SUOSITUKSET:
LIIKUNNAN OLOSUHTEET JA MAAKUNTAKAAVOITUS
Miten alueella / maakuntakaavassa on järjesteƩy seuraavat liikunnan fyysisiin olosuhteisiin vaikuƩavat tekijät?



1. Aluerakenteen tarkoituksenmukaisuus ja tasapainoisuus (kaupunkien, taajamien, kylien sijainti
jne.).



2. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja hajautumisen esto.



3. Palvelujen ja työpaikkojen sijainti ja saavutettavuus.



4. Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainti.



5. Joukkoliikenteen edellytykset (raideliikenne).



6. Viheralueiden yhtenäisyys.



7. Virkistys- ja ulkoilualueiden riittävyys.



8. Ulkoilureitit, melonta- ja veneilyreitit, moottorikelkkailu.

1. Aluerakenteen tarkoituksenmukaisuus ja tasapainoisuus (kaupunkien, taajamien, kylien sijainƟ jne.)
•

Taajama-alueilta tulee olla hyvät yhteydet seudullisille ulkoilu- ja retkeilyreiteille ja -alueille.

2. Yhdyskuntarakenteen eheyƩäminen ja hajautumisen esto
•
Huomiota tulee kiinniƩää uusien mooƩoriteiden, teiden ja rautateiden linjaukseen siten, eƩeivät ne jaa jo olemassa olevaa yhdyskuntarakenneƩa osiin ja vaikeuta kävely- ja pyöräƟeyhteyksiä sekä asioinƟa osa-alueiden välillä.

3. Palvelujen ja työpaikkojen sijainƟ ja saavuteƩavuus
•
Uudet työpaikka-, virkistys- ja asuinalueet tulee suunnitella lähelle jo olemassa olevaa rakenneƩa, joƩa etäisyydet
pysyisivät arki- ja hyötyliikuntaa suosivina. Irrallisia yhdyskuntasaarekkeita tulisi siis välƩää.
•
Erityistä huomiota ja yhteensoviƩamista vaaƟi lähelle toisen kunnan rajaa sijoiƩuva työpaikka- tai palvelualue,
sillä myös naapurikunnassa sijaitsevalta pääasialliselta työssäkäynƟ- tai asioinƟalueelta tulee olla hyvät joukkoliikenne-,
kävely- ja pyöräƟeyhteydet työpaikka- ja palvelualueelle.

4. VähiƩäiskaupan suuryksiköiden sijainƟ
•
Suuryksiköt on yleensä hyvä sijoiƩaa mahdollisimman lähelle olemassa olevaa keskusta-alueƩa, joƩa keskustan
erikoisliikkeiden asema säilyy tai jopa vahvistuu. Tämä voi tukea jopa osiƩain autotonta keskustaa ja siten lisätä arkiliikuntaa. Jos suuryksikön katsotaan uhkaavan keskustalle ominaisia erikoisliikkeitä, se voidaan sijoiƩaa kauemmaksikin
keskustasta. Silloin vaarana on välimatkojen piteneminen, autoilun lisääntyminen ja liikunnan olosuhteiden heikkeneminen.
•
Sijaitseepa suuryksikkö siƩen keskustan läheisyydessä tai sen ulkopuolella, on tärkeää liiƩää se olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen sujuvilla kävely- ja pyöräƟeyhteyksillä.

5. Joukkoliikenteen edellytykset (raideliikenne)
1

•
Raideliikenteen mahdollisuudet osana lähiliikenneƩä ovat arki- ja hyötyliikunnan kannalta merkiƩävät. Huomiota
tulee kiinniƩää asutuksen ja työpaikkojen sekä asemien keskinäiseen sijainƟin.
•
Jos rautaƟe halkaisee yhdyskuntarakenneƩa osiin, tarvitaan sen kävellen ja pyörällä tapahtuville alituksille ja
ylityksille riiƩäväsƟ paikkoja. Alitus on usein käyƩäjän kannalta miellyƩävämpi ratkaisu ja myös esteeƩömyys voidaan
helpommin huomioida.

6. Viheralueiden yhtenäisyys
•
ViheraLueiden yhtenäisyys on oleellisesƟ liikunnan olosuhteita vahvistava tekijä. Siksi viheralueiden yhtenäisyys
ja jatkumo on tärkeä oƩaa huomioon maakuntakaavassa ja muissa seudullisissa suunnitelmissa. Huomioon tulisi oƩaa
myös virkistysalueiden monipuolisuus, jolloin maiseman ja lähiympäristön vaihtelevuus toimivat houkuƫmena erityyppisillä alueilla liikkumiseen.
•
Vesinäkymät koetaan poikkeukseƩa miellyƩävinä ja vesistö mahdollistaa myös monenlaisen liikuntaan liiƩyvän
toiminnan. Seudulliset ulkoilu-, retkeily- ja pyöräilyreiƟt on hyvä luonnonolosuhteiden salliessa pyrkiä sijoiƩamaan niin,
eƩä ainakin joiltain reiƫen kohdilta on pääsy vesistöjen äärelle.

7. Virkistys- ja ulkoilualueiden riiƩävyys
•
Virkistys- ja ulkoilualueille tulee osoiƩaa riiƩävät aluevaraukset maakuntakaavassa, kuten myös niiden välisten
reiƫen jatkuvuudelle ja sujuvuudelle. Erityistä huomiota tulee kiinniƩää retkeilyalueisiin, luonnonsuojelualueisiin,
kansallispuistoihin ja maisema-alueisiin. Myös tavanomaisempien luonnonalueiden säilyminen ja mahdollisuudet lyhyiden päiväretkien tekoon ovat tärkeitä.

8. UlkoilureiƟt, melonta / veneilyreiƟt, mooƩorikelkkailu
•
Kaikenlaisten pitkien ulkoilureiƫen, kuten mooƩorikelkkareiƫen, hiihtoreiƫen, maastopyöräilyn, vaelluksen ja
paƟkoinnin, ratsastus-, vene- ja kanooƫreiƫen sekä pyöräteiden jatkuvuus ja sujuvuus tulee huomioida jo maakuntakaavassa ja muissa seudullisissa suunnitelmissa.
•
ReiƟt tulee suunnitella siten, eƩä ne yhdistävät erilaisia toimintoja, kuten esimerkiksi seudullisesƟ merkiƩäviä
liikuntakeskuksia ja erilaisia palvelupisteitä (esimerkiksi auƟotuvat tai nuoƟopaikat).

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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