SUOSITUKSET:
LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA YLEISKAAVOITUS
Miten koko kunnassa (tai sen osassa) / yleiskaavassa on järjesteƩy seuraavat liikunnan fyysisiin olosuhteisiin
vaikuƩavat tekijät?



1. Yhdyskuntarakenteen toteutettavuus, toimivuus (toimintojen sijainti), taloudellisuus ja
ekologinen kestävyys.



2. Olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö ja täydentäminen.



3. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus, yhteydet asuinalueilta.



4. Joukkoliikenteen ja kävely- ja pyöräteiden tarkoituksenmukaiset järjestelyt ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla.



5. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön, mahdolliset häiriötekijät.



6. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen, liikkumiseen houkuttelevat
kauniit miljööt.



7. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

1. Yhdyskuntarakenteen toteuteƩavuus, toimivuus (toimintojen sijainƟ), taloudellisuus ja
ekologinen kestävyys.
•
Uudet työpaikka-alueet, palvelut ja asuinalueet tulee sijoiƩaa osaksi muuta yhdyskuntarakenneƩa sekoiƩamalla
palveluja ja lomiƩamalla rakenneƩa. Irrallisia rakentamissaarekkeita kannaƩaa välƩää ja alueiden välillä tulee olla
hyvät kävely- ja pyöräƟeyhteydet. Liikunnan olosuhteiden kannalta eri toimintojen välisten asioinƟetäisyyksien on
hyvä olla lyhyitä.
•
Yleiskaavassa liikuntaan tarkoitetut alueet tulee olla määritelty ja merkiƩy omilla merkinnöillään (esim. liikunta
puistot). Määritelmän tulee olla yksiseliƩeinen siten, eƩä se ei mahdollista liikuntaan tarkoitetun alueen ”naker
tamista” tai muuƩamista vähitellen muun toiminnon käyƩöön.
•
Venesatamavarauksissa kannaƩaa huomioida myös pysäköinƟ- ja talvisäilytysalueet.
•
VirkistysreiƟt kannaƩaa suunnitella ja toteuƩaa katkeamaƩomiksi. MaankäyƩöä muuteƩaessa mahdollisesƟ pois
tuvan tai katkeavan reiƟn Ɵlalle tulee osoiƩaa korvaava reiƫ.

2. Olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyƩö ja täydentäminen
•
VajaakäyƩöisten ja hajanaisten alueiden yhdyskuntarakenteen täydentämisen tulee olla ensisijaista uusia palve
luita ja asutusta suunniteltaessa. EnsisijaisesƟ on hyvä täydentää keskustaa lähellä olevia alueita.
•
Ympäristön vetovoimatekijöitä (topografia, vesistöt) tulee korostaa ja hyödyntää esimerkiksi siten, eƩä niiden
lomaan suunnitellaan reiƩejä, jotka puolestaan yhdistävät esim. uuƩa ja vanhaa rakenneƩa luovat kokonaan uuden
liikuntaympäristön.
•
Kävely- ja pyöräily-yhteyksien tulee parantaa täydenneƩäessä olemassa olevaa rakenneƩa.
•
Joukkoliikenteen edellytysten tulee parantua täydenneƩäessä olemassa olevaa rakenneƩa.
•
Lähivirkistysalueet tulee kytkeä osaksi isompia virkistyskokonaisuuksia esimerkiksi viherväylillä, ulkoilureiteillä ja/
tai kävely- ja pyöräƟellä.
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3. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus, yhteydet asuinalueilta
•
Asuinalueiden palveluiden riiƩävyys tulee taata suunniƩelussa ja toteutuksessa. ToiminnallisesƟ monipuolinen
elinympäristö pitää sisällään kaupan peruspalvelut, päivähoidon, koulut (ainakin ala-aste) ja perusliikuntapaikat, kuten
lähiliikuntapaikan ja sisäliikuntaƟlan (esimerkiksi koulun yhteydessä).
•
Koulut, päiväkodit ja päiviƩäistavarakaupat kannaƩaa sijoiƩaa kävely- ja pyöräilyreiƫen varrelle.
•
Julkisen liikenteen pysäkkien tulee olla saavuteƩavissa esteeƩömäsƟ.
•
Työpaikka-alueiden ja asumisen sekoiƩamis- ja lomiƩumismahdollisuudet tulee selviƩää.
•
Keskeisten liikuntapaikkojen tulee sijaita keskeisesƟ muiden palvelujen lähellä. Liikuntapalvelut, kuten esimerkiksi
uimahalli, jäähalli ja palloiluhallit, voidaan sijoiƩaa kulƩuuripalvelujen tapaan keskitetysƟ lähellä toisiaan. Liikaa keskiƩämist tosin tulee varoa, joƩa etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät kasva liian suuriksi tai asuinalueiden omat
palvelut jää kokonaan toteutumaƩa.
•
LiikuntapaikkakeskiƩymien alueellista sijoiƩamista voidaan harkita, jos kyseessä on suuri kaupunki (useita liikuntapaikkakeskiƩymiä, joƩa etäisyyden pysyvät kohtuullisina).

4. Joukkoliikenteen ja kävely- ja pyöräteiden tarkoituksenmukaiset järjestelyt ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
•
Tärkeimmät kävely- ja pyöräƟet sekä ulkoilureiƟt tulee merkitä myös yleiskaava-asiakirjoihin.
•
Kävely- ja pyöräily-yhteyksien tulee olla sujuvat asuinalueilta työpaikka-alueille, palveluihin ja virkistysalueille.
Kävely- ja pyöräƟet tulee myös linjata erilleen autoteistä, jos tämä linjaus ei merkiƩäväsƟ pidennä kuljeƩavaa matkaa.
•
Tärkeimmät kävely- ja pyöräteiden eritasoristeykset tulee merkitä yleiskaavaan.
•
RatsastusreiƟt tulee osoiƩaa pyöräteistä erilleen.
•
Matkakeskukset ovat suotavia, joƩa eri joukkoliikennemuodot voidaan soviƩaa sujuvasƟ yhteen. Niiden yhteydessä on huolehdiƩava myös pyöräilyn pysäköinƟtarpeista.
•
Raideliikenteen suojavyöhykkeiden käyƩö ulkoliikuntaa palvelevana alueena ei ole meluhaiƩojen takia suotavaa.
Laajaa käyƩäjäkuntaa palvelevien sisäliikuntaƟlojen sijoiƩaminen asemien läheisyyteen on kuitenkin tavoiteltavaa
hyvän saavuteƩavuuden takia.
•
RautaƟen ja autoliikenteen pääväylien yhdyskuntarakenneƩa jakava vaikutus tulee minimoida: kävely- ja pyöräƟelle tulisi suunnitella ja toteuƩaa sujuvat ja esteeƫsesƟ laadukkaat ylitykset tai alitukset. Myös Ɵen sijoiƩaminen
alikulkuun on vaihtoehto, joƩa kävely- ja pyöräƟet voidaan rakentaa esteeƩömäsƟ yli.

5. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön, mahdolliset häiriötekijät
•
Asuinalueet tulee suunnitella ja toteuƩaa niin, eƩä ne ovat viihtyisiä ja eƩä niillä vallitsee hyvä pienilmasto.
•
Melua tuoƩavat liikuntamuodot (mooƩoriurheilu, ampuminen) tulee sijoiƩaa yhdyskunta- rakenteessa niin, eƩä
asuminen ja virkistys ei niistä häiriinny.
•
RautaƟet ja liikenteen valtaväylät tulee sijoiƩaa niin, eƩä ne eivät melullaan ja saasteillaan häiritse asutusta ja
kävely- ja pyöräteiden pääreiƩejä.
•
Eri liikennemuodot tulee sijoiƩaa niin, eƩä kohtaamiset ja risteämiset ovat turvallisia.
•
Hiljaiset alueet tulee kartoiƩaa ja säilyƩää hiljaisina.
•
Melualueilla sijaitsevat kävely- ja pyöräƟet tulee melusuojata.
•
Lasten ja vanhusten liikuntamahdollisuuksiin tulee kiinniƩää erityistä huomiota alueella.

6. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen, liikkumiseen houkuƩelevat
kauniit miljööt
•
VirkistysreiƟt sekä kävely- ja pyöräƟet tulee ohjata siten, eƩä kulkija voi havainnoida historiallisesƟ, kulƩuurihistoriallisesƟ ja arkkitehtonisesƟ arvokasta miljöötä tai maisemaa.
•
Ranta-alueiden virkistysmahdollisuudet tulee turvata ja niitä tulee kehiƩää.

7. Virkistykseen soveltuvien alueiden riiƩävyys
•
Viher- ja virkistysalueiden tulee olla eheitä sekä viheryhteyksien jatkuvia.
•
Virkistys- ja vapaa-ajantoiminnoille tulee varata riiƩäväsƟ Ɵlaa sekä osoiƩaa sopiva sijainƟ myös seudullisesƟ.
Myös ulkoliikunnan suorituspaikkojen (isommat kenƩäalueet, uimarannat, vapaat ranta-alueet) määrä tulee olla riittävä.
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•
Tilaa vieville liikuntamuodoille tulee varata ja merkitä oma alueensa. Tilaa vieviä liikuntamuototoja ovat esimerkiksi golf, laskeƩelu, suuret urheiluhallit paikoitusalueineen, yleisurheilu- ja jalkapallokenƫen keskiƩymät paikoitusalueineen, ratsastus, uimarannat ja ulkovesiliikunta-alueet. Tilaa vievien liikuntamuotojen yhteyteen kannaƩaa
liiƩää julkisia, kaikille avoimia Ɵloja ja / tai reiƩejä.
•
Asuinalueiden yhteyksien viherverkkoon tulee olla sujuvia ja väliƩömiä.
•
Erilaisten reiƟstöjen (veneily yms.) tukikohƟen, satamien ja taukopaikkojen tulee olla sujuvasƟ saavuteƩavissa ja
niiden määrän tulee olla riiƩävä.

Suositusten ryhmiƩely on kytkeƩy eri kaavatasojen kaavojen sisältövaaƟmuksiin (maakuntakaava MRL 28§ , yleiskaava
MRL 39§, asemakaava MRL 54§), joista on poimiƩu liikunnan olosuhteisiin linkiƩyvät sisältökohdat. Asemakaavaa,
yleiskaavaa ja maakuntakaavaa koskevat suositukset löytyvät osoiƩeesta:
www.liikuntakaavoitus.fi/kaytannossa/koulutusaineisto/
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla on tehty vuodesta 2003 tutkimus- ja kehitystyötä, jossa on kehiteƩy
alueidenkäytön suunniƩelua liikunnan olosuhteita paremmin huomioivaksi sekä tuoteƩu Ɵetoa liikuntaa edistävän
elinympäristön ominaisuuksista. Hankkeita ovat rahoiƩaneet Opetus- ja kulƩuuriministeriö, Ympäristöministeriö sekä
kohdekunnat.
TavoiƩeena on kehiƩää sellaisia suosituksia ja välineitä, joiden avulla suotuisten liikunnan olosuhteiden
tuoƩaminen voidaan nivoa osaksi maankäytön suunniƩelua ja joita voidaan hyödyntää maankäytön suunniƩelun
ja siihen liiƩyvän arvioinnin eri vaiheissa, kuten lähtöƟetojen keruussa, suunniƩeluratkaisujen hahmoƩelussa
sekä vuorovaikutuksen järjestämisessä. KehiƩämisen kohteina ovat olleet kaikki maankäytön suunniƩelun tasot
asemakaavoituksesta maakuntakaavoitukseen. Lisää Ɵetoa tutkimuksista löytyy osoiƩeesta www.liikuntakaavoitus.fi.
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