähi- ja arkiliikuntaa sekä retkeilyä ja
ulkoilua:
PL		 Kuntosalit ja liikuntakeskukset voivat myös
		 olla lähipalveluita.
YL		 Julkiset lähipalvelut voivat sisältää liikuntaa.
YO		
		
		
		

Koulujen ja oppilaitosten pihat mahdollistavat monenlaista liikunnallista toimintaa.
Koulujen sisäliikuntasaleja voi vuokrata iltaaikaan ulkopuolisille.

YU		 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
		 korttelialueella tarkoitetaan halleja ja lii		 kuntarakennuksia.
KL		 Liikerakennusten korttelialue mahdollistaa
		 myös liikunnallisen toiminnan.
RM Matkailua palvelevien rakennusten kortteli		 alue mahdollistaa myös liikunnan.
RP		 Siirtolapuutarhan hoito tai palstaviljely on
		 myös arkiliikuntaa.

14

Esimerkkejä tavoista vaikuttaa
1 Kansalaisvaikuttaminen
Liikkulassa asuva Leena pyöräilee 8 km:n työmatkansa. Reitillä on kohta, jossa ei ole pyörätietä. Etenkin talvella pyöräily vilkkaan ajoradan
reunassa ei tunnu turvalliselta, koska on pimeää
ja liukasta. Kohta, josta pyörätie puuttuu, sijaitsee kahden asemakaavoitetun ja rakennetun
alueen välissä. Leena tekee kunnalle aloitteen
kävely- ja pyörätien rakentamisesta kyseiseen
kohtaan. Kunnassa aloite otetaan käsittelyyn,
koska paikka on ajankohtainen täydennysrakentamisen kohde ja siihen on tarkoitus laatia asemakaava lähitulevaisuudessa. Uuden kävely- ja
pyörätien todetaan parantavan liikenneturvallisuutta ja eheyttävän olemassa olevaa kevyen
liikenteen verkostoa sekä sopivan osaksi alueen
täydennysrakentamista. Kävelyn ja pyöräilyn

olosuhteiden parantaminen kirjataan tavoitteeksi myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Leena saa ilmoituksen asemakaavatyön
vireilletulosta. Lisäksi hän lukee asiasta myös
paikallisesta sanomalehdestä ja kunnan verkkosivuilta. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville
osallistumis- ja arviointisuunnitelman aikataulun mukaisesti muutama kuukausi myöhemmin.
Nähtävilläolon jälkeen kaavaluonnoksesta saatu
palaute käsitellään. Sen pohjalta kaavaehdotukseen tehdään muutamia muutoksia. Kaavaehdotuksen hyväksymisen myötä uusi asemakaava
astuu voimaan. Alueen rakentuminen kestää aikansa, mutta uuden kävely- ja pyörätieyhteyden ansiosta myös Leenan naapurit ja työkaverit
ovat alkaneet pyöräillä aiempaa enemmän.

2 Lähikoulu
Liikkulan kouluun on suunnitteilla sisä- ja ulkotiloja koskeva korjaus ja laajennus. Suunnittelussa
sovelletaan käyttäjälähtöistä ja vuorovaikutteista toimintamallia, koska tilat haluttaan tehokkaaseen ja eri käyttäjäryhmien tarpeita vastaavaan käyttöön. Koulun oppilaille järjestetään
ensin tulevaisuusverstas, jossa ideoidaan koulun
pihaa. Seuraavaksi järjestetään yleisötilaisuus,
jossa on mukana opettajia, oppilaita, heidän
vanhempiaan ja paikallisia liikuntaseuroja, jotka
käyttävät koulun liikuntatiloja iltaisin. Yleisötilaisuudessa esitellään oppilaiden työstämiä ideoita ja niistä keskustellaan. Liikuntaseurat toivovat
tiloja välineiden säilyttämiseen koululla. Koulun
nykyiset välinevarastot havaitaan liian pieniksi.

Päätetään ehdottaa, että laajennuksessa otetaan
huomioon väli- ja liikuntatunnilla käytettävien
sekä liikuntaseurojen liikuntavälineiden säilytysmahdollisuudet. Ehdotus havaitaan kustannustehokkaaksi ja päätetään toteuttaa. Koulun pihan
liikuntamahdollisuuksia lisätään rakentamalla kiipeilytelineitä sekä iso ja pieni pelikenttä. Samalla rakennetaan myös polkupyöräkatos ja lisätään
pyörätelineiden määrää. Myös saattoliikennettä
järjestetään turvallisemmaksi koulun portin yhteyteen. Kun liikenneturvallisuus paranee, yhä
useampi koulun oppilaista ryhtyy kulkemaan
omatoimisesti koulumatkansa. Koulun uudistetulle pihalle on myös mukava jäädä leikkimään koulupäivän jälkeen.

3 Täydennysrakentaminen
Liikkulan lähiössä on tullut vireille täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaavahanke.
Aluetta täydennetään rakentamalla uusia kerrostaloja virkistysalueena toimivan lähimetsän
reunalle. Samalla muutetaan alueen liikennejärjestelyjä. Asemakaavaluonnoksesta järjestetään
yleisötilaisuus, jonne asukasyhdistys saa kutsun,
koska se on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kirjattu osalliseksi. Asukasyhdistyksen
edustajat eivät ole tilaisuudessa esiteltyyn asemakaavaluonnokseen tyytyväisiä. Heitä huolestuttavat täydennysrakentamisen vaikutukset
olevien asuinkortteleiden asuinolosuhteisiin ja
pihojen valoisuuteen. Kerrostalokortteli katkaisee myös näkö- ja kulkuyhteyden lähimetsään,

joka on heille tärkeä liikunta- ja ulkoilupaikka.
Asukasyhdistys päättää jättää asiasta kirjallisen
mielipiteen. He esittävät asemakaavaluonnosta
tarkennettavan siltä osin, että pihat eivät varjostu ja suora yhteys lähimetsään säilyy. Mielipiteen seurauksena suunnitelmaa tarkennetaan
ja asemakaavaehdotukseen lisätään viherrakentamista koskevia velvoitteita. Olevaa puustoa
säilytetään tai korvataan täydennysistutuksilla kävely- ja pyörätieyhteyden lähistöllä. Kun
asemakaavaehdotus tulee näytteille, asukasyhdistyksen kokouksessa todetaan, että heidän
esittämänsä mielipide on huomioitu, eikä asemakaavaehdotuksesta ole enää tarvetta laatia
muistutusta.
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