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Esipuhe
Suomessa on hyvät mahdollisuudet ulkoilla ja virkistäytyä luonnossa. Suoma-

laiset ovat myös aktiivisia ulkoilijoita. Monipuolinen, hyvin suunniteltu ja 
laadukas ulkoiluympäristö on tärkeä osa suomalaisten hyvinvointia. Tämän 

vuoksi tasa-arvoiseen ulkoilumahdollisuuksien toteutumiseen tulee kiinnittää huo-
miota. 

Tehostunut maankäyttö ja asumisen tiivistyminen haastavat laadukkaiden arki-
ulkoiluun soveltuvien alueiden suunnittelun, toteutuksen ja käytön. Lisähaastetta 
tuo ulkoilun edistämisen vastuun jakautuminen monelle eri hallintokunnalle. Jotta 
ulkoilu tulee otetuksi täysipainoisesti huomioon kunnan suunnitelmissa, on tärkeää 
että ulkoilun ja terveysliikunnan edistäminen näkyy kunnan strategioissa.

Kansalaistoiminta on vahvassa roolissa ulkoilun edistämisessä. Yhteistyötä tarvi-
taan, sillä resurssien tiukentuessa ja laatuvaatimusten kasvaessa kunnan on priori-
soitava ulkoilupaikkojen ylläpitoaan. Lisääntyvä vapaa-aika, suuri eläkkeelle siirtyvä 
väestönosa sekä aktiivinen järjestösektori tarjoavat kunnalle resurssin, jota kunta 
voi halutessaan hyödyntää monella tavoin.

Suomen Ladun tavoitteena on liikuttaa meitä suomalaisia, jotta voisimme elää 
fyysisesti ja psyykkisesti terveempinä. Liikunnan myönteiset vaikutukset ihmisten 
terveyteen on kiistattomasti osoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Ulkoiluolosuhteet 
ovat ratkaisevassa asemassa silloin, kun ihmiset valitsevat, miten vapaa-aikaa käyt-
tävät. Sulka II -hankkeen avulla on haluttu kiinnittää päättäjien huomiota olo-
suhteiden tärkeyteen. Hankkeen myötä olemme 
saaneet myös tuoretta tietoa siitä, mitä mieltä kunta-
laiset ovat kuntien tarjoamista ulkoilupalveluista.

Tämän raportin kirjoittamisesta on vastannut 
Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka 
II) -hankkeen projektikoordinaattori LitM Eveliina 
Nygren. Hänen apunaan raportin kirjoittamisessa 
ovat toimineet hankkeen ohjaus- ja työryhmät. Ha-
luan esittää parhaat kiitokseni kaikille Sulka -työhön 
osallistuneille erinomaisesti toteutetusta selvitykses-
tä.

Toivon, että hankkeessa kootut Hyvän ulkoilukun-
nan menestystekijät otetaan lähempään tarkasteluun 
kaikissa Suomen kunnissa.

Helsingissä 28.12.2011

Pekka Alanen
puheenjohtaja

Suomen Latu ry 
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Ulkoilun edistäminen 
on kunnan 

strateginen valinta

Ulkoilun edistäminen on 
strateginen valinta, johon 

poliittinen ja virkamiesjohto 
ovat sitoutuneet

Kunnan poliittinen ja virkamiesjohto 
ovat tiedostaneet liikunnan ja 

ulkoiluympäristön merkityksen 
kuntalaisten terveydelle ja 
hyvinvoinnille. Poliittinen ja 

virkamiesjohto tunnistavat päätösten 
vaikutuksen ulkoiluun.

Kunnan sisäinen yhteistyö ulkoilun 
edistämiseksi toimii ja vastuut ovat selkeät

Liikunta-, tekninen-, ympäristö-, liikenne- ja matkailutoimi 
ovat yhdessä sopineet ulkoilun edistämisen vastuunjaosta 
ja yhteistyöstä. Hallintokunnat ovat tunnistaneet roolinsa 

arki- ja terveysliikunnan edistäjänä. 

Ulkoilua edistetään 
yhteistyössä eri toimijoiden 

kesken asukkaita kuullen

Tietoa ulkoilupaikoista on helposti saatavilla
Asukas löytää helposti ja kattavasti tietoa ulkoilupaikoista 

esimerkiksi www.kunta.fi/ulkoilu -sivustolta. Ulkoilupaikkoja 
markkinoidaan sähköisessä ja paperisessa muodossa.

Kunnan ulkoilupaikat ovat hyväkuntoisia, tasa-arvoisesti saavutettavissa ja 
muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, jossa on huomioitu myös esteettömyys

Ulkoilupaikkojen palveluverkko on selvitetty. Asukkaalla on käytössään tarpeita vastaava, saavutettava, 
hyväkuntoinen, monipuolinen ja turvallinen valikoima ulkoilupaikkoja. Kunnassa on ulkoilureittisuunnitelma, 

joka on tehty yhteistyössä hallintokuntien, kansalaistoimijoiden sekä seudullisten ja yksityisten 
toimijoiden kanssa.

Sähköinen ja paperinen 
ulkoilukartta tukee ulkoilua

Visio, strategia ja 
suunnitelmat tukevat valintaa

Kunnan visioissa, strategiassa ja 
hallintokuntien suunnitelmissa on 

huomioitu ulkoilu. Kunnassa on liikunta- 
ja hyvinvointistrategia. Strategiassa on 
tuotu esiin ulkoilun hyödyt suhteessa 

kustannuksiin.

Seudullinen yhteistyö tukee ulkoilun 
edistämistä

 Seudullisesti merkittäviä ulkoilupaikkoja (ulkoilualueet, 
retkeilyalueet, ulkoilureitit) kehitetään yhteistyössä seudun 

kuntien, virkistysalueyhdistyksen, maakuntaliiton ja ELY 
-keskuksen kanssa.

Kunta tekee yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa ulkoilun edistämiseksi ja 
kansalaistoimijat ovat aktiivisia

 ulkoilun edistämisessä
 Kunnassa toimii säännöllisesti kokoontuva kunnan 

organisoima kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden 
välinen ulkoilun yhteistyöelin tai foorumi.

Asukaspalaute on osa ulkoilupaikkojen 
kehittämistä

Kunnassa on palautejärjestelmä ulkoilupaikkoja koskevalle 
asukaspalautteelle ja asukas voi seurata palautteesta 

seuranneita toimia. Kunta järjestää säännöllisesti 
asukaskuulemisia ulkoilupaikkoja kehitettäessä.

                                    Tavoite: Laadukkaat, monipuoliset
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Ulkoilun edistämisen 
resurssit ovat riittävät

Ulkoilua edistävä 
suunnittelu on 
laajakatseista

Talous- ja 
henkilöstöresurssit 

tukevat ulkoilun 
edistämistä 

Ulkoiluolosuhteista vastaavien 
hallintokuntien talous- ja 

henkilöstöresurssit 
ulkoiluolosuhteiden ylläpitoon ja 

investointeihin on turvattu.

Ulkoilun edistäminen on 
osa yhdyskuntasuunnittelua

Ulkoilu- ja virkistysalueet ovat osa pidempiaikaista 
kaavoitussuunnitelmaa. Seutukunnan viheralueet ja 

-reitit muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden 
asuinalueilta kuntien rajat ylittäville ympärivuotisille 

ulkoilureittiyhteyksille ja ulkoilualueille. Kunnan ulkoilun 
yhteistyöelin valvoo ulkoilu- ja virkistysalueiden pysyvyyttä 

maakunta- ja yleiskaavoituksessa.

Ulkoilupaikoissa on tarjolla luontoa ja 
ulkoilupalveluja

Ulkoilureittien varrella on taukopaikkoja 
hyvin suunnitelluissa kohteissa.

Ulkoilupaikat on helppo löytää, eikä 
eksymisen vaaraa ole

Kunnalla on ulkoilupaikkojen viitoitussuunnitelma, 
jota toteutetaan vuosittain. Ulkoilupaikat on 

helppo löytää hyvän viitoituksen ansiosta.

Ulkoilupaikkojen kunnossapitoa voi seurata ajantasaisesti
Ulkoilupaikoilla tapahtuneista muutoksista tiedotetaan systemaattisesti. 

Asukas saa tietoa olosuhdeherkkien ulkoilupaikkojen kunnossapidon 
tilanteesta reaaliajassa.

Rahoituslähteisiin 
suhtaudutaan
innovatiivisesti

Erilaisia rahoituslähteitä etsitään 
monipuolisesti ja kunta on avoin 

erilaisille ulkoilun edistämishankkeille 
(sponsorit, kansalaistoiminta, 

ulkoilu matkailutuotteena, 
EU -ohjelmien rahoitus).

Jalankulkuväyliä ja pyöräteitä 
kehitetään ulkoilupaikkana

Jalankulku- ja pyöräteitä kehitetään ja ylläpidetään 
kuntalaisten keskeisenä liikkumisympäristönä yhteistyössä 

eri hallintokuntien, yksityisten tienhoitokuntien sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa.

Elinkaariajattelu ohjaa suunnittelua 
Ulkoilupaikkojen suunnittelussa huomioidaan 

ulkoilupaikkojen elinkaari. Lasten, nuorten, aikuisten ja 
ikääntyvien erilaiset tarpeet on huomioitu suunnittelussa.

Asukkaiden ulkoilusta ja liikunnasta kerätään 
tietoa ja ulkoilussa tapahtuvat muutokset 

ohjaavat suunnittelua

                                    Tavoite: Laadukkaat, monipuoliset ulkoilupaikat ja -palvelut asukkaiden käytössä
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Ulkoilu ja virkistys omassa elinympäristössä on suomalaisille hyvinvoinnin lähde. Ulkoilun vaatima fyysinen aktiivisuus 
edistää sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia. Samalla luontoympäristössä oleskelu ja ”viheraltistus” synnyttävät positii-
visia psyykkisiä ja fyysisiä vaikutuksia hyvinvoinnille. 

Suomalaiset myös ulkoilevat paljon. Jopa 97 prosenttia väestöstä sanoo harrastavansa ulkoilua. Ulkoilun määrästä huo-
limatta arkiliikunnan määrä kokonaisuudessaan on vuodesta toiseen laskussa. Enää kolmasosa väestöstämme liikkuu terve-
ytensä kannalta riittävästi. 

Jokainen on vastuussa omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan, mutta yksilön vastuun rinnalla kunnalla ja valtiolla on 
huoli väestön terveyden edistämisestä. Arkiliikunnan ja -ulkoilun määrän vähentyessä kunnan terveydenhuoltokustannuk-
set kasvavat erilaisten elintapasairauksien myötä. Panostus ulkoilupaikkojen kehittämiseen tai lähivirkistysmahdollisuuden 
turvaamiseen on edullinen tapa edistää kuntalaisen ulkoilua ja tätä kautta hyvinvointia. 

Suomalaisten yleisimpiä ulkoilupaikkoja ovat erilaiset ulkoilureitit sekä jalankulku- ja pyörätiet. Lisäksi monipuoliset ja 
saavutettavat ulkoilu- ja virkistysolosuhteet toimivat asukkaiden elämänlaatua parantavana tekijänä. Näitä suosittuja ulkoi-
luolosuhteita edistämällä saavutettujen terveyshyötyjen ja kustannusten suhde on hyvä. 

Suomen Latu toteutti vuosina 2009–2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Suomen ulkoilumahdollisuuksien kat-
selmus (Sulka II) -hankkeen, jonka päätavoitteena oli selvittää Suomen kuntien ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien ny-
kytila ja kehittämistarpeet. Selvityksessä koottiin lisäksi tietoa kunnissa viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneista 
muutoksista. Hanke toimi seurantaselvityksenä vuosina 1998–2000 toteutetulle Sulka I -hankkeelle, jossa selvitettiin yli 400 
kunnan ulkoilumahdollisuuksien tilaa ja kehittämistarpeita. 

Sulka II -hankekunnat olivat Espoo, Heinola, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, Mikkeli, Mäntyharju, Nurmijär-
vi, Oulu, Parikkala, Rauma, Rovaniemi, Sodankylä ja Turku. Jokaisessa kunnassa toteutettiin yhteistyössä kuntakohtaisen 
asiantuntijatyöryhmän kanssa kunnan ulkoiluolosuhteiden selvitys. Selvitykset on julkaistu osoitteessa www.suomenlatu.fi/
sulka2. 

Kuntien työryhmiin koottiin jokaisessa kunnassa liikunnan, ympäristön, kaavoituksen, teknisen toimen ja matkailun 
ulkoilun olosuhteista vastaavat tahot. Lisäksi työryhmätyöskentelyyn osallistui paikallisen kolmannen sektorin edustajia, 
kuten paikallinen latuyhdistys. Työryhmätyöskentelyn rinnalla nykytilan, muutoksen ja kehittämistarpeiden arvioimiseksi 
kerättiin tietoa 83 asiantuntijalta, 6535 asukaskyselyyn vastanneelta ja 15 asukastilaisuuden yhteydessä. Lisäksi hankkeessa 
toteutettiin kolme pro gradu -tutkielmaa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.  

Kunnille hanke on toiminut tiedonkeruu-, asiantuntija- ja yhteistyöresurssina, jonka avulla kunnan ulkoilusta vastaavilla 
hallinnonaloilla ja kolmannella sektorilla on ollut yhteistyössä mahdollisuus hankkia tietoa ja kehittää ulkoilu- ja virkis-
tysmahdollisuuksia vastaamaan kuntalaisten tarpeita ja tulevaisuuden haasteita. Tiedonkeruufunktion rinnalla hankkeella 
voidaan nähdä myös laajempi ulkoilupoliittinen merkitys. 

Hankkeen kautta ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien roolia kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä on nostettu esiin. 
Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä valtion ulkoilu- ja liikuntapolitiikan linjaamisessa, maakunnallisessa ulkoilu-
olosuhteiden kehittämistyössä että kunnissa tapahtuvassa ulkoilun edistämisessä.

Tämä selvitys toimii Sulka II -hankkeen loppuraporttina. Sulka II -hankkeessa on myös kerätty tietoa kuntien ulkoilu- ja 
virkistysmahdollisuuksien kehittämisen hyvistä toimintamalleista. ”Hyvät käytännöt -malleja ulkoilun edistämiseen” -lehti 
löytyy osoitteesta www.suomenlatu.fi/olosuhdetyo.

JOHDANTO
1
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SELVITYKSEN TOTEUTUS
2.1. Selvityksen tavoite
Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hanke toteutettiin vuosina 2009–2011. Hankkeessa tuotettiin selvi-
tys 15 suomalaisen kunnan ulkoilumahdollisuuksien nykytilasta, viimeisen 10 vuoden aikana tapahtuneista muutoksista ja 
kehittämistarpeista. Selvitys tehtiin yhteistyössä hankkeessa mukana olleiden kuntien ja kunnissa toimivien latuyhdistysten 
kanssa. Valtakunnallisesti Sulka II -hankkeessa tehdyn selvityksen tarkoituksena on ollut kerätä tietoa kuntien ulkoilu- ja 
virkistysmahdollisuuksien nykytilasta, viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneista muutoksista sekä tulevaisuuden 
kehittämistarpeista. Muutoksen arvioinnissa on keskitytty varsinkin vuosina 1998–2000 toteutetun Sulka I -hankkeen jäl-
keen tapahtuneisiin muutoksiin kuntien ulkoilumahdollisuuksissa. Samalla tietoa on kerätty kuntien ulkoilun edistämisen 
hyvistä toimintamalleista, joista Suomen Latu on julkaissut erillisen lehden osoitteessa www.suomenlatu.fi/olosuhdetyo.

Ulkoilufoorumin (2005) määritelmän mukaan ulkoilu on pääasiassa omin lihasvoimin ulkona tapahtuvaa liikkumista. Ulkoilua 
harrastetaan pääasiallisesti huvin, virkistyksen tai liikunnan terveysvaikutusten takia ja se ei toimi vastoin kestävän kehityksen 
periaatteita. Ulkoiluksi lasketaan luonnonympäristössä tai siihen liittyvässä rakennetussa ympäristössä tapahtuva liikkuminen. 
Ulkoilu tapahtuu jokamiehenoikeuksia soveltaen tai on ainakin osittain niistä riippuvainen. 

Tässä selvityksessä keskitytään luonnonympäristössä ja muokatussa luonnonympäristössä sijaitseviin ulkoilu- ja virkistys-
mahdollisuuksiin ja tarkastelun ulkopuolelle on rajattu sisäliikuntapaikat. Ulkoilupaikkoja tarkastellaan siitä näkökulmasta, että 
ulkoilua harrastetaan oman pihapiirin ulkopuolella ja se tapahtuu omin lihasvoimin. Ulkoilupaikoista rajattiin pois motorisoi-
tuun ulkoiluun suunnatut paikat. 

Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet on jaoteltu Suomen liikuntapaikkojen tietopankin (Lipas) ja Sulka I -hankkeen liikun-
tapaikkatyypittelyä noudattaen vertailukelpoisuuden ja tiedontuotannon helpottamiseksi. Hanke soveltaa myös osittain Met-
säntutkimuslaitoksen Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI2) -hankkeen ulkoilupaikkojen jaottelua 
vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. Selvityksen tarkastelun kohteena ovat kuntien 1) ulkoilu- ja virkistysalueet, 2) luonnon-
suojelualueet, 3) ulkoilureitit, 4) jalankulkuväylät ja pyörätiet, 5) ulkoilupaikat vesistöillä, 6) muut ulkoilupaikat ja -kohteet 
sekä 7) ulkoilupalvelut, kuten tiedottaminen, markkinointi, viitoitukset ja opasteet, tauko- ja levähdyspaikat, ulkoilukartat sekä 
ulkoilupaikoista tuotettava informaatio- ja markkinointimateriaali.

Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -selvityksen 
tavoitteena oli kerätä tietoa:

• ulkoiluolosuhteiden nykytilasta
• ulkoiluolosuhteiden tarjonnan ja kysynnän kohtaamisesta 
• ulkoiluolosuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä 
• ulkoiluolosuhteista vastaavien hallintokuntien ja kunnan sekä kolmannen sektorin 
välisen yhteistyön hyvistä käytännöistä 
• ulkoiluolosuhteiden muutoksesta suhteessa Sulka I -hankkeen tuloksiin
• ulkoiluolosuhteiden kehittämistarpeista
• ulkoiluolosuhteiden kehittämisen tueksi

2.2. Selvityksen rajaus

2
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2.3. Selvityksen toteuttajat
Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeen koordinoi ja toteutti Suomen Latu ry. Hankkeen projek-
tikoordinaattorina toimi Eveliina Nygren. Työssä tukena on toiminut osa-aikainen projektipäällikkö, Suomen Ladun koulu-
tus- ja järjestöpäällikkö Mika Asikainen. Hanketta rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Latu ry. 

Valtakunnallisesti hankkeen tukena ovat toimineet ohjaus- ja työryhmä. Sulka II -ohjausryhmän tehtävänä on ollut seu-
rata ja arvioida hankkeen työskentelyä. Hanke raportoi ohjausryhmälle hankkeen etenemisestä. Ohjausryhmä kokoontui 6 
kertaa vuosina 2009–2011. Hankkeen työskentelyä tukemaan perustettiin syksyllä 2009 Sulka II -työryhmä, joka kokoontui 
11 kertaa vuosina 2009–2011. Työryhmän tehtävänä on ollut tukea asiantuntijuudellaan Suomen ulkoilumahdollisuuksien 
katselmus II -hankkeen (Sulka II) toteuttamista hankkeen eri vaiheissa. Hankkeen ohjaus- ja työryhmä on esitelty sisäkan-
nessa. 

15 HANKEKUNTAA | Selvityksessä tarkastelun kohteena oli 15 kuntaa. Hankekuntina toimivat Espoo, Heinola, Jyväsky-
lä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, Mikkeli, Mäntyharju, Nurmijärvi, Oulu, Parikkala, Rauma, Rovaniemi, Sodankylä ja Turku 
(Kartta 1). Selvitykseen mukaan valittiin erilaisia kuntia, kuten 

1) pieniä maaseutumaisia ja harvaan asuttuja kuntia, joissa väestön keski-ikä kasvaa (alle 10 000 asukasta)
2) pieniä kaupunkeja (10 000–50 000 asukasta) 
3) keskisuuria kaupunkeja (50 000–150 000 asukasta) 
4) suuria kaupunkeja (yli 150 000 asukasta). 

Ihmisten harrastamat ulkoilumuodot vaihtelevat muun muassa luonnonolojen, ulkoilupaikkojen tarjonnan ja niiden saavu-
tettavuuden mukaan. Selvityksen kohteeksi valittiin kuntia, joissa nämä tekijät vaihtelevat. Kunnat on valittu maantieteel-
lisesti eri puolilta Suomea. Lisäksi tarkastelun kohteeksi on valittu yhdyskuntarakenteen tiiviydeltään erilaisia kuntia sekä 
kuntaliitoskuntia. Edelleen hankekuntien valintaan vaikuttivat Sulka I -hankkeesta peräisin olevan seurantatiedon saata-
vuus, paikallisen latuyhdistyksen aktiivisuus sekä kunnan viranhaltijoiden innostus lähteä hankkeeseen mukaan.

© Kuntarajat: Tilastokeskus

Maaseutumaiset kunnat: 
Mäntyharju, Parikkala, Sodankylä

Taajaan asutut kunnat: 
Kajaani, Nurmijärvi

Kaupunkimaiset kunnat: 
Rovaniemi, Mikkeli, Rauma

Kaupunkimaiset kunnat (kasvukunnat): 
Oulu, Heinola, Espoo, Turku

Kaupunkimaiset kunnat (kuntaliitoskunnat): 
Kokkola, Jyväskylä, Kouvola

Kartta 1. Sulka II -hankekunnat.
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2.4. Menetelmät ja aineiston keruu
 ULKOILUTYÖRYHMIEN 15 SELVITYSTÄ | Sulka II -selvityksessä aineistoa on kerätty monella tavalla. Hankkeessa mu-
kana olleissa 15 kunnassa koottiin aineistonkeruun, vuoropuhelun ja yhteistyön mahdollistamiseksi kunnan ulkoilutyöryh-
mä. Työryhmään koottiin ulkoilumahdollisuuksista eri hallinnonaloilla vastaavat tahot sekä kolmannen sektorin edustajia 
kuten latuyhdistyksiä ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n aluejärjestöjä. Pääasiassa työryhmien kokoonpanossa edustettuina 
olivat liikuntatoimen, kaavoituksen, ympäristötoimen, teknisen toimen sekä matkailun edustajat paikallisen kolmannen sek-
torin rinnalla. 

Yhteensä ulkoilutyöryhmien työskentelyyn osallistui 154 asiantuntijaa. Työryhmien tavoitteena oli kunnassa toteuttavan 
asiantuntijakyselyn, asukaskyselyn, asukastilaisuuden, ulkoilupaikkojen kartoituksen sekä muun kuntakohtaisen aineiston-
keruun tulosten perusteella auttaa tuottamaan selvitys kunnan ulkoiluolosuhteiden nykytilasta, muutoksesta ja kehittämis-
tarpeista.

Ulkoilutyöryhmä kokoontui kunnassa kerran hankkeen alkaessa ja toisen kerran hankkeen aineistonkeruun päätyttyä. 
Tämän lisäksi yhteyttä pidettiin sähköpostitse työryhmälle perustetun sähköpostilistan kautta sekä kuntaan nimetyn vastuu-
henkilön kanssa. Aineistonkeruun päätyttyä järjestettiin kunnan ulkoilutyöryhmän toinen kokous, jossa työryhmä kävi läpi 
sekä asukaskyselyn tuloksia, että selvityksen alustavia johtopäätöksiä. Samassa kokouksessa työryhmä linjasi toimenpide-
ehdotuksia oman kuntansa ulkoiluolosuhteiden kehittämiseksi kerätyn aineiston pohjalta. 

Nämä toimenpide-ehdotukset kirjattiin kuntakohtaisiin selvityksiin, joihin sisällytettiin kaikki hankkeessa kuntakoh-
taisesti kerätty aineisto. Kuntakohtaisen selvityksen lisäksi tausta-aineistot jäivät kuntien viranhaltijoiden käyttöön tulevaa 
kehittämistyötä silmälläpitäen. Yhteensä 12 kunnassa selvitys vietiin liikuntalautakuntaan tai vastaavaan joko käsittelyyn tai 
tiedoksi. Useassa näistä kunnista selvitys lähetettiin vähintään tiedoksi myös tekniseen lautakuntaan ja muutamassa kun-
nassa myös ympäristö- ja kaavoituslautakuntaan sekä kaupunginhallitukseen. Osa prosesseista on vielä kesken, jonka vuoksi 
tarkkoja tietoja kuntakohtaisten selvitysten etenemisestä ei voida antaa.

Kunta Ulkoilutyö-
ryhmän koko

Asiantuntija-
kyselyn 

vastausmäärä

Asukaskyselyn 
vastausmäärä

Asukaskyselyn vastausmäärä 
suhteutettuna kunnan 

väestöön %

Asukastilaisuuden 
osallistujamäärä

Espoo 17 7 711 0,3 11

Heinola 11 4 108 0,52 4

Jyväskylä 9 6 745 0,6 17

Kajaani 7 3 139 0,4 12

Kokkola 10 10 458 1 9

Kouvola 9 6 570 0,64 28

Mikkeli 12 9 390 0,8 40

Mäntyharju 10 4 107 1,7 10

Nurmijärvi 10 6 552 1,4 10

Oulu 12 8 1285 0,92 16

Parikkala 7 3 154 2,6 30

Rauma 11 5 319 0,9 17

Rovaniemi 13 6 326 0,54 20

Sodankylä 7 4 191 2,1 14

Turku 9 2 480 0,4 6

Yhteensä 154 83 6535 - 244

Taulukko 1. Sulka II -selvityksen määrällinen aineisto

ASIANTUNTIJAKYSELYISSÄ KERÄTTIIN TIETOA ULKOILUA EDISTÄVILTÄ TAHOILTA | Jokaisessa kunnassa 
ulkoilutyöryhmän jäsenille tehtiin sähköinen asiantuntijakysely ennen ensimmäistä ulkoilutyöryhmän kokousta (Liite 3). 
Asiantuntijakyselyihin vastasi kunnissa 83 asiantuntijaa, joihin kuului liikuntatoimen, teknisen toimen, matkailun, ympä-
ristötoimen, yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen sekä kolmannen sektorin edustajia. 

Kyselyllä kartoitettiin ulkoilutyöryhmän näkemyksiä ulkoilu- ja virkistysolosuhteiden nykytilasta, muutoksesta ja 
kehittämistarpeista omassa kunnassa. Ulkoilutyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa keskustelun ja asiantuntijakyselyn 
vastausten tarkastelun avulla haettiin yhtenäistä käsitystä kunnan ulkoiluolosuhteiden nykytilasta, tapahtuneista muutok-
sista ja tulevaisuuden kehittämistarpeista. 

Selvityksessä asiantuntijakyselyiden aineisto on koottu yhteen. Asiantuntija-sanalla viitataan vastaisuudessa asiantunti-
jakyselyiden aineistoon.
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SÄHKÖISEEN ASUKASKYSELYYN VASTASI 6535 AKTIIVISTA ULKOILIJAA | Asiantuntijoiden näkemysten rin-
nalla selvitettiin asukkaiden näkemyksiä. Sähköiseen asukaskyselyyn vastasi kunnissa yhteensä 6535 asukasta. Asukaskyse-
lyn avulla kartoitettiin sekä henkilökohtaisia ulkoiluun liittyviä tottumuksia että näkemyksiä ulkoiluolosuhteiden nykyti-
lasta ja kehittämistarpeista asukkaiden kokemana. Taustatiedoissa kartoitettiin vastaajien taustaa, ulkoilun määrää, heidän 
harrastamiaan ulkoilulajeja, ulkoilun esteitä sekä ulkoilupaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Olosuhteiden näkökulmasta 
kartoitettiin asukkaiden ulkoilupaikkojen käyttöä, ulkoilupaikkojen saavutettavuutta sekä asukkaiden arvioita ulkoiluolo-
suhteiden nykytilasta. 

Asukkaat saivat antaa arvosanan oman kuntansa ulkoiluolosuhteille sekä antaa kehittämisehdotuksia ulkoilupaikkoja 
koskien. Asukaskysely oli avoimena kunkin kunnan kotisivuilla kuukauden ajan. Kysely oli suunnattu yli 12 -vuotiaille asuk-
kaille kyselyn pituuden vuoksi. Asukaskyselystä tiedotettiin aktiivisesti kunnan kotisivuilla ja lehdistössä. Lisäksi vastausten 
saamiseksi pyydettiin sähköpostitse paikallista kolmatta sektoria, kuten latu- ja kyläyhdistyksiä ja urheiluseuroja, tiedotta-
maan kyselystä jäsenistölleen. Vastausten saamiseksi arvottiin jokaisessa kunnassa vastaajien kesken myös erilaisia ulkoiluun 
liittyviä palkintoja.

Tässä selvityksessä asukaskyselyjen aineisto on asiantuntijakyselyiden tapaan koottu yhteen. Varsinaisia tuloksia on ana-
lysoitu selvityksen tulevissa kappaleissa. Taustaltaan asukaskyselyn vastaajat olivat aikuisväestöä. Asukaskyselyn vastaajista 
1,1 prosenttia oli alle 18 -vuotiaita, yhteensä 93 prosenttia työikäisiä eli 19–65 -vuotiaita ja 5,8 prosenttia yli 65 -vuotiaita. 
Juuri eläköityvien tai eläkkeelle jäävien 65–74 -vuotiaiden ikäluokka on kohtuullisen hyvin edustettuina kyselyissä: 5,2 pro-
senttia yli 65 -vuotiaista vastaajista oli juuri tätä ikäluokkaa. Vanhin vastaaja asukaskyselyissä oli 87 -vuotias. 

Vastauksissa korostuu työikäisen väestön mielipide myös tarkasteltaessa vastaajien pääasiallista toimintaa. Vastaajista 
noin 73,6 prosenttia oli työelämässä joko toimihenkilönä tai työntekijänä (68,8 prosenttia) tai yrittäjänä (4,8 prosenttia). 
Opiskelijoita tai koululaisia vastaajista oli 8,7 prosenttia, työttömiä tai lomautettuja 3,7 prosenttia ja kotitaloutta hoitavia tai 
äitiys-/vanhempainvapaalla olevia 3,7 prosenttia. Eläkkeellä vastaajista oli 10,4 prosenttia, kun eläkeikäisen väestön osuus oli 
Suomessa vuoden 2010 lopulla noin 20 prosenttia.

Ikääntyvien suhteellisen pieni osuus vastaajissa oli odotettu vinoutuma tehtäessä sähköistä kyselyä, mutta hankkeen 
tutkimusekonomisista syistä kysely jouduttiin toteuttamaan vain sähköisenä. 

Asukkailta kysyttiin taustatietona myös heidän asumistilannettaan. Vastaajista 46,7 prosenttia oli lapsiperheitä. Kahden 
aikuisen lapsettomia talouksia oli 33,9 prosenttia ja yhden aikuisen talouksia 16,5 prosenttia vastaajista. 

Vastaajista 58 prosenttia oli naisia ja 42 prosenttia miehiä. Suhteutettuna Suomen väestöön olivat naiset hieman yli-
edustettuina. Tämän tyyppisissä kyselyissä naiset ovat perinteisesti aktiivisempia vastaajia. Kokonaisuudessaan vastaajista 
liikuntaseuraan kuului 41 prosenttia vastaajista ja liikuntaseuraan kuulumattomia itsenäisesti ulkoilevia ja liikkuvia oli 59 
prosenttia vastaajista.

Asukaskyselyissä yhtenä osa-alueena kartoitettiin vastaajien ulkoiluaktiivisuutta. Ulkoilu määriteltiin kyselyssä kodin 
pihapiirin ulkopuolella vapaa-ajalla omin lihasvoimin tapahtuvaksi vähintään 15 minuuttia kestäväksi liikkumiseksi ja oles-
keluksi. UKK -instituutin terveysliikuntasuositusten mukaan ihmisen tulisi harrastaa perusliikuntaa yhteensä 3-4 tuntia vii-
kossa jaettuna kaikille viikonpäiville eli vähintään 30 minuuttia päivässä. Yleisesti ottaen ulkoilua ei välttämättä aina mielletä 
liikunnaksi vaikka se usein sitä onkin. Toiset ulkoilevat liikkuakseen ja toiset ulkoilevat esimerkiksi luontoelämysten vuoksi 
tai siirtyäkseen paikasta toiseen. 

Vastaajissa painottuvat aktiiviset ulkoilijat ja liikkujat (Kuvio 1). Tämä on odotettu tulos: paljon ulkoilupaikkoja käyttä-
villä on myös suurempi halu kehittää olosuhteita ja osallistua asukaskyselyyn. Asukaskyselyn vastaajat ulkoilevat verrattain 
paljon: 41,3 prosenttia vastaajista ulkoili päivittäin ja 36,5 prosenttia useammin kuin kerran viikossa. Liikuntaa vastaajista 
harrasti päivittäin 37,2 prosenttia ja useamman kerran viikossa 53,7 prosenttia. Noin 5 prosenttia vastaajista sanoi ulkoi-
levansa tai liikkuvansa kerran viikossa. Harvemmin kuin kerran viikossa ulkoili 2,7 prosenttia vastaajista ja 2,9 prosenttia 
vastaajista sanoi harrastavansa liikuntaa harvemmin kuin kerran viikossa. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan (2009–
2010) ”harvemmin” tai ”ei koskaan” -liikkuvien osuus on noin 10 prosenttia suomalaisesta aikuisväestöstä (19–65 -vuotiaat). 
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Kuvio 1. Sulka II -kyselyiden vastaajien liikunta- ja ulkoiluaktiivisuus.
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2.5. Selvityksen aikataulu

KUNTAKOHTAISET AVOIMET ULKOILUFOORUMIT | Asukaskyselyn lisäksi kuntalaisille tarjottiin mahdollisuus vai-
kuttaa kunnan ulkoiluolosuhteiden kehittämiseen avoimen asukastilaisuuden avulla. Yleensä asukastilaisuus järjestettiin 
kuntakohtaisen Sulka II -työryhmän kanssa samana iltana. Tilaisuuksiin osallistui kunnissa yhteensä 244 asukasta. Asukas-
tilaisuuksissa esiteltiin asukaskyselyn tuloksia ja asukkaat pääsivät keskustelemaan kunnan viranhaltijoiden kanssa asukas-
kyselystä nousseista kehittämistarpeista. Tilaisuuden ideana oli toimia kuntakohtaisen selvityksen alustavien tulosten esitte-
lijänä sekä kunnan päätöksenteon ja asukkaiden välisen vuoropuhelun mahdollistajana. Myös kuntien ulkoiluolosuhteiden 
selvityksiä täydennettiin asukastilaisuuksien jälkeen. Tilaisuuteen kutsuttiin kunnan luottamushenkilöedustus, hankkeen 
kuntakohtaisen ulkoilutyöryhmän viranhaltijat sekä paikalliset yhdistykset ja asukkaat. 

KUNTIEN ULKOILU- JA VIRKISTYSPAIKKOJEN TARJONNAN SELVITYS | Asiantuntija- ja asukaskyselyiden lisäk-
si kuntien ulkoilu- ja virkistyspaikkojen tarjontaa selvitettiin kunnassa listaamalla kunnan ulkoilupaikat. Kunnan ulkoilu-
työryhmä listasi kunnan ulkoilupaikat. Osassa kunnista lomakkeen avulla listattiin myös kohdekohtaisia kehittämistarpeita 
kunnan tulevaa kehittämistyötä silmällä pitäen. Osittain tarjontatietoja kerättiin myös Lipas -tietopankista. Tueksi kerättiin 
myös karttamateriaaleja kunnan ulkoilu- ja virkistyspaikoista. 
Tarkkaa määrällistä tietoa kaikkien Suomen kuntien ulkoilupaikoista ei kuitenkaan ole olemassa. Ympäristökeskuksen Virgis 
tietokantaan kerätään tiedot kaikista luonnon virkistyskäyttökohteista. Virgis -tietokanta on kuitenkin riippuvainen muualta 
kerätystä aineistoista ja tämän vuoksi aineistossa on puutteita. Koska tarkkoja tietoja Suomen ulkoilupaikkojen määrästä ei 
ole olemassa, on tässä selvityksessä keskitytty ulkoilupaikkojen arviointiin laadullisesta näkökulmasta numeerisen epätarkan 
arvion sijaan. 

2.6. Sulka I -tulokset vuosilta 1998–2000

Hanke sijoittui vuosille 2009–2011. Syksyn 2009 aikana koottiin projektin ohjaus- ja työryhmä sekä tehtiin hankkeelle lopul-
linen hanke- ja viestintäsuunnitelma. Hankkeen aineistonkeruun toimivuutta testattiin kahden pilottikunnan avulla talven 
2009–2010 aikana. Vuoden 2010 ja kevään 2011 aikana toteutettiin varsinaiset kuntakohtaiset selvitykset lopuissa hanke-
kunnissa. Samalla kerättiin kunnista hyvät käytännöt ulkoilupaikkojen suunnittelua ja käytännön ratkaisuja koskien. Kun-
takierrokset jatkuivat kevääseen 2011 asti. Syksyllä 2011 viimeisteltiin hankekuntien selvitykset, kerättiin kuntien aineistot 
yhteen ja kirjoitettiin hankkeen loppuraportti. Hanke huipentui valtakunnalliseen ulkoiluseminaariin 1.12.2011 Vantaan 
Heurekassa, jossa julkistettiin hankkeen päätulokset. Seminaarin esitykset löytyvät osoitteesta www.suomenlatu.fi/sulka2. 
Seminaarissa oli 231 osallistujaa. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa, joka julkisti Luonnon 
virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI2) tutkimuksen tuloksena Ulkoilutilastot 2010 ja raportin ’Luonnon vir-
kistyskäyttö 2010’. 

Sulka II -selvityksessä ulkoiluolosuhteiden nykytilaa koskevia tuloksia verrataan myös Suomen Ladun toteuttamaan Suo-
men ulkoilumahdollisuuksien katselmus I -hankkeen tuloksiin. Sulka I -hanke kartoitti vuosina 1998–2000 yli 400 kunnan 
ulkoilupaikat ja keräsi tietoa ulkoilun edistämistoimista. Kaikissa kunnissa järjestettiin vuosina 1998–2000 ulkoilukatselmus 
Suomen Ladun kouluttamien ulkoilukonsulttien voimin yhteistyössä kunnan ulkoiluasioista vastaavien viranhaltijoiden ja 
luottamushenkilöiden kanssa. Katselmuksissa kirjattiin ulkoilupaikkojen nykytila ja kehittämisajatukset kuntakohtaisiin ra-
portteihin. Loppuraporttia varten haastateltiin lisäksi kuntakohtaiset raportit laatineita ulkoilukonsultteja. Sulka I -loppura-
portti julkaistiin vuonna 2002 ja löytyy sähköisesti osoitteesta www.suomenlatu.fi.

Selvityksiä täydennettiin Jyväskylän yliopiston pro gradu -tutkielmilla
Kunnissa tehtyjä ulkoiluolosuhteiden selvityksiä täydennettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa 
kolmen pro gradu -tutkielman muodossa. Tutkielmien aineistona käytettiin Sulka II -selvityksen kunta-
kohtaista aineistoa. 

Tutkielmat olivat:
• Mäntyharjun ulkoliikuntapaikat 2010 ja 2011: muutos, nykytila ja tulevaisuus -tutkimus, Riikka Man-
sikkaviita
• Parikkala pyristelee: tutkimus Parikkalan ulkoliikuntaolosuhteiden kehityksestä ja tulevaisuudesta 
kunnallishallinnon näkökulmasta, Annamari Jääskeläinen 
• Jyväskylän ulkoilureittien muutos, nykytila ja kehittämistarpeet, Lotta Puttonen

Kaikkien kuntien raportit ja tutkielmat löytyvät osoitteesta www.suomenlatu.fi/sulka2.
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Toteutettujen kuntakäyntien ja niissä laadittujen raporttien perusteella todettiin maassamme olevan paljon erilaisia ul-
koilupaikkoja ja -palveluja. Tulosten perusteella ulkoilupaikkojen kehittämisessä tuli panostaa enemmän niiden tason ja 
monipuolisuuden parantamiseen kuin lukumäärän lisäämiseen. Selvästi eniten kehittämistarpeita kohdistui ulkoilupaikois-
ta tiedottamiseen ja markkinointiin. Ulkoilupaikoista tiedottaminen oli usein puutteellista tai sitä ei tehty ollenkaan. Ulkoi-
lulajeista eniten kehittämistarpeita kohdistui hiihtoon, kävelyyn, patikointiin, vaellukseen ja pyöräilyyn. Kehittämistarpei-
den kohdentumisessa oli kuntien välillä suuria eroja. Hankkeen suurin ansio oli ulkoilun edistämisen nostaminen yleiseen 
keskusteluun. Projekti lisäsi vuorovaikutusta kunnan eri viranomaisten ja viranomaisten ja ulkoilijoiden välillä. Asenteet, 
kuntien ulkoilukulttuuri sekä aktiivinen seura- ja yhdistystoiminta todettiin Sulka I -hankkeessa tekijöiksi, jotka vaikuttavat 
kaikissa kunnissa ulkoilumahdollisuuksien kehittämiseen.

Kymmenen vuotta sitten toteutetun Sulka I -hankkeen tuloksia verrataan tämän selvityksen tuloksiin soveltuvilta osin 
sekä ulkoilupaikkakohtaisissa analyyseissä että yleisesti. Tulosten perusteella tehtiin toimenpide-ehdotukset kunnan, maa-
kunnan ja valtakunnan tasolla. Sulka I -hankkeen perusteella suositeltiin ulkoilun kehittämisen suuntaviivoiksi seuraavia 
kohtia:  

1. Jokamiehenoikeuksien on oltava jatkossakin suomalaisen ulkoilun perusta.
2.  Päävastuu kansalaisten lähivirkistäytymismahdollisuuksista on kunnilla. Liikuntalakia on toteutettava
3. Ulkoilua koskevaa viranomaisten yhteistyötä tulee tehostaa kaikilla hallinnontasoilla.
4. Vapaaehtoisjärjestöjen toimintaa kansalaisten ulkoilumahdollisuuksien toteuttamisessa tulee kannustaa ja tukea.
5. Ulkoilun rahoitus tulee turvata ulkoilun suurten harrastajamäärien ja merkittävien terveyshyötyjen vuoksi.
6. Ulkoilua tulee edistää siten, että ulkoilurakentaminen ja ulkoilun harrastaminen tapahtuu kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti.
7. Tutkimusta tulee kehittää niin, että kansalaisten ulkoilutarpeista ja -mahdollisuuksista tuotetaan ajan tasalla 
olevaa tietoa. 
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LAINSÄÄDÄNTÖ JA PERIAATEPÄÄTÖKSET | Kuntalain (1995) mukaan kuntien keskeinen tehtävä on asukkaiden 
hyvinvoinnin edistäminen. Tämä tehtävä kuuluu kaikille hallinnonaloille. Kansanterveyslaki (2004) määrittää kunnille vas-
tuun asukkaidensa terveyden edistämisestä. Ulkoilulaissa (1973) määritellään kunta ulkoilureiteistä vastaavaksi tahoksi. 
Myös liikuntalaki (1998) määrittää kuntien roolia liikuntapalveluiden tuotannossa, joiden piiriin myös ulkoilun voidaan 
laskea kuuluvan. Lain mukaan kunta vastaa yhdessä valtion kanssa yleisten edellytysten luomisesta liikunnalle. 

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä 
edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa erityisryhmät 
huomioon ottaen. 

Palveluiden tuotantoa määrittelevän lainsäädännön rinnalla merkittävässä osassa ulkoiluolosuhteiden kannalta on yh-
dyskuntasuunnittelun perustana oleva maankäyttö- ja rakennuslaki (1999). Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan 
on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä hyvän ja kestävää kehitystä edistävän elinympäristön syntymisestä 
alueellaan. Ulkoilu- ja virkistysalueiden riittävää määrää ja saavutettavuutta pidetään sekä yleisesti että tutkimusten mukaan 
hyvän elinympäristön yhtenä tunnuspiirteenä. Tavoitteena tulee olla alueiden käytön järjestäminen niin, että siinä luodaan 
edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehi-
tystä. 

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi kunta on vastuussa palveluidensa ja myös ulkoilupaikkojensa turvallisuu-
desta. Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (2004) päivitys tulee voimaan 1.1.2012 ja lain nimi 
muuttuu kuluttajaturvallisuuslaiksi. Lainsäädännön yleisiin periaatteisiin ja lähtökohtiin ei tule muutoksia, mutta kuluttaja-
turvallisuussääntelyä päivitetään, yksinkertaistaan ja selkiytetään. Muutosten voidaan ennakoida vaikuttavan myös kuntien 
palveluiden turvallisuusvastuuseen pitkällä aikavälillä. Mikäli kunta ei riittävästi huolehdi tarjoamiensa palveluiden turvalli-
suudesta, se voi joutua vahingonkorvausvastuuseen kuluttajille aiheutuneista vahingoista. Palvelun tarjoajan tulee kartoittaa 
tarjoamansa palvelun riskit sekä pyrkiä ennalta ehkäisemään vaarasta mahdollisesti aiheutuvat onnettomuudet ja ryhtyä heti 
tarvittaviin toimenpiteisiin havaitun vaaran poistamiseksi. 

Laissa asetettu palvelun tarjoajan huolellisuusvelvollisuus on tiukka. Palvelun tarjoaja ei voi vedota siihen, että palvelua 
koskevia määräyksiä ja ohjeita ei ole olemassa, vaan palvelun tarjoajan velvollisuutena on hankkia tarvittavat tiedot jollain 
muulla tavalla ja ryhtyä toimenpiteisiin vaaran takia. Tämä koskee myös kunnan ostopalveluja, kuten esimerkiksi kunnossa-
pito- ja yhteistyösopimuksia yhdistysten kanssa.

Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia käsitellään monissa periaatepäätöksissä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuon-
na 2010 suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa.  Suositukset julkaistiin viiden ministeriön, Kuntaliiton ja liikuntajär-
jestöjen yhteistyönä. Suositusten tavoitteena on kannustaa kuntia tekemään liikunnasta kunnan keskeinen strateginen valin-
ta. Suosituksessa annettujen muistilistojen avulla tuetaan eri hallintokuntien johtoa liikunnan edistämistyössä ja tarjotaan 
ideoita edellytysten luomiseksi erityisesti terveyttä edistävälle liikunnalle.

Valtioneuvosto antoi vuonna 2008 periaatepäätöksen liikunnan edistämisen linjoista. Periaatepäätöksessä valtioneuvos-
to sitoutuu edistämään liikunnallista elämäntapaa lisäämällä arkiliikkumisen mahdollisuuksia elämänkulun eri vaiheissa. 
Vuonna 2009 Opetusministeriö antoi toimenpidesuunnitelman periaatepäätöksen toteuttamiseksi. Toimenpidesuunnitel-
massa suositellaan helposti saavutettavien liikkumisympäristöjen luomista ja hallinnonalojen yhteistyötä kaavoituksessa 
liikunnan aseman edistämiseksi.

Opetusministeriö esittää myös ehdotuksessaan kansalliseksi liikuntaohjelmaksi (2008) vision Suomesta yhteiskuntana, 
jossa kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Valtion liikuntaneuvosto linjasi vuonna 2008 Liikunta-
paikkarakentamisen suunta 2011 asiakirjassaan liikuntaolosuhteiden tulevien vuosien arvopohjaa. Asiakirja nimeää liikun-
taolosuhteiden keskeisiksi arvoiksi esteettömyyden, helpon saavutettavuuden, tasa-arvoisuuden ja turvallisuuden. Samalla 
liikkumisympäristöjä tulisi kehittää kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Asiakirjassa korostetaan myös liikuntaolo-
suhteiden kehittämistä hallinto- ja sektorirajat ylittävän yhteistyön voimin. Ulkoiluolosuhteiden kehittämisessä yhdistyvät 
kaikki nämä elementit. 

ULKOILUN 
EDISTÄMISEN RAAMIT

3
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MITEN SUOMALAISET 
ULKOILEVAT?

4
4.1 Ulkoilututkimus 2010: 
Suomalaisten ulkoilutottumukset

Hyvän ulkoilu- ja liikuntapaikkasuunnittelun taustalla on tieto kohteiden kysynnästä ja sen muutoksista. Tässä luvussa tar-
kastellaan suomalaisten ulkoilutottumuksia, ulkoilun hyvinvointivaikutuksia sekä sitä, missä suomalaiset ulkoilevat.

Samaan aikaan Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeen kanssa on ollut käynnissä Metsäntutki-
muslaitoksen Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimus 2008–2011 (LVVI 2). Luonnon virkistyskäy-
tön inventointi -tutkimuksessa on kerätty tietoa suomalaisten luonnossa virkistäytymisen määrästä ja laadusta eli ulkoilun 
kysynnästä. Väestötasolla on tutkittu, mitä ja miten paljon suomalaiset harrastavat ulkoilua ja muuta virkistäytymistä luon-
toympäristössä. Sulka I -projektin tapaan ensimmäinen valtakunnallinen luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inven-
tointi (LVVI 1) toteutettiin vuosina 1998–2000. Seurantatutkimuksen avulla selvitetään luonnon virkistyskäytössä tapahtu-
via muutoksia. 

Ulkoilua harrastaa 96 prosenttia aikuisväestöstä. Naisista ja miehistä yhtä moni osallistuu ulkoiluun. Verrattuna kymme-
nen vuoden takaiseen, jolloin 65–74-vuotiaiden osallistumisosuus oli 88 %, osallistuu nyt yhä useampi ikääntyvistä ulkoi-
luun. Suomalainen aikuisväestö ulkoilee keskimäärin 2–3 kertaa viikossa, puolet ulkoilijoista vähintään 122 kertaa vuodessa. 
Ulkoilukertoja kertyy keskimäärin 170 kertaa vuodessa. Naisille ulkoilukertoja kertyy 177, kun taas miehille 163. Vanhem-
man väestön ulkoiluun osallistuville ulkoilukertoja kertyy keskimäärin enemmän kuin nuoremmille.

LVVI 2 -tutkimuksessa mitattiin 86 ulkoiluharrastukseen osallistumista ja harrastamisen useutta. Keskimääräinen ul-
koiluharrastusten lukumäärä on hieman korkeampi kuin kymmenen vuotta sitten. Harrastusten määrä on kasvanut kaikissa 
ikäryhmissä ja nyt ihmisillä on keskimäärin 13 eri ulkoiluharrastusta kuin aikaisemmin harrastuksia oli 11. Taulukossa 2 
on koottu tärkeimpien ulkoiluharrastusten koko aikuisväestön osallistumisosuudet ja harrastuskertojen keskiarvot vuonna 
2010 ja 2000. (Taulukko 2.)

Ulkoiluharrastusten suosiossa on tapahtunut muutoksia. Sauvakävely on uusi laji, ja harrastuksista suosiotaan ovat kas-
vattaneet esimerkiksi mökkeily, pienpuiden keräily, telttailu maastossa, luonnon nähtävyyksien katselu, lintuharrastus ja 
vapaa-ajan metsätyö. Suhteellisesti eniten suosiotaan ovat kasvattaneet juoksulenkkeily, retkiluistelu ja taitolajeista mm. kal-
liokiipeily ja golf. Kalastuksen suosio on lievästi laskeva. Useiden ulkoiluharrastusten osallistumisosuudet ovat kasvaneet tai 
säilyneet ennallaan, mutta toisaalta harrastuskerrat ovat keskimäärin vähentyneet. 

4.2. Ulkoilun hyvinvointivaikutukset ja muut hyödyt 
Ulkoilulla, liikunnalla ja luonnossa oleskelulla on todettu olevan vaikutusta yksilön hyvinvointiin. Luontoympäristö tarjoaa 
esteettisiä ja emotionaalisia elämyksiä, hyvän olon ja elpymisen kokemuksia sekä antaa mahdollisuuden monipuoliseen lii-
kuntaan. Luonto sinällään on myös tärkeä motivaatio liikuntaan. Ulkoilu edesauttaa myös sosiaalisten kontaktien hoitamista 
tai vastaavasti antaa mahdollisuuksia niistä vetäytymiseen.

Luonnossa oleskelu ja niin sanottu ”viheraltistus” on selvästi yhteydessä ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin: luonto-
ympäristössä oleskelu vähentää ihmisen negatiivisia tuntemuksia ja lisää myönteistä mielialaa. Positiiviset tuntemukset li-
sääntyvät luonnossa liikkumisen myötä niin kaupungin viheralueilla kuin maaseudullakin. Selvä vaikutus on havaittavissa, 
kun lähiviheralueita käytetään vuositasolla yli viisi tuntia kuukaudessa tai kun kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla 
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Taulukko 2. Yhteenveto ulkoiluharrastuksiin osallistumisesta, harrastamisen useudesta sekä harrastamisen muutoksista. 
Lähde: Metla/LVVI

Vuonna 2010 
Osallistumis-

osuus, %

Kertoja 
vuodessa, 
keskiarvo

Vuonna 
2000 

Osallistumis-
osuus, %

Kertoja 
vuodessa, 
keskiarvo

Suhteellinen 
muutos, % 

Osallistumis-
osuus

Suhteellinen 
muutos, % 

Kertoja 
vuodessa

ULKOILU METSISSÄ JA PUISTOISSA
Kuntokävely, kävelylenkkeily 70 64 68 113 3 % -43 %

Mökkeily 65 38 56 31 16 % 23 %

Marjastus 58 8 56 8 4 % 0 %

Pyöräily 55 35 55 48 0 % -27 %

Luonnon nähtävyyksien katselu 51 22 35 34 46 % -35 %

Auringonotto rannalla 46 12 31 14 48 % -14 %

Pienpuiden keräily, pilkkominen 42 13 30 12 40 % 8 %

Sienestys 40 7 38 7 5 % 0 %

Eväsretkeily 36 7 30 7 20 % 0 %

Lasten kanssa ulkoilu 33 28 30 40 10 % -30 %

Juoksulenkkeily 31 41 16 50 94 % -18 %

Sauvakävely 28 39 − − − −

Koiran ulkoiluttaminen 28 136 25 213 12 % -36 %

Patikointi 27 15 23 26 17 % -42 %

Yrttien ja kukkien keräily 24 6 17 9 41 % -33 %

Lintuharrastus 22 40 14 56 57 % -29 %

Vapaa-ajan metsätyö 16 11 10 9 60 % 22 %

Telttailu maastossa 13 6 8 6 63 % 0 %

Erävaellus 10 7 8 9 25 % -22 %

Metsästys 8 20 8 22 0 % -9 %

ULKOILU VESILLÄ
Virkistysuinti 68 22 67 25 1 % -12 %

Veneily 49 20 47 24 4 % -17 %

Kalastus 44 27 46 31 -4 % -13 %

ULKOILU LUMELLA JA JÄÄLLÄ
Maastohiihto 42 18 40 19 5 % -5 %

Rinnelajit (laskettelu,lumilautailu ym.) 17 7 16 9 6 % -22 %

Moottorikelkkailu 10 10 10 13 0 % -23 %

Retkiluistelu 5 5 1 5 400 % 0 %

LIIKUNTA- JA TAITOLAJIT, RETKET
Suunnistus 5 12 4 11 25 % 9 %

Kalliokiipeily 2 6 1 6 100 % 0 %

Golf 6 18 4 16 50 % 13 %

Maksuttomille retkille osallistuminen 5 3 3 3 67 % 0 %

vieraillaan 2–3 kertaa kuukaudessa. Kaikkein vahvinta elpyminen on laajahkoilla metsä- tai virkistysalueilla ja ranta-alueilla 
(Korpela 2011). Lisäksi viheralueilla on merkitystä myös asukkaiden asumisviihtyvyyteen, joka on suoraan yhteydessä kun-
nan tai asuinalueen houkuttelevuuteen. (Tyrväinen et al. 2007.) Terveyttä edistävän liikunnan ja ulkoilun avulla pystytään 
ehkäisemään sairauksia ja ylläpitämään toimintakykyä. 

Ulkoilulla on suuri merkitys fyysiselle hyvinvoinnille ja tarjolla olevat ulkoiluolosuhteet vaikuttavat ulkoiluaktiivisuu-
teen. Viheralueet ja virkistysreitistöt tarjoavat puitteet arkiliikkumiselle. Nimenomaan asutusta lähellä sijaitsevat virkistys-
alueet houkuttelevat ihmisiä liikkumaan. Asunnon lähialueiden viheralueet ovat erityisen tärkeitä lasten ja nuorten sekä 
vanhusten liikkumiselle ja ulkoilulle.
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Sulka II -selvityksen asukaskyselyssä vastaajat saivat arvioida ulkoiluaan erilaisilla ulkoilupaikoilla. Kysymys kuului: 
Käytätkö kohdetta ulkoiluun? 89,4 prosenttia vastaajista käyttää pyöräteitä ja jalankulkuväyliä ulkoiluun. Kuntopolut ja -ra-
dat, hiihtoladut, lähimetsät, uimarannat, luontopolut sekä lähipuistot ovat myös suosittuja ulkoilupaikkoja. (Taulukko 3.)

Kansallisen liikuntatutkimuksen (2009–2010) tulokset tukevat Sulka II -selvityksen ulkoilupaikkojen käyttöä koskevia 
tuloksia. Suomalaisten aikuisväestön (19–65 -vuotiaat) suosituimpia ulkoilupaikkoja ovat kevyen liikenteen väylät sekä ul-
koilureitit kuten kuntoradat, hoidetut ladut ja vaellusreitit. Suomalaisten eniten käyttämät ulkoilupaikat ovat myös säilyneet 
viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes ennallaan. 

Naiset käyttävät miehiä enemmän kevyen liikenteen väyliä. Miehet puolestaan käyttävät naisia useammin rakennettuja 
ulkoliikuntapaikkoja. Ikä on myös yhteydessä eniten käytettyihin liikuntapaikkoihin. Varttuneet ikäluokat liikkuvat muita 
useammin maanteillä, kevyen liikenteen väylillä ja hoidetuilla ulkoilureiteillä. Nuoret ikäluokat taas liikkuvat muita use-
ammin kuntosaleilla, voimistelusaleilla, palloiluhalleissa ja rakennetuilla ulkoliikuntapaikoilla. Lapsista ja nuorista (3-18 
-vuotiaat) 85 prosenttia ilmoittaa myös harrastavansa liikuntaa omatoimisesti yksin tai kaverin kanssa. Osa tästä liikunnasta 
tapahtuu pihapiirissä, lähimetsässä tai esimerkiksi lähipuiston lähiliikuntapaikalla. Eri ikäluokkien eroja selittävät erilaiset 
lajivalinnat.  

Asuinpaikkakunta erottelee myös liikuntapaikkojen käyttöä. Kaupunkiseuduilla kevyen liikenteen väylät, uimahallit, 
kunto-, voimistelu- ja palloilusalit ovat keskimäärää tärkeämpiä liikuntapaikkoja. Maaseutumaisissa kunnissa korostuvat 
maantiet pääasiallisina liikuntapaikkoina. (Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010.)

Kuvio 2. Lähiulkoilun jakautuminen kuntien, valtion ja yksityisten omistamille alueille. Lähde: Metla/LVVI

4.3 Suomalaisten ulkoilupaikat
LVVI 2 -tutkimuksen mukaan lähes kaksi kolmesta lähiulkoilukerrasta kohdistuu kuntien alueille ja 31 prosenttia yksi-
tyismaille tai omalle vapaa-ajan asunnolle (Kuvio 2). Vuonna 2000 vastaavat luvut olivat 44 ja 51, joten kuntien alueille 
kohdistuva virkistyskäyttöpaine on kasvanut voimakkaasti. Nyt myös maaseudulla asuvat ovat siirtyneet käyttämään kun-
tien ulkoiluun varustamia alueita yhä suuremmassa määrässä. Vuosituhannen vaihteessa maaseudulla asuvien joka viides 
lähiulkoilukerta suuntautui kuntien omistamille alueilla, mutta nykyään yli kolmannes ulkoilusta tapahtuu kunnan alueilla. 
Näyttäisi siis siltä, että kuntien tarjoamille virkistyspalveluille on jatkossakin runsaasti kysyntää sekä kaupungissa että myös 
maaseudulla. Valtion alueille kohdistuu kuusi prosenttia lähiulkoilukerroista ja vapaa-ajan asunnolle yhdeksän prosenttia 
lähiulkoilukerroista.

Lähiulkoilukertojen jakautuminen eri omistajaryhmien alueille

63 %

6 %

22 %

9 %

Lähiulkoilukertojen jakautuminen eri 
omistajaryhmien alueille

Kunnan alueet Valtion alueet Yksityiset alueet
Oma vapaa-ajan asunto

% ulkoilukerroista

Valtion alueet

Yksityiset alueet

Oma vapaa-ajan asunto

Kunnan alueet

% ulkoilukerroista
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Käytän kohdetta 
ulkoiluun (vastaajaa)

Käytän kohdetta 
ulkoiluun (%)

Pyörätiet ja jalankulkuväylät 5840 89,4

Kuntopolut ja radat 4946 75,7

Hiihtoladut 4560 69,8

Lähimetsät 4479 68,5

Uimarannat 4135 63,3

Luontopolut 3699 56,6

Lähipuistot 3478 53,2

Retkeilyreitit 2670 40,9

Maastohiihtokeskukset 2601 39,8

Luistelukentät ja kaukalot 2474 37,9

Lähiliikuntapaikat (lasten ja nuorten liikuntaan sekä 
terveysliikuntaan tarkoitettu liikuntapaikka, joka sijaitsee 
asuinalueella tai välittömässä läheisyydessä)

2005 30,7

Luonnonsuojelualueet 1751 26,8

Yleisurheilukentät 1507 23,1

Palloilukentät (eri kokoiset hiekka- ja nurmikentät) 1406 21,5

Rullasuksi- / rullaluistelureitit 1326 20,3

Matkaluistelureitit / Luonnonjääradat 1293 19,8

Laskettelurinteet ja rinnehiihtokeskukset 1170 17,9

Suunnistusalueet 1048 16,0

Veneilyn, soudun ja melonnan rantautumispaikat 1015 15,5

Maastopyöräilyreitit 848 13,0

Tekojäät 847 13,0

Leiri- ja retkeilykeskukset 788 12,1

Tenniskentät 712 10,9

Avantouintipaikat 647 9,9

Melontareitit 613 9,4

Veneilyreitit 591 9,0

Beachvolleykentät 507 7,8

Golfkentät 468 7,2

Frisbeegolfradat 467 7,1

Pesäpallokentät 317 4,9

Koripallokentät 311 4,8

Ratsastusreitit 260 4,0

Lentopallokentät 218 3,3

Ulkokiipeilypaikat 204 3,1

Pyörätuolireitit 164 2,5

BMX- sekä rullalautailu- ja rullaluistelupuistot 155 2,4

Taulukko 3. Ulkoilupaikkojen käyttö Sulka II -selvityksen asukaskyselyjen mukaan (N=6535).
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ULKOILUA EDISTÄVÄN 
ELINYMPÄRISTÖN LUOMINEN
Tässä luvussa tarkastellaan ulkoilua edistävän elinympäristön ominaisuuksia ja elinympäristön luomiseen linkittyviä ulkoi-
lun edistämisen näkökulmasta tärkeitä elementtejä Sulka II -selvityksessä kerätyn aineiston ja taustamateriaalien valossa.

5.1 Yhdyskuntasuunnittelu luo mahdollisuudet
Suunniteltaessa ja kehitettäessä ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia korostuu kokonaisvaltaisen yhdyskuntasuunnittelun 
merkitys. Ulkoilun näkökulmasta tärkeässä roolissa ovat maakuntakaavat, joissa määritellään yleispiirteinen suunnitelma 
maakunnan alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa varataan laajemmat virkistyskäyttöön tarkoitetut alueet. 

Maakuntakaavaa vielä tärkeämmässä roolissa ulkoilualueiden turvaamisessa ovat kuntakohtaiset yleiskaavat. Yleiskaa-
vassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentami-
sen järjestäminen. Ulkoilun olosuhteet tulisi huomioida jo maakunta- ja yleiskaavatasolla, jotta ne kaavahierarkian myötä 
tulisivat esiin myös asemakaavoissa. Toisiinsa linkittyviä, jatkuvia viheralueita tulisi varata yhdyskuntasuunnittelussa riit-
tävästi ja samalla huomioida viheralueiden saavutettavuus kunnan eri asuinalueiden näkökulmasta. Luonnonmukaisilla 
viheralueilla, jotka soveltuvat myös ulkoiluun, on merkitystä kunnan asukkaille heidän mielipaikkoinaan. (Maankäyttö ja 
rakennuslaki 1999.)

Yhdyskuntasuunnittelu muuttuu ajan myötä. Ulkoiluolosuhteiden kehittämisessä haasteena on viher- ja virkistysaluei-
den määrän ja jatkuvuuden säilyminen nykyisellään sekä viherkäytävien takaaminen kunnan suunnitellulle virkistysalue- ja 
reittiverkostolle tiivistyvän kaavoituksen paineessa. 

Sulka II -selvityksen ulkoilutyöryhmissä nousi esiin huoli kaavoituksen tiivistymisen vaikutuksista. Vaikka kunnan vi-
ranhaltijoiden ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien koettiin parantuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana, koet-
tiin kaavoitusvaikuttaminen edelleen raskaaksi ja haastavaksi. Kuntien välillä on myös isoja eroja. Varsinkin isommissa 
kunnissa vaikuttamiskanavat on varmistettu niin, että jokaisesta ulkoilualueisiin vaikuttavasta kaavasta pyydetään lausun-
to sekä liikuntatoimelta tai vastaavalta että paikalliselta yhdistykseltä. Isommissa kunnissa saattaa toimia myös erillinen 
kaavoitusyhteistyön elin, jossa käsitellään uudet kaavat ja käynnistyvät kaavamuutokset. Tilanne ei ole kuitenkaan sama 
kaikissa kunnissa, vaan yhteistyön monipuolisuus on kiinni viranhaltijoiden aktiivisuudesta. Pienemmissä kunnissa kaavoi-
tusvaikuttaminen jää kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja nähtävillä olosta huolimatta usein liikuntatoimen 
aktiivisuuden varaan.

5.2 Ulkoilua edistävän elinympäristön ominaisuudet
5.2.1 Ulkoilupaikan valintaan vaikuttavat tekijät

5

Sulka II -selvityksen asukaskyselyissä asukkaita pyydettiin arvioimaan ulkoilupaikan valintaan vaikuttavien tekijöiden tär-
keyttä asteikolla 1–4 (Kuvio 3). Vastaajat arvioivat kutakin ulkoiluolosuhteiden kokonaisuutta asteikolla 4 erittäin tärkeä, 3 
melko tärkeä, 2 ei kovin tärkeä, 1 ei lainkaan tärkeä.

Erittäin tärkeänä vastaajat pitivät ulkoilupaikan hyvää kuntoa. Kunnon jälkeen tärkeä tekijä ulkoilupaikan valinnassa 
nousi ulkoilupaikan turvallisuus, joka voi olla mitattavaa turvallisuutta, joka määritellään esimerkiksi onnettomuuksien 
määrällä, tai ihmisen omaa kokemusta turvallisuudesta. Kokemus turvallisuudesta riippuu esimerkiksi valaistuksen mää-
rästä tai alueen viihtyvyydestä. Viheralueet ovat asumisviihtyvyyteen vaikuttava tärkeä tekijä. Tärkeimpiä viheralueiden 
elementtejä ovat kaunis maisema, rauha, hiljaisuus sekä metsän tuntu.

Sulka II -selvityksen mukaan hyvä valaistus oli tärkeä ulkoilupaikan valinnan tekijä. Jo kymmenen vuotta sitten toteute-
tun Sulka I -hankkeen aikana valaistuksen merkitys nousi esiin. Tuolloin todettiin, että valaistuksen lisääminen suosituim-
milla reiteillä toisi lisää käyttäjiä. Tilanne on edelleen sama. Kunnon, turvallisuuden ja valaistuksen lisäksi tiedon saaminen 
ulkoilupaikan kunnosta ja sijainnista, helppo saavutettavuus ilman autoa sekä hyvät opastustaulut ja viitoitukset nousivat 
tärkeinä ulkoilupaikan valintaperusteina esiin. 



25

5.2.2 Ulkoilua rajoittavat tekijät
Sulka II -selvityksen asukaskyselyissä vastaajat arvioivat ulkoiluaan rajoittavia tekijöitä (Kuvio 4). Koska kyse oli ulkoi-
lukohteita koskevasta kyselystä, oli vaihtoehtoihin kuvailtu erilaisia ulkoilukohteisiin liittyviä tekijöitä ja henkilökohtaiset 
syyt koottu yhdeksi vastausvaihtoehdoksi. Kysymys kuului, minkä tekijöiden koet rajoittavan ulkoiluasi? Suurin ulkoilua 
rajoittava tekijä oli ulkoilupaikkojen puute. Seuraavaksi tärkeimmät tekijät olivat vaikeat kulkuyhteydet, pitkä välimatka ja 
ulkoilupaikkojen huono kunto. 25 prosentilla vastaajista ei ollut esteitä ja 19 prosentilla ulkoilua rajoittivat henkilökohtaiset 
syyt. Avointen vastausten mukaan henkilökohtaisilla syillä tarkoitetaan esimerkiksi työstä johtuvaa ajan puutetta, laiskuutta, 
sairautta tai esimerkiksi väsymystä. Myös tiedon puute ulkoilupaikoista rajoittaa ulkoilua.

Kuvio 3. Ulkoilupaikan valintaan vaikuttavat tekijät Sulka II -selvityksen asukaskyselyjen mukaan (N=6494).

Kuvio 4. Ulkoilua rajoittavat tekijät Sulka II -selvityksen asukaskyselyjen mukaan (N=6480). 

LVVI 2 -tutkimuksessa selvitettiin ulkoilua rajoittavia tekijöitä väestötasolla. Neljä prosenttia väestöstä ei ole harrasta-
nut ulkoilua viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Eniten ulkoiluun osallistumattomia on vanhimmassa ikäryhmäs-
sä 65–74-vuotiaiden joukossa ja yksinasuvien, yli 45-vuotiaiden, joukossa. Merkittävimmiksi ulkoilua estäviksi tekijöiksi 
muodostuvat terveyteen, jaksamiseen ja ulkoiluseuran puutteeseen liittyvät syyt. Ulkoilua rajoittavia tekijöitä eli syitä sille, 
ettei ulkoilua voida harrastaa niin usein kuin haluttaisiin, ovat ajan puute, väsymys, huono sää tai pimeys, huono terveys tai 
seuran puute. 
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Liikuntapaikkojen saavutettavuutta tarkastellaan perinteisesti maantieteellisestä, toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökul-
masta. Maantieteellisesti liikuntapaikan saavutettavuudessa tärkeitä ominaisuuksia ovat sen sijainti, liikenneyhteydet, koti-
matkan pituus sekä reitin pituus. Toiminnallisesta näkökulmasta tärkeitä ovat ulkoilupaikalla oleva palvelutarjonta, kuten 
ulkoilureittien selkeät viitoitukset sekä ennakkoinformaatio reittien valikoimasta. Taloudellisesta näkökulmasta tarkastel-
laan esimerkiksi mahdollisia pääsymaksuja. 

Ulkoilumahdollisuudet ovat joka puolella Suomea suhteellisen hyvät. Lisäksi laajat jokamiehenoikeudet takaavat ulkoi-
lumahdollisuudet rakentamattomassa ympäristössä kaikkialla Suomessa. Suuremmissa kunnissa on yleensä monipuolisem-
mat mahdollisuudet harrastaa eri ulkoilulajeja kunnostetuilla paikoilla. Maaseutumaisissa kunnissa taas harva asutus antaa 
paremmat mahdollisuudet harrastaa päivittäistä ulkoilua jokamiehenoikeudella.

Yksi tärkeimmistä saavutettavuuden mittareista on, miten hyvin asukas kokee saavuttavansa liikuntapaikan. Eri ihmiset 
kokevat saavutettavuuden eri tavoin. Liikunta- tai ulkoilupaikan sijainti kohtuullisen matkan päässä asukkaasta ja toimivat 
liikenneyhteydet liikuntapaikalle edistävät saavutettavuuden kokemusta. Omassa arkiympäristössä tapahtuvan lähiliikun-
nan merkitys on suuri ja kasvaa väestön ikääntyessä. 

Lähiliikuntapaikoilla on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaan sekä aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan suunnitel-
tuja liikuntapaikkoja, jotka sijaitsevat asuinalueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Lähiliikuntapaikkojen keskeisinä 
ominaisuuksina on korostettu monikäyttöisyyttä, ympärivuotisuutta, maksuttomuutta ja vapaata käytettävyyttä. Yleisenä ta-
voitteena on ollut, että lähiliikuntapaikat palvelisivat mahdollisimman laajoja käyttäjäryhmiä (Liikuntapaikkarakentamisen 
suunta 2011 -asiakirja). 

Lähiliikunnan ideaa voidaan soveltaa myös ulkoiluun. Metsäntutkimuslaitos puhuu lähiulkoilusta (Sievänen 2000). Kaa-
voittajien kielessä lähiliikunnasta puhutaan usein lähivirkistyksenä. Lähiliikuntaa, lähiulkoilua ja lähivirkistystä yhdistävä 
tekijä on tavoite lähellä sijaitsevien mahdollisuuksien tasa-arvoisesta takaamisesta. 

ULKOILUPAIKAN SIJAINTI SUHTEESSA KOTIIN | Sulka II -selvityksen asukaskyselyssä vastaajat arvioivat eniten 
käyttämänsä ulkoilupaikan etäisyyttä kotoa (Kuvio 5). Talvella eniten käytetty ulkoilupaikka sijaitsi keskimäärin kauempana 
kotoa kuin kesällä. Lähiulkoilu ja -virkistysmahdollisuuksien käyttö luonnollisesti lisääntyy kesällä, koska ulkoiluolosuhtei-
den kuten hiihtolatujen vuoksi ei tarvitse kulkea kovin kauas kotoa. Kokonaisuudessaan isoa eroa talven ja kesän välillä ei 
kuitenkaan ollut. Kesällä 59 prosentilla vastaajista oli eniten käytetty ulkoilupaikka alle kilometrin päässä kotoa ja talvella 53 
prosentilla vastaajista. Vastaavasti ulkoilupaikka sijaitsi 1–5 kilometrin päässä kotoa kesällä noin 27 prosentilla vastaajista ja 
talvella 33 prosentilla vastaajista.

5.2.4 Ulkoilupaikkojen tasa-arvoinen saavutettavuus

5.2.3 Puuttuvat ulkoilupaikat
Selvityksen asukaskyselyissä vastaajia pyydettiin arvioimaan, puuttuuko heidän kunnastaan jokin tärkeä ulkoilupaikka, joka 
vaikeuttaa ulkoilun harrastamista. Vastaajat saivat merkitä 0-3 ulkoilupaikkaa tärkeysjärjestyksessä. 31,5 prosenttia vastaa-
jista kirjasi puuttuvan ulkoilupaikan. Toiveet hajaantuvat laajasti eri ulkoilupaikkojen välille. Eniten toivotaan uimiseen 
liittyviä olosuhteita: uimahallia, maauimalaa ja uimarantaa. 

Kuvio 5. Eniten käytetyn ulkoilupaikan etäisyys kotoa Sulka II -asukaskyselyjen mukaan.

Hyvä saavutettavuus on yksi tärkeimmistä 
lähiulkoilupaikan kriteereistä.

19,7

12,3

8,2

4,6

8,0

26,2

6,4

8,4

6,2

29,2

10,4

7,2

4,5

7,4

21,7

5,0

7,1

7,6

0-200 metriä

201-400 metriä

401-600 metriä

601-800 metriä

801-1000 metriä

1-3 kilometriä

3-5 kilometriä

6-10 kilometriä

yli 10 kilometriä

Ulkoilupaikan etäisyys kotoa kesä % (N=5254) Ulkoilupaikan etäisyys kotoa talvi % (N=5427)



28

5.2.5 Esteettömyys ulkoilupaikoilla

LVVI 2 -tutkimuksessa selvitettiin ulkoilupaikan sijaintia suhteessa vakituiseen asuinpaikkaan (Kuvio 6). Valtaosalla 
suomalaisista ovat monipuoliset ulkoilumahdollisuudet lähellä vakituista asuinpaikkaa. Lähimetsään on matkaa keskimää-
rin 700 metriä, mutta puolet suomalaisista asuu vain enintään 200 metrin päässä metsästä. Myös peltoa ja rantaa löytyy mel-
ko läheltä asuntoa: puolet suomalaisista asuu korkeintaan kilometrin päässä rannasta tai pellosta, mutta keskiarvoetäisyy-
det ovat noin kaksi kilometriä. Rakennettuun puistoon on matkaa keskimäärin 1,5 kilometriä. Kaupungissa asuville puisto 
löytyy keskimäärin 1,2 kilometrin päässä (mediaani 500 m), mutta maaseudulla asuville puistoon on matkaa keskimäärin 
kolme kilometriä (mediaani 1,5 km).

KULKUTAPA ENITEN KÄYTETYLLE ULKOILUPAIKALLE | Sulka II -selvityksen asukaskyselyssä selvitettiin kulkuväli-
nettä eniten käytetylle ulkoilupaikalle (Kuvio 7). Sekä kesällä että talvella ulkoilupaikalle liikuttiin eniten kävellen tai juosten. 
Kesällä myös pyörä ja talvella yksityiset moottoriajoneuvot olivat suosittuja kulkutapoja ulkoilupaikalle. Erittäin harva sanoi 
kulkevansa eniten käyttämälleen ulkoilupaikalle julkisella kulkuvälineellä.
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Kuvio 6. Keskimääräiset etäisyydet kotoa ulkoilupaikoille. Lähde: Metla/LVVI

LÄHEMMÄKSI KOTIA TOIVOTUT ULKOILUPAIKAT | Asukkailta kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä ulkoilupaik-
koja he toivoisivat lähemmäksi kotiaan. Vastaajat saivat merkata 0-3 ulkoilupaikkaa tärkeysjärjestyksessä. Noin 57 prosenttia 
vastaajista esitti ainakin yhden toivomuksen. Eniten toivottiin hiihtolatua, uimarantaa, luontopolkua ja pyörätietä. 

Kunnissa tapahtuva väestörakenteen muutos vaikuttaa ulkoilupalvelujen kysyntään ja tulisi vaikuttaa myös niiden tarjon-
taan. Tilastokeskuksen (2011) mukaan yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä nousee 17 prosentista 27 prosenttiin vuoteen 
2040 mennessä. Väestön ikääntyessä esteettömyys-, turvallisuus- ja saavutettavuusvaatimukset kasvavat. 

Ulkoilupaikan esteettömyys on tärkeä tekijä sekä saavutettavuuden että kaikille asukasryhmille soveltuvan elinympä-
ristön luomisessa. Esteettömät lähivirkistysmahdollisuudet palvelevat sekä erityisryhmien, ikääntyvän väestön että lapsi-
perheiden etuja. Esteettömyys on tasa-arvoisen harrastamisen perusedellytys. Esteettömyyttä voidaan tarkastella fyysisestä, 
tiedonsaannin ja sosiaalisesta näkökulmasta. Esteettömällä ulkoilupaikalla asukas voi toimia yhdenvertaisesti riippumatta 

Kuvio 7. Kulkutapa eniten käytetylle ulkoilupaikalle Sulka II -selvityksen asukaskyselyjen mukaan. 
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5.3 Ulkoiluolosuhteiden edistämisen resurssit kunnissa
5.3.1 Yhteistyö ulkoiluolosuhteiden kehittämisen edellytyksenä
Tavoiteltaessa hyväkuntoista, saavutettavaa ja monipuolista ulkoiluolosuhteiden verkostoa, on yhteistyö yksi tärkeimmistä 
kunnan ulkoilun edistämisen resursseista. Hankkeen 15 kunnan ulkoilutyöryhmiltä selvitettiin, kenen kanssa eri hallinto-
kuntien ulkoilun edistämisestä vastaavat viranhaltijat tekevät yhteistyötä (Kuvio 8). Yleisvastuu ulkoilu- ja virkistysaluei-
den suunnittelusta kuului kunnanhallitukselle. Viranhaltijatasolla ulkoilu- ja virkistysalueiden suunnittelun ja rakentamisen 
tehtävät jakaantuivat selvityksen mukaan kaavoituksesta, ympäristönsuojelusta, liikunnasta, rakentamisesta, matkailusta, 
kiinteistöistä sekä metsä- ja maatalous-asioista vastaaville toimijoille. 

Ulkoilu- ja virkistysalueiden hoidosta vastaava taho vaihteli teknisen toimen sekä liikunta-, puisto- ja ympäristötoimien 
välillä. Yhdyskuntasuunnittelusta ja kaavoituksesta vastaavan hallintokunnan kanssa tehtiin tärkeätä yhteistyötä ulkoilualu-
eiden säilymisen takaamiseksi. Matkailupuolen kanssa tehdään yhteistyötä ulkoilun edistämiseksi, alueiden käytön moni-
puolistamiseksi sekä markkinoimiseksi. Poikkihallinnollisesti kunnan hallintokunnista yleisimpiä yhteistyökumppaneita ja 
tahoja olivat liikunta-, ympäristö- ja tekninen toimi (Kuvio 8). 

Koska vastuu ulkoiluolosuhteista jakaantui monelle taholle, on hallintokuntien poikkihallinnollinen yhteistyö ensiarvoi-
sen tärkeää. Poikkihallinnollisen yhteistyön merkitys korostuu myös, koska ulkoilupaikkoja ei aina edes mielletä varsinai-
siksi liikuntapaikoiksi. Ulkoilupaikkoihin luetaan esimerkiksi erilaiset ulkoilu-, viher- ja virkistysalueet, ulkoilureitit sekä 
jalankulkuväylät ja pyörätiet. Ulkoiluolosuhteista vastaavat siis hyvin monet eri hallintokunnat. Kuntien infrastruktuurin 
ylläpidon liikelaitostuminen ja ulkoistaminen näkyy myös ulkoiluolosuhteiden ylläpidossa. Varsinkin isommissa kunnissa 
kunnan liikelaitos tai yksityinen sektori pitää yllä osaa ulkoilupaikoista. 

Kolmas sektori on myös tärkeä kumppani. Varsinkin pienissä kunnissa kansalaisjärjestöjen rooli palvelujen tuottamises-
sa ja ulkoiluolosuhteiden ylläpidossa on suuri. Pienten kuntien ulkoiluolosuhteiden ylläpidosta lähes puolet nojautui kansa-
laistoiminnan vapaaehtoispohjalta tapahtuvaan ylläpitoon. Liikunta- ja urheiluseurat, latuyhdistykset, asukasyhdistykset ja 
luonnonsuojelujärjestöt nousivat esiin (Kuvio 8). Lisäksi mainittiin esimerkiksi kalastus- ja metsästysseurat, seurakunnat ja 
eläkeläisjärjestöt. 

ELY -keskus ja naapurikunnat nähtiin tärkeänä yhteistyötahona varsinkin seudullisesti merkittävien ulkoilupaikkojen 
kehittämisessä. Seudullisesti merkittäviä kumppaneita olivat myös virkistysalueyhdistykset ja Metsähallitus, mikäli sillä 
on retkeilyalueita kyseisen kunnan alueella. Niillä paikkakunnilla, joissa on urheiluopisto, tehtiin yhteistyötä myös opiston 
kanssa. Lisäksi yksityinen sektori, varsinkin luontomatkailuyrittäjät, oli tärkeä yhteistyötaho (Kuvio 8).

Kuvio 8. Ulkoilun edistämisen toimijat kunnissa Sulka II -selvityksen asiantuntijakyselyiden mukaan (N=83). 

henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, kuten fyysisistä liikuntaedellytyksistään, tiedonsaannillista rajoitteistaan tai sosiaali-
sista lähtökohdistaan.

Sulka II -selvityksen asukaskyselyissä vastaajat arvioivat ulkoilureittien esteettömyyden melko tärkeäksi ulkoilupaikan 
valinnassa (Kuvio x ylempänä ka 2,9). Myös hankekuntien ulkoilutyöryhmissä ulkoilupaikkojen kasvavat esteettömyysvaati-
mukset nousivat esiin. Väestön ikääntymisen nähtiin vaikuttavan ulkoiluolosuhteiden kehittämistarpeisiin niin, että esteet-
tömyys-, saavutettavuus-, turvallisuus-, valaistus- ja palveluvaatimukset kasvavat. 

Selkeä havainto kaikissa kunnissa oli vanhuspalvelujen keskittäminen ja ulkoilupalveluiden, kuten esteettömien reittien 
tuottaminen näiden palvelujen läheisyyteen. Kunnista selvitettiin myös, onko väestön ikääntyminen huomioitu kuntien ul-
koiluolosuhteiden ja maankäytön suunnittelussa. Viidestätoista hankekunnasta 12 sanoi huomioineensa väestön ikääntymi-
sen ulkoiluolosuhteiden ja maankäytön suunnittelussa.
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Sulka II -selvityksen ulkoilutyöryhmissä selvitettiin myös, kuinka toimivaksi kunnissa nykyinen ulkoilun edistämisen 
yhteistyöverkosto koetaan. Vaikka yhteistyötä tehdään monipuolisesti, nähtiin yhteistyöverkoston toimivuudessa vielä 
kehitettävää. Kuntien asiantuntijakyselyihin vastanneista 83 vastaajasta 30 prosenttia koki yhteistyön toimimattomaksi ja 
70 prosenttia toimivaksi. Isoimmaksi yhteistyön kehittämiskohteeksi koettiin suunnitelmallisuus ja systemaattisuus. Esiin 
nousi varsinkin kunnan tiedottaminen erilaisista ulkoiluolosuhteiden edistämiseen linkittyvistä kaavoista, suunnitelmista 
ja hankkeista sekä hallintokuntien välillä että kansalaistoimijoille ja asukkaille. Suunnitelmallisen yhteistyön toivottiin myös 
tuovan konkreettisia yhteisiä suunnitelmia aikaisempaa enemmän. Yhteistyön nähtiin lisääntyvän kymmenen vuoden sä-
teellä. Ulkoilutyöryhmissä selvitettiin, minkä toimialojen kanssa työryhmien jäsenet näkivät ulkoiluolosuhteisiin liittyvän 
yhteistyön lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä (Kuvio 9).

15 kunnan ulkoilutyöryhmiltä kysyttiin, miten ulkoiluolosuhteet on huomioitu kuntatason strategioissa ja hallintokunti-
en suunnitelmissa. Yleisesti ottaen kaupunkistrategian tasolla ulkoilun edistäminen on huomioitu melko ympäripyöreästi. 
Ulkoilun edistäminen voidaan linkittää sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnan edistämisen lausekkeisiin, kaupunki-
ympäristön, yhdyskuntarakenteen ja hyvän elinympäristön kehittämistä koskeviin linjauksiin, matkailun edistämiseen tai 
esimerkiksi päästöjen vähentämiseen. Kunnissa, joiden strategiassa linjataan liikunnan ja terveyden edistäminen selkeäksi 
painopistealueeksi, oli Sulka -hankkeen tulosten mukaan käytettävissä eniten resursseja liikunnan ja ulkoilun edistämiseen.

Hallintokuntien suunnitelmissa ulkoilun edistäminen näkyy kirjavasti. Asiantuntijakyselyiden mukaan ensiarvoisen tär-
keää on, että ulkoilun ja liikunnan näkökulma on huomioitu kunnan pitkän aikavälin kaavoitusstrategiassa. Viheralueohjel-
massa ulkoilun ja liikunnan edistämisen näkökulman tulisi myös olla vahva. Mikäli kunnassa on liikuntastrategia tai -suun-
nitelma, tulisi ulkoiluolosuhteiden kehittämisen olla vahva osa suunnitelmaa. Kunnan liikennesuunnitelmassa ulkoilun ja 
liikunnan näkökulma on avainasemassa, jotta kirjaukset kulkeutuvat jalankulkuväylien ja pyöräteiden käytännön kehittä-
mistyöhön. Ympäristöstrategia, matkailustrategia sekä energia- ja ilmastostrategia voivat myös tukea ulkoilun edistämistä.

5.3.2 Suunnittelu- ja kehittämistyö

Viranhaltijoiden ja poliittisten päätöksentekotahojen asenteilla, kuntien ulkoilu- ja liikuntakulttuurilla sekä aktiivisella seu-
ra- ja yhdistystoiminnalla on iso merkitys ulkoiluolosuhteiden kunnostukseen ja ylläpitoon suunnattujen resurssien riittä-
vyyden varmistamisessa. Kunnissa ulkoilun edistämisen resurssit jakaantuvat eri hallintokunnille. Tämän vuoksi ulkoilun 
edistämiseen käytettäviä välillisiä ja välittömiä varoja on myös vaikea arvioida.

15 kunnan ulkoilutyöryhmiltä kartoitettiin näkemyksiä sekä talous- että henkilöstöresurssien riittävyydestä ulkoilun 
edistämiseen. Asiantuntijat näkevät nykyiset henkilöstö- ja talousresurssit tyydyttävinä (Taulukko 4). Selkeä havainto oli 
kuitenkin, että nykyisten resurssien puitteissa ylläpidosta pystytään juuri ja juuri huolehtimaan, mutta kehittämistyöhön re-
surssit harvoin riittävät. Priorisointia kaivataan, jotta laadukkaita olosuhteita voidaan luoda. Haasteena tulevaisuudessa on, 
miten kuntien liikunta- ja ulkoiluolosuhteiden laajan ulkoilupaikkavalikoiman ikääntyessä peruskunnostusvaroja pystytään 
ohjaamaan kehittämistyöhön ja toisaalta, miten kunnat pystyvät mukautumaan esimerkiksi uusien lajien tarpeisiin sekä 
samalla ylläpitämään nykyistä palveluverkkoa. 

Kuntien taloustilanne on viime vuosina ollut heikko ja kuntien valtionosuuksien leikkaus ja yhteisövero-osuuden alen-
taminen kiristävät kuntien taloutta vuonna 2012 edelleen. Ulkoiluolosuhteiden kehittämistyötä on perinteisesti tehty hank-
keilla ja hankerahalla. Selkeä havainto myös Sulka II -hankkeessa on, että aktiiviset ja innovatiivisesti erilaisia rahoituslähteitä 
käyttävät kunnat pystyvät tukemaan ulkoiluolosuhteiden kehittämistyötä parhaiten. Maaseutukunnissa myös talkoovoimaa 
on ollut vielä käytettävissä ulkoilupaikkojen rakentamiseen. Kaikessa hankkein ja talkoovoimin tehtävässä kehittämistyössä 
kunnossapito jää kuntien vastuulle ja tärkeää on, että kunnossapito suunnitellaan jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.

Jotta viranhaltijat pystyvät paremmin perustelemaan ulkoilun edistämiseen kohdennettujen resurssien käyttöä, on tule-
vaisuuden haasteena kerätä numeerista tietoa ulkoilupaikkojen vaikuttavuudesta suhteessa niiden kustannuksiin. Jotta tätä 
tietoa voidaan esittää, tulisi ulkoilupaikkojen käytöstä ja ylläpidon kustannuksista olla olemassa tarkempaa tietoa. 

5.3.2 Talous- ja henkilöstöresurssit
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Kuvio 9. Toimialat, joiden kanssa ulkoilua edistävä yhteistyö lisääntyy vuoteen 2020 mennessä Sulka II –selvityksen asi-
antuntijakyselyiden mukaan (N=77).
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Henkilöstöresurssit
4 

erinomainen
3 

hyvä
2

tyydyttävä
1

heikko Yhteensä ka.

Suunnittelu- ja kehittämistyö 2 16 36 16 70 2,1

Ylläpito 3 13 33 14 63 2,1

Kunnostus 1 11 23 18 53 1,9

Informaatio kehittämisen tukena 0 16 29 9 54 2,1

Tiedottaminen ja markkinointi 0 15 34 15 64 2,0

Talousresurssit 

Suunnittelu- ja kehittämistyö 1 7 40 18 66 1,9

Ylläpito 1 3 39 17 60 1,8

Kunnostus 1 6 29 24 60 1,7

Uudisrakentaminen 2 5 29 22 58 1,8

Informaatio kehittämisen tukena 0 9 32 15 56 1,9

Tiedottaminen ja markkinointi 1 12 30 18 61 1,9

Ulkoilun kehittämistarpeiden kohdentumisessa on melko suuria eroja kuntien välillä. Suuremmissa kaupungeissa on moni-
puolisemmat rakenteisiin ja palveluihin perustuvat ulkoilumahdollisuudet, mutta maaseutukunnissa jokamiehenoikeudella 
tapahtuva ulkoilu on helpompaa ja siten yleisempää. Ulkoilupaikkojen verkosto on harvempi ja maaseudulla suurta roolia 
ulkoilupaikkoina näyttelevät lähimetsät, pyörätiet ja jalankulkuväylät sekä maantiet. Pienillä maaseutukunnilla on entis-
tä enemmän vaikeuksia luoda monipuolisia, asukkaiden vaatimuksia vastaavia rakennettuja ulkoilupaikkoja. Kolmannen 
sektorin roolissa on isojen ja pienten kuntien välillä selkeä ero Sulka II-selvityksen mukaan ulkoilupaikkojen ylläpidossa. 
Pienissä kunnissa ulkoilupaikkojen monipuolisen verkoston ylläpidon perusedellytys on kunnan ylläpidon tukeminen kol-
mannen sektorin voimin.

Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksiin on kohdistunut uusia paineita vuosille 2002–2012 sijoittuvan kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksen myötä. Suomen kuntien määrä supistui vuoden 2009 alussa 348:aan kuntaan. Kuntaliitoksen myötä kun-
nan hallintorakenne ja vastuualueet kokevat myllerryksen. Kunnan on tarkasteltava ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien 
saavutettavuutta laajentuneessa kunnassa uudesta näkökulmasta uudella hallintorakenteella. Monessa kunnassa on siirrytty 
tilaaja-tuottaja malliin, jossa osaamisalueet eriytyvät. Uusi malli vaatii tilaajapuolelta erityisosaamista erityisesti liikunta-
paikkojen hoidossa. (Kuntaliitto 2009.) 

Sulka II -selvityksessä tarkastelun kohteena olevista kunnista Jyväskylä, Kouvola, Oulu, Kokkola ja Rovaniemi olivat 
kokeneet kuntaliitoksen viimeisen viiden vuoden sisällä. Kuntaliitoksessa haasteeksi nähtiin yhdistyvien kuntien ulkoilu-
olosuhteiden kunnossapidon yhtenäistäminen ulkoilupaikkojen tason vaihdellessa kuntien välillä. Tärkeäksi miellettiin, että 
kuntaliitoksen yhteydessä liitossopimukseen kirjataan toimet, joita kuntaliitos liikunnan ja ulkoilun näkökulmasta vaatii. 
Kuntaliitoksessa tärkeänä näkökulmana nähtiin myös yhteen liittyvien kuntien reittiverkostojen yhtenäistäminen yhdysreit-
tien avulla.

5.3.3 Ulkoilun edunvalvonta kuntaliitoksissa

5.4 Ulkoilun muutosten huomiointi
Elämäntyylien muutoksen ja erilaisten valintojen kautta syntyvät uudet lajit ja ulkoilutottumusten muutokset asettavat uu-
sia vaatimuksia ulkoilu- ja virkistysolosuhteille. Lajitrendien muutosten tarkastelu on tärkeää tarkasteltaessa liikuntapaikan 
elinkaarta: monipuoliset mahdollisuudet takaava liikuntapaikka mukautuu uusien lajien vaatimuksiin.

Asukaskyselyissä vastaajat listasivat 0-3 ulkoilulajia, joita he haluaisivat harrastaa kesällä (Kuvio 10) ja talvella nykyistä 
enemmän (Kuvio 11). Kesälle esiin nousevat perinteisemmät lajit kuten kävely- ja juoksulenkkeily, rullaluistelua, pyöräily 
ja uinti. Talvella kiinnostavat varsinkin retkiluistelu, lumikenkäily, laskettelu, luistelu, kävelylenkkeily sekä hiihto. Talvi-
kaudella kyselyiden toteuttamisvuosien hyvät talviolosuhteet ovat vaikuttaneet todennäköisesti kyselyn vastauksiin hiihdon 
kiinnostavuuden suurena osuutena. Myös retkiluistelun ja lumikenkäilyn suosion kasvu näkyi vastauksissa. Kesäkaudella 
kyselyiden toteuttamisvuosina käynnissä ollut juoksubuumi ilmeni harrastuksen kiinnostavuudessa.

Sulka II -selvityksen asiantuntijakyselyissä ja kuntien ulkoilutyöryhmissä kartoitettiin kuntien ulkoilun edistämisessä 
viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneita muutoksia. Kokonaisuudessaan asiantuntijat näkivät viimeisen kymme-
nen vuoden aikana tapahtuneiden muutosten olleen positiivisia. Terveysliikunnan edistäminen on korostunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana ja parantanut hallintokuntien yhteistyötä. Kuntien ulkoilupaikkojen valikoima on jonkin ver-
ran laajentunut. Kevyen liikenteen väylien ja puistoteiden merkitys ulkoilupaikkana on tiedostettu entistä paremmin. Myös 
puistojen kehittämisessä ulkoilun ja liikunnan vaatimukset on otettu huomioon varsinkin isoissa kunnissa. Kuntien ulkoi-

Taulukko 4. Ulkoilun edistämiseen suunnattujen talousresurssien riittävyys 
Sulka II -selvityksen asiantuntijakyselyiden mukaan.
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lupaikkojen valikoimassa ovat lisääntyneet esimerkiksi retkiluisteluradat, esteettömät ulkoilureitit, tekojääradat, tekolumila-
dut, frisbeegolfradat, skeittipuistot, bmx -radat, beach volley -kentät ja tekonurmikentät.

Tiukkojen resurssien johdosta on jouduttu karsimaan ulkoilupaikkojen määrää ja ylläpitoa. Karsinnassa tavoitteena on 
ollut ulkoilupaikkojen laadun takaaminen. Myös saavutettavuuden, lähiulkoilun ja turvallisuusnäkökulman merkitys on 
lisääntynyt ulkoilupaikkojen kehittämisessä. Käyttäjien tiedetään vaativan ulkoilupaikoilta laatua ja saavutettavuutta. Reit-
tien kehittämisessä onkin keskitytty hyväkuntoisten valaistujen lähireittien ja -latujen sekä yhdysreittien rakentamiseen. 
Varsinkin pitkien vaellus- ja retkeilyreittien ylläpidosta on tingitty niiden vähäisen käytön vuoksi. Vaikka karsinnassa on 
ollut tavoitteena laadun tuottaminen määrän sijaan, on laadukkaan ylläpidon tarve edelleen suurempi kuin resurssit. Uima-
rantojen ylläpitoon ja kunnostamiseen uimarannoiksi ja -paikoiksi on panostettu viime vuosina varsinkin EU -direktiivien 
vuoksi. Jonkin verran on myös keskitetty resursseja ulkoilureittien viitoitusten kehittämiseen. Sähköisten palvelujen, kuten 
ulkoilupaikkojen valikoiman esittelyn, kunnon seurannan ja palautteen keräämisen rooli on myös lisääntynyt viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 

Kunnan ulkoilupaikkojen ylläpidon tuki yhdistyksille on pienentynyt osassa kunnista viimeisen kymmenen vuoden aika-
na. Tämä on paradoksaalista, koska tiedusteltaessa mihin suuntaan kunnan ulkoiluolosuhteiden nähdään kehittyvän seuraa-
van 10 vuoden aikana, totesivat asiantuntijat kolmannen sektorin roolin kasvavan ylläpidossa varsinkin pienissä kunnissa.

Yleisesti ottaen ulkoiluolosuhteiden nähdään kehittyvän edelleen seuraavan 10 vuoden aikana parempaan suuntaan. 
Kunto- ja terveysliikunnan näkökulma korostuu kehittämisessä. Tiukoista resursseista huolimatta suunnitelmallisuuden ja 
aktiivisen hallintokuntien, kunnan ja muiden toimijoiden sekä seudullisen yhteistyön lisääntyminen mahdollistavat kehit-
tymisen. Luontomatkailun rooli ulkoilupaikkojen hyödyntäjänä lisääntyy ja elämyksellisyys -näkökulman merkitys kasvaa. 
Ulkoilupaikkojen kehittämisessä saavutettavuus ja laatu pysyvät tärkeimpinä näkökulmina ja ulkoilupalveluihin, kuten vii-
toituksiin ja sähköisiin palveluihin, panostetaan. Ulkoilureittien käytön nähdään monipuolistuvan ja ratsastus-, maastopyö-
räily- ja melontareittien yleistyvän entisestään. Uhkana nähdään ulkoilupaikkojen liika keskittyminen sekä tiukat resurssit 
suunnitelmallisuudesta ja yhteistyöstä huolimatta.

Ilmastonmuutos tulee vääjäämättä vaikuttamaan myös ulkoilun olosuhteisiin ja ulkoilulajien valikoimaan tulevaisuu-
dessa. Yksi ilmastonmuutoksen ennakoinnin keinoista on kestävän kehityksen mukainen politiikka ja ratkaisut. Kuntaliitto 
nimesi vuonna 1997 kestävän kehityksen linjauksiksi kuusi toimintalinjaa. Toimintalinjojen mukaan 1) kestävän kehityksen 
asemaa kunnan strategiatyössä tulee voimistaa, 2) kestävän kehityksen käsitettä tulee selkeyttää kunnan näkökulmasta, 3) 
paikallisagenda on kaikkien kuntien kestävän kehityksen asiakirja, 4) kestävän kehityksen tavoitteet tulee integroida kunnan 
suunnittelujärjestelmään, 5) kuntalaisten osallistuminen kuntien kestävän kehityksen työhön vaatii tukea ja 6) kansallisen 
tason kestävän kehityksen politiikka edellyttää hallinnon tasojen yhteistyötä. Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa yhdyskun-
tasuunnittelun tavoitteeksi ja tätä kautta myös kunnan velvoitteeksi kestävää kehitystä tukevan elinympäristön syntymisen. 
Kansallisessa kestävän kehityksen politiikkaohjelmassa (2006) mainitaan liikunnan, luontomatkailun, luonnossa virkistäy-
tymisen ja vapaa-ajan tarpeiden huomioon ottaminen osana maankäytön suunnittelua. 

Liikuntaympäristöjä suunniteltaessa ja kehitettäessä tulisi huomioida sekä välittömät että välilliset ympäristövaikutukset. 
Tarkasteltaessa liikuntapaikkojen aiheuttamaa luonnonvarojen kulutusta, voidaan todeta kevyen liikenteen väylien ja kun-
toratojen kuluttavan luonnonvaroja vähemmän verrattuna rakennettuihin liikuntapaikkoihin. Osa ulkoilulajien ja muiden 
liikuntaharrastusten luonnonvarojen kulutuksen eroista liittyy liikuntapaikalle matkustamiseen. (Luoto 2007.)

Sulka II -selvityksen perusteella osassa kunnista on oma kestävän kehityksen politiikkaohjelma, osalla ei. Hankekuntien 
ulkoilutyöryhmiltä kysyttiin, miten he näkevät ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan vaatimusten 
vaikuttavan nyt ja tulevaisuudessa ulkoiluolosuhteiden suunnitteluun ja ylläpitoon. Kunnissa ollaan huolissaan ilmaston 
lämpenemisen vaikutuksista ulkoiluolosuhteiden ylläpitoon. Ilmaston ennakoimattomuuden pelätään aiheuttavan haasteita 
ja lisäkustannuksia esimerkiksi hiihtolatujen ja luistelukenttien hoitoon. Ratkaisuja onkin jo haettu rakentamalla keinote-
koisia olosuhteita, kuten hiihtoputkia, tekolumilatuja ja tekojääratoja. Niiden tarpeen uskotaan myös lisääntyvän. Toisena 
mahdollisena kehityskulkuna nähdään lajien sopeutuminen ja muuntautuminen ympäristön ehdoilla. Kestävän kehityksen 
näkökulma nähdään hyvänä tapana argumentoida ulkoilupaikkojen kehittämistä, koska paikkojen elinkaari on pitkä ja ne 
ovat monikäyttöisiä ja vähäisellä energialla pyöriviä. Yleisesti ottaen kestävän kehityksen edistäminen nähdään pitkälti ul-
koiluolosuhteiden osalta saavutettavuuden parantamisena autoilun vähentämiseksi. 

Kuvio 10. Top 6 ulkoilulajia, joita ulkoilijat haluaisi-
vat harrastaa tulevaisuudessa enemmän sulan maan 
kaudella Sulka II -selvityksen asukaskyselyjen mukaan 
(N=6172).

Kuvio 11. Top 6 ulkoilulajia, joita ulkoilijat haluaisivat har-
rastaa tulevaisuudessa enemmän lumiseen aikaan Sulka II 
–selvityksen asukaskyselyjen mukaan (N=6251).
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ULKOILUPAIKKOJEN NYKYTILA, 
MUUTOS JA KEHITTÄMISTARVE
Tässä luvussa luodaan kokonaiskuva kuntien ulkoiluolosuhteiden nykytilasta ja kehittämistarpeista Sulka II -hankkeen tulos-
ten perusteella. Luvussa arvioidaan Sulka II -selvityksen rajauksessa määriteltyjen ulkoilupaikkojen 1) nykytilaa, 2) muutosta 
ja 3) kehittämistarpeita. Aineistoa täydennetään taustamateriaaleilla niiltä osin, kun Sulka II -selvityksen aineiston näkökul-
masta on tarpeellista. Muutoksen arvioinnissa selvityksen tuloksia verrataan vuosina 1998–2000 toteutettuun Sulka I -hank-
keeseen.

Sulka II -selvityksen asukaskyselyissä vastaajia pyydettiin arvioimaan käyttämiensä ulkoilupaikkojen nykytilaa asteikolla 
3 nykytila hyvä, 2 jonkin verran kehittämistarvetta, 1 paljon kehittämistarvetta (Liite 2). Tuloksia on analysoitu jokaisen ul-
koilupaikan yhteydessä erikseen tarpeen mukaan. Sama kysymys esitettiin asiantuntijoille asiantuntijakyselyiden yhteydessä 
(Liite 1). Lisäksi asukkaita pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään yleisimpiin ulkoilupaikkoihin asteikoilla 4–1 (Kuvio 12). 
Kuntien välisessä vertailussa ei syntynyt merkitseviä eroja erikokoisten kuntien välille. Tämän vuoksi arvosanat on esitetty 
kaikkien kuntien yhteisen aineiston pohjalta kuntia erottelematta.

Asukaskyselyjen vastaajat pitivät parhaimpina hiihtolatujen (keskiarvosana 3) nykytilaa. Kuntoradat, luontopolut, puistot 
ja retkeilyreitit saivat kaikki keskiarvosanan 2,9. Myös lähiliikuntapaikkojen (keskiarvosana 2,8), ulkokenttien (keskiarvosana 
2,8) ja uimarantojen (keskiarvosana 2,7) nykytilaan ollaan keskimäärin melko tyytyväisiä. Huonoimpina asukkaat näkivät 
pyöräteiden ja jalankulkuväylien (Ka 2,2) tilan. Tarkasteltaessa asukkaiden jättämiä avoimia kehittämisehdotuksia, nousivat 
esiin varsinkin jalankulkuväylien ja pyöräteiden kehittäminen ulkoiluun soveltuviksi. Toinen esiin nouseva kokonaisuus oli 
erilaisten ulkoilureittien kunnossapito, viitoitukset sekä niistä saatava informaatio.
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4 erittäin tyytyväinen 3 tyytyväinen 2 tyytymätön 1 erittäin tyytymätön

Kuvio 12. Sulka II -asukaskyselyiden arvosanat kuntien ulkoilupaikoille (N=6535).
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Jokamiehenoikeus – ulkoilun perusta

Jokamiehenoikeudet ovat tärkeä osa suomalaista maa- ja vesialueiden käyttöä. Suomen 
maa-alasta noin 96 % on jokamiehenoikeudella käytettävissä. Muualla jokamiehenoikeudet 
eivät ole voimassa tai ne ovat rajoitettuja esimerkiksi rakentamisen, luonnonsuojelun tai 
maanpuolustuksen vuoksi. Vesialueita käytetään ulkoiluun sekä yleiskäyttöoikeudella että 
jokamiehenoikeudella.

Jokamiehenoikeudella saa:
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnon niityillä ja 
vesistöissä;  
ratsastaa;
• oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua;
• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja;
• onkia ja pilkkiä veneillä, uida ja peseytyä vesistössä ja kulkea jäällä.

Jokamiehenoikeudella ei saa:
• haitata maanomistajan maankäyttöä; 
• kulkea pihamaalla, istutuksilla tai viljelyksessä olevalla pellolla;
• kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta; 
• ottaa sammalta tai jäkälää;
• tehdä avotulta toisen maalle; 
• häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähellä asumuksia tai meluamalla; 
• roskata ympäristöä; 
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa;
• häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia; 
• häiritä eläimiä ja kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

6.1 Virkistysalueet
Jokamiehenoikeuden lisäksi virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia turvataan virkistysalueiden avulla. Virkistysalue voidaan 
määritellä asiayhteydestä riippuen usealla tavalla. Maankäyttö ja -rakennuslain (1999) mukaan virkistysalue on yleiskäsite 
puistoille, urheilu-, ulkoilu- ja uimaranta-alueille sekä muille vastaaville alueille. Virkistysalueet voidaan jakaa esimerkiksi 
lähipuistoihin, ulkoilupuistoihin, ulkoilualueisiin ja retkeilyalueisiin. Virkistysalueiden luokitusten palvellessa kaavoituksen 
tarpeita käytetään kaavoituksessa käytössä olevia viheralueiden pääluokkia. 

Parhaimmillaan virkistys- ja viheralueet luovat taajamaan virkistysaluejärjestelmän, joka koostuu virkistysalueiden, ul-
koilureittien ja vihervyöhykkeiden kokonaisuudesta. Tämän järjestelmän kehittämisen tulisi perustua väestön kysynnän ja 
olemassa olevan tarjonnan yhteensovittamiseen. Taajamien ulkopuolella suuret ulkoilu- ja retkeilyalueet tulisi linkittää osaksi 
seudullista virkistysaluejärjestelmää ja edelleen osaksi valtakunnallista järjestelmää.

6.1.1 Kuntien virkistysalueet
Valtaosa Suomen virkistysalueista on kuntien perustamia ja ylläpitämiä. Valtio tukee kuntia alueiden hankinnassa ja hoitami-
sessa. Kuntien virkistysalueiden määrästä ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Tämä tekee virkistysalueiden määrällisen nykytilan ja 
kehittämistarpeiden arvioinnin haastavaksi. Sen sijaan virkistysalueiden laadullista kehittämistä ja ylläpitoa voidaan arvioida.

Selvityksen mukaan maaseutumaisissa kunnissa on virkistykseen varattuja alueita edelleen riittävästi. Ylläpito vaihtelee 
erityyppisten alueiden välillä. Virkistysalueiden määrittelyissä on isoja eroja kuntien välillä. Myös niistä vastaavien tahojen 
työnjako on haastavaa. Maaseutumaisissa kunnissa haasteet koskevat lähinnä taajamien sisällä olevia virkistysalueita. Taaja-
mien ulkopuolella sijaitsevien ulkoilu- ja retkeilyalueiden tulevaisuus näyttää paljon valoisammalta. Niiden määrä on jopa 
lisääntynyt ja myös ylläpitoon ja kehittämiseen uhrataan voimavaroja. Kansallispuistojen retkeilyyn soveltuvat osat ovat laa-
jentuneet ja niiden kehittämisessä etenkin Metsähallitus on tehnyt esimerkillistä työtä. Myös kuntien omistamille alueille on 
perustettu uusia laajahkoja ulkoilu- ja retkeilyalueita varsinkin virkistysalueyhdistysten toimesta. 

Taajaan asutuilla alueilla virkistysalueverkoston pitäisi muodostaa henkireikä tiheästi rakennetussa ympäristössä. Jo vuo-
sina 1998–2000 toteutetun Sulka I -hankkeen mukaan monilla kaupunki- ja taajama-alueilla alueet muodostavat liian vähän 
viherkäytäviä. Myös virkistysalueiden asteittainen supistaminen muuta maankäyttöä varten oli yleistä. Ongelma oli suuri 
etenkin suurissa asutuskeskuksissa, joihin kohdistuu voimakas muuttopaine. 

Tämän selvityksen mukaan samanlainen kehityskulku on jatkunut paikoittain koko 2000-luvun. Yhdyskuntarakenteen 
tiivistymisen trendi on voimistunut entisestään asutuksen jatkuvan keskittymisen myötä. On yhä tärkeämpää, että olemassa 
olevista viheraluevarauksista pidetään kiinni ja viheralueita kehitetään yhteistyössä kaavoituksen ja ulkoilualueiden kehittä-
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misestä vastaavien tahojen kanssa. Jokaisessa kunnassa tulisi olla viheraluesuunnitelma, jossa määritellään viheralueiden ja 
-käytävien aluevaraukset, jolloin ne eivät jää tiivistyvän kaupungin jalkoihin. Sulka II -selvityksen havaintojen perusteella 
viheralueverkoston säilyttämisen ja kehittämisen näkökulmasta avainasemassa on 1) kunnan kaavoittajan käsitys viheralue-
varausten merkityksestä asukkaiden hyvinvoinnille, 2) kunnan ulkoiluolosuhteista vastaavien tahojen aktiivisuus osallistua 
kaavoitusprosesseihin ja 3) kolmannen sektorin kaavoitusedunvalvonnan aktiivisuus.

6.1.3 Virkistysalueiden alueellinen kehittäminen

6.1.2 Valtion retkeilyalueet ja kansallispuistot
Valtiolla on hallinnassaan merkittäviä retkeilyalueita, kansallispuistoja ja erämaa-alueita. Valtion retkeilyalueet on perustettu 
sellaisille valtion maille, joilla on ulkoilun kannalta huomattavaa yleistä merkitystä. Valtion retkeilyalueen perustamisesta 
päättää valtioneuvosto ja niiden perustamisesta säädetään ulkoilulaissa. Valtion retkeilyalueita on seitsemän: Teijo, Evo, Ruu-
naa, Oulujärvi, Iso-Syöte, Hossa ja Kylmäluoma. 

Kansallispuistot ovat suuria, yli 1000 hehtaarin luonnonsuojelualueita. Niiden ensisijaisena tarkoituksena on turvata luon-
non monimuotoisuus. Luonnonsuojelualueilla päätavoite on luonnonsuojelu, jota säätelee luonnonsuojelulaki. Kansallispuis-
tot toimivat muista luonnonsuojelualueista poiketen lisäksi nähtävyyskohteina, joissa on yleisön tutustumista helpottavia 
opasteita, rakenteita ja palveluja. Kansallispuistot perustetaan lailla tai asetuksella valtion maalle. Kansallispuistoihin kuuluu 
kansallismaisemia ja muita luonnonnähtävyyksiä. Suomessa kansallispuistoja on 37 ja niiden pinta-ala on yhteensä 9 789 km². 

Sekä kansallispuistot että valtion retkeilyalueet ovat Metsähallituksen hallinnassa. Luonnonpuistot (yhteensä 19) ovat 
yleensä suljettuja yleisöltä, mutta yhdeksässä luonnonpuistossa on liikkuminen sallittu merkittyjä reittejä pitkin. Erämaa-
alueiden (12 aluetta) pinta-ala on yhteensä 1,5 miljoonaa hehtaaria. Lisäksi Metsähallitus on perustanut erityisvirkistysmetsiä. 
Useimmiten kunta hoitaa itse omat virkistysalueensa. Haasteena on, että kaikki kustannukset ja työ jäävät kunnan harteille 
eikä laajempia alue- tai kehittämiskokonaisuuksia muodostu. Organisoimattomalta kuntien yhteistyöltä vaaditaan jokaisen 
hankkeen kohdalla erillinen tahtotila, neuvottelut vastuutahoista ja kustannusten jaosta. 

Viime vuosina virkistysalueiden perustamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten on perustettu myös yhdistyksiä. Virkistys-
alueyhdistys tarkoittaa kuntien yhteistyöllä perustettua ja johdettua organisaatiota, jolla on saatu lisäarvoa virkistysalueiden 
ja reittien ylläpitoon ja kehittämiseen. 

Suomessa toimii kuusi virkistysalueyhdistystä ja yksi säätiö; Kymenlaakson, Päijänteen, Pirkanmaan, Uudenmaan, Sai-
maan ja Hämeen virkistysalueyhdistykset sekä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Merenkurkusta, Varsinais-Suomesta ja 
Perämeren seudulta puuttuu virkistysaluetoimija ja Pohjois-Karjalassa pohditaan alueellisen toiminnan organisoinnin eri 
malleja. Lapissa yhdistykselle ei ole ilmennyt tarvetta valtion vahvan maanomistuksen ja matkailualueiden oman kehittä-
mistoiminnan vuoksi. Keskeinen yhteinen piirre virkistysalueyhdistyksillä on maanhankinta sekä virkistysalueiden hallin-
nointi ja huoltaminen. Virkistysalueyhdistykset voivat kuntien tapaan hakea ympäristöministeriöltä harkinnanvaraista tukea 
maanhankintaan. Tukitaso on viime vuosina ollut 30 prosentin luokkaa maan hankintahinnasta. Ympäristöministeriö tukee 
alueiden hankintaa, kun taas reittien tukemisesta vastaavat alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. 
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6.2 Luonnonsuojelualueet
Luonnonsuojelulaki (1996) määrittää Suomessa luonnonsuojelualueiksi luonnonpuistot, kansallispuistot ja muut luonnon-
suojelualueet. Luonnonsuojelu- ja erämaalailla on suojeltu Suomen pinta-alasta noin yhdeksän prosenttia (Ympäristökeskus 
2011). Suomessa on seitsemän valtakunnallista luonnonsuojeluohjelmaa: kansallis- ja luonnonpuisto-ohjelma sekä soiden, 
lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjelmat. Valtioneuvosto on hyväksynyt suojeluohjelmat 
periaatepäätöksillään. Luonnonsuojelualueita on niin yksityismailla kuin valtion mailla. Valtaosa suojelualueista sijaitsee val-
tion mailla ja niitä hoitaa Metsähallitus.

Luontoa ei suojella yksin luonnon säästämiseksi, vaan myös ihmisen hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien turvaamiseksi. 
Luonnonsuojelualueet auttavat säilyttämään luontomme erityispiirteitä ja monimuotoisuutta. Liikkuminen luonnonsuojelu-
alueilla on sallittua jokamiehenoikeuden nojalla, ellei sitä ole erikseen rajoitettu. Liikkumisrajoituksista päätetään alueiden 
perustamispäätöksissä tai järjestyssäännössä. Kansallispuistoissa voi yleensä liikkua jokamiehenoikeuksilla puistojen rajoitus-
osia lukuun ottamatta. Rajoitusosat ovat yleensä pienialaisia ja rajoitukset usein myös määräaikaisia. 

Sen sijaan luonnonpuistojen tärkeimmät tehtävät liittyvät suojeluun ja tutkimukseen ja niissä liikkumista on rajoitet-
tu enemmän. Alueilla saa liikkua vain Metsähallituksen luvalla tai tietyillä reiteillä, joilta poikkeaminen on kielletty. Muita 
luonnonsuojelualueita ovat valtioneuvoston asetuksella (yli 100 hehtaaria) tai ympäristöministeriön asetuksella (alle 100 heh-
taaria) valtion maille perustettavat suojelualueet ja niillä voi olla luonnonsuojelulain nojalla annettuja jokamiehenoikeuden 
rajoituksia. Lappiin perustetuilla erämaa-alueilla ei ole erityisiä jokamiehenoikeuksia koskevia rajoituksia.  

Yksityisen suojelualueen rauhoitusmääräyksissä voidaan rajoittaa jokamiehenoikeuksia, jos kasvillisuuden tai eläimistön 
suojelu sitä vaatii. Mahdolliset rajoitukset tulisi olla merkitty maastoon. Alueen kuuluminen EU:n Natura 2000 -verkostoon 
ei sinällään rajoita jokamiehenoikeuksia, mutta alueilla voi olla luonnonsuojelulain mukaisia rajoituksia. Joillakin suojelu-
alueilla on liikkumista rajoitettu esimerkiksi lintujen pesinnän aikaan. Kalastamisesta on aluekohtaisia säädöksiä. Alueen 
rauhoitusmääräyksissä on yleensä sanottu, sallitaanko alueella liikkuminen. 

Jotta ulkoilija havaitsee tulevansa luonnonsuojelualueelle, on alue merkittävä maastoon selvästi erottuvalla tavalla. Sulka II 
-selvityksen mukaan näin ei käytännössä kuitenkaan aina ole. Luonnon suojelemiseksi on myös tärkeää, että luonnonsuojelu-
alueiden rakenteet ovat kunnossa. Tämä ohjaa ulkoilijoita halutuille väylille. Yleensä ulkoilua ohjataan erilaisin reittirakentein 
ja taukopaikoin. Joissain kunnissa nähdään kuitenkin, että luonnonsuojelualue ei ole ulkoilupaikka. Tämän vuoksi luon-
nonsuojelualueiden kehittämiseen ulkoilun ja virkistyskäytön näkökulmasta ei panosteta. Asukas kuitenkin yleensä käyttää 
alueita ulkoiluun, jokamiehenoikeuden nojalla ja usein alueen luonnonsuojeluarvosta tietämättä. Molempien osapuolten etu 
on, että luonnonsuojelualueiden rakenteista pidetään huolta, jotta alueet eivät kärsi ulkoilusta ja ulkoilijoille on selvää, missä 
on sallittua liikkua.

6.1.4 Suunnistusalueet
Suunnistaminen on sallittua siellä missä kulkeminen on muutoinkin jokamiehenoikeudella sallittua. Kiinteiden rastiraken-
nelmien sijoittamiseen on kuitenkin saatava maanomistajan suostumus. Suunnistusliitto (www.suunnistusliitto.fi) on määri-
tellyt keskeisimmät suunnistajan ja suunnistustapahtuman järjestäjän vastuut luonnossa liikuttaessa. 

Sulka II -selvityksen mukaan kunnilla on monipuolinen kiintorastiverkosto, joka on syntynyt yhteistyössä paikallisten 
suunnistusseurojen kanssa. Tavallisesti seurat vastaavat karttojen teosta ja ylläpidosta. Kunta tukee seuroja karttojen tekemi-
sen kustannuksissa. 

Sulka II -selvityksen asukaskyselyissä asukkaita pyydettiin arvioimaan suunnistusalueiden nykytilaa. 47 prosenttia vas-
taajista piti niiden nykytilaa hyvänä, 43 prosenttia näki jonkin verran kehittämistarvetta ja 11 prosenttia paljon kehittämis-
tarvetta (Liite 2). Asukaskyselyjen avoimissa vastauksissa isoimmaksi huolenaiheeksi suunnistusalueiden yhteydessä nousi 
suunnistukseen soveltuvien alueiden vähentyminen yhdyskuntien tiivistymisen myötä. Huoli viheralueiden ja metsien jatku-
vuudesta liittyy myös kiinteästi suunnistuksen mahdollisuuksien turvaamiseen. Lähimetsät ja niiden linkittyminen laajem-
piin viheraluekokonaisuuksiin ovat perusedellytys varsinkin pidempiä suunnistusratoja toteutettaessa.

6.3 Ulkoilureittien kehittäminen
Ulkoilureitillä tarkoitetaan reittiä, joka on merkitty paitsi kartalle, usein myös maastoon. Ulkoilureitti on yleisnimi erityyppi-
sille reiteille ja monien ulkoilulajien harrastaminen perustuu rakennettujen reittien verkostoon. Ulkoilureitti tarjoaa pysyvästi 
käyttökelpoisen kulkureitin viihtyisässä ja mielenkiintoisessa ulkoiluympäristössä. Pitkien ulkoilureittien varrella on myös 
erilaisia palveluita, kuten levähdys-, tauko- ja yöpymispaikkoja. Näitä kutsutaan ulkoilureitin liitännäisalueiksi. Ulkoilureiteil-
lä voi harrastaa monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja niitä voidaan käyttää myös asiointi- ja työmatkaliikenteeseen. 

Ulkoilureittejä voidaan jaotella luokkiin monella eri tavalla. Näitä ovat esimerkiksi kulkutapa, käyttötarkoitus, käyttäjät ja 
alueellinen merkittävyys sekä reitin teema. Kulkutavan mukaan reittejä määritellessä voidaan erottaa hiihto-, kävely-, pyörä-, 
juoksu- ja vesiretkeilyreitit sekä muut reitit (esim. ratsastus- ja moottorikelkkailureitit). Kun ulkoilureittien ryhmittelyperus-
teena on käytön useus, tarkoitetaan sillä kuinka usein ja pitkään reitillä liikutaan. Reitillä voidaan liikkua päivittäin tai sen 
käyttö voi keskittyä viikonlopuille ja loma-ajoille – tämä riippuu reitin sijainnista asutuksen suhteen. Lähellä asutusta olevilla 
ns. lähireiteillä liikutaan päivittäin, kun taas kauempana sijaitseville reiteille hakeudutaan tavallisimmin viikonloppuisin ja 
lomilla. 
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Ulkoilureitin perusmuotoja ovat nauhamaiset sekä rengasmaiset reitit. Nauhamaiset reitit ovat pitkiä ja kulkevat laajoilla 
alueilla tarjoten vaihtelevia maastoja ja maisemia. Rengasmainen reitti tarjoaa mahdollisuuden palata lähtöpisteeseen kulke-
matta samaa reittiä useasti. Rengasmainen reitti voi olla asteittain pitenevä, jolloin sillä voidaan tehdä erimittaisia lenkkejä. 
Käyttötarkoituksen mukainen jaottelu jakaa reitit retkeilyreiteiksi, eräreiteiksi, ulkoiluteiksi ja -reiteiksi, luontopoluiksi sekä 
kuntopoluiksi. Alueellisen merkittävyyden mukainen jaottelu puolestaan näkee ulkoilureitit joko paikallisina, seudullisina, 
valtakunnallisina tai kansainvälisinä. (Karjalainen & Verhe 1995)

ULKOILUREITIT YKSITYISMAILLA | Ulkoilureittien suunnittelussa tavoitteena on, että ulkoilureitit muodostaisivat ver-
koston eli reittejä ei voisi erottaa toisistaan. Tällainen verkostomainen reitistö on ulkoilijalle monipuolisin. Ulkoilureittien 
yhdistäessä virkistysalueita ja ulkoilukeskuksia toisiinsa puhutaan ulkoilupalveluverkostosta. 

Ulkoilureittejä perustetaan maanomistajan kanssa tehdyillä käyttöoikeussopimuksilla tai ulkoilulain mukaisella ulkoi-
lureittitoimituksella. Valtaosa ulkoilureiteistä on perustettu maanomistajan kanssa tehdyllä sopimuksella. Kunnan ollessa 
maanomistajana, voidaan reitin pysyvyydestä olla melko varmoja. Sulka I -hankkeessa kiinnitettiin huomioita ulkoilureittien 
pysyvyyden varmistamiseen myös niiden kulkiessa yksityisillä mailla. Ulkoilureittejä on usein toteutettu löyhin suullisin ja 
kirjallisin sopimuskäytännöin, jolloin yhdenkin maanomistajan vaihtuminen tai mielipiteen muuttuminen voi aiheuttaa rei-
tin katkeamisen. Edelleen sama haaste ilmenee kunnissa. Ulkoilureitit ja erityisesti ladut vaativat aina investointeja, joiden 
mielekkyys on kyseenalaista, ellei reitin pysyvyyttä ole varmistettu. 

Lähtökohtaisesti reittien toteuttamisessa aina on eduksi maanomistajien ottaminen heti alussa mukaan reitin suunnitte-
luun, jolloin pystytään välttämään ristiriidat jo etukäteen. Käytännössä yksityismaalla ulkoilulain mukainen ulkoilureittitoi-
mitus on kuitenkin ainoa varma keino reitin pysyvyyden varmistamiseen. Alueelliset ympäristökeskukset vahvistavat ulkoi-
lulain mukaiset reittisuunnitelmat. Reittitoimituksessa perustetaan pysyvä käyttöoikeus reitin maapohjaan ja näin pystytään 
turvaamaan reitin pysyvyys myös maanomistajan mahdollisesti vaihtuessa. Ulkoilulain (1973) nojalla ulkoilureitti voidaan 
johtaa tietyn kiinteistön kautta, jos tätä pidetään tärkeänä yleisen ulkoilutoiminnan kannalta eikä toimenpiteestä aiheudu 
kiinteistölle huomattavaa haittaa. 

Käytännössä ulkoilureittitoimituksia on toteutettu Suomessa vähän. Menettelyyn on turvauduttu vain silloin, kun kunta ja 
maanomistaja eivät ole päässeet sopimukseen reitin rakentamisesta tai siitä aiheutuvista korvauksista. Tämä on myös luonut 
ulkoilureittitoimitukselle huonon imagon. Ulkoilureittitoimitus tuo reitille pysyvyyttä. Toimituksen jälkeen reitti merkitään 
kiinteistörekisteriin, joka sitoo myös uutta maanomistajaa. Ulkoilureittitoimitus voidaan tehdä kirjaamisluonteisena sen jäl-
keen kun sopimukset kaikkien maanomistajien kanssa on tehty vapaaehtoiselta pohjalta. Tämän selvityksen perusteella reit-
titoimituksen toteuttaminen olisi tarpeen myös tapauksissa, joissa pieni osa reitin varrella maanomistajista estää ulkoilureitin 
tarkoituksenmukaisen linjauksen. 

ULKOILUREITTEJÄ RAKENTAVAT JA YLLÄPITÄVÄT USEAT ERI TAHOT | Suurin osa virallisista ulkoilureiteistä 
sijaitsee kuntien mailla virkistysalueiden tapaan. Varsinkin isoimmat kunnat ylläpitävät pääosin itse reittejään. Monessa kun-
nassa ulkoilureittien rakentamiseen ja ylläpitoon osallistuu toimeksiantosopimuksilla paikallisia yhdistyksiä, kuten latu- tai 
kyläyhdistyksiä sekä metsästys- ja urheiluseuroja. Varsinkin pienissä kunnissa iso osa esimerkiksi hiihtolatujen ylläpidosta 
tapahtuu yhdistysten toimesta. Ylikunnallisia reittejä rakentavat ja ylläpitävät kuntien lisäksi virkistysalueyhdistykset. Joissa-
kin kunnissa reittiverkoston ylläpitoa tukemaan on perustettu kunnan, yhdistysten ja luontomatkailun toimijoiden yhteinen 
reittipooli, joka ylläpitää tiettyyn ulkoilulajiin liittyvää reittiverkostoa. Varsinkin Pohjois-Suomessa matkailuyhdistyksillä on 
iso rooli ulkoilureittien ylläpidossa. Yksityiset ulkoilureitit ovat usein matkailuyritysten tai matkailukeskusten asiakkaitaan 
varten perustamia reittejä. 

REITIN YLLÄPITÄJÄN VELVOLLISUUDET | Reitinpitäjän oikeuksista ja velvollisuuksista ei ole erikseen säädetty. Rei-
tinpitäjällä on kuitenkin vastuita reitin rakenteiden turvallisuudesta. Reitinpitäjä voi antaa ohjeita reitin käytöstä esimerkiksi 
tiedottamalla ja opastamalla turvallisuuden takaamiseksi. Ohjeiden noudattamatta jättäminen ei sinällään ole rangaistavaa, 
mutta käyttäjä voi joutua vastuuseen muille aiheutetusta vaarasta, vahingosta tai haitasta. (Laki kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta 2004.) Huolimatta siitä, että reitillä liikutaan lähtökohtaisesti jokamiehenoikeudella, voi reitinpi-
täjä perustellusta syystä rajoittaa reitin käyttöä. Käyttörajoituksia voidaan asettaa esimerkiksi reitin käyttäjien turvallisuuden 
takaamiseksi tai reitin rakenteiden turvaamiseksi. Reitin käyttörajoitukset eivät kuitenkaan saa estää laillista jokamiehenoi-
keuden käyttöä.

REITTIEN KEHITTÄMINEN | Sulka II -selvityksen perusteella pääpaino ulkoilureittien kehittämisessä tulisi suunnata ul-
koilupalveluverkoston ja kunnon kehittämiseen. Sama havainto tehtiin jo kymmenen vuotta sitten Sulka I -hankkeen aikana. 
Yksi isoimmista havainnoista tuolloin oli, että kunnostus ja ylläpito ulkoilureiteillä oli yleensä puutteellista. Kuntoratojen, la-
tupohjien, luontopolkujen ja pidempien retkeilyreittien pinnat olivat monin paikoin päässeet rapistumaan. Vaikka nyt toteu-
tetussa Sulka II -hankkeessa tarkastelun kohteena olevien kuntien määrä on huomattavasti pienempi, voidaan todeta tilanteen 
olevan osittain sama ja osittain kehittyneen parempaan suuntaan. 

Sulka II -selvityksen perusteella ulkoilureittien kehittämisen haasteet vaihtelevat kuntien välillä. Taajaan asutuissa kau-
punkimaisissa kunnissa haasteen muodostaa nimenomaan ulkoilureittien saavutettavuuden takaaminen lähireittien ja yh-
dysreittien avulla. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa etusijalla tulisikin olla reittiverkoston tarkastelu pitkällä aikajänteellä ja 
yhteyksien varmistaminen kaavoituksessa. Olemassa olevat reitit ovat isoissa kunnissa pääosin kunnossa ja niitä kehitetään 
suunnitelmallisesti. Reittien ylläpitoa on kuitenkin jouduttu priorisoimaan, mikä on johtanut verkoston pituuden laskuun. 
Samalla on kuitenkin keskitytty ulkoilureittien kunnossapidon laatuun. 
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Lisähaasteena reittiverkoston kehittämisessä ovat varsinkin talousresurssit ja maanomistussuhteet. Resurssien ollessa ra-
jalliset vähimmäisvaatimuksena tulisikin olla viherkäytävän varmistaminen asuinalueelta pääreittiverkostoon. Kaupunkimai-
sissa kunnissa haasteena on lisäksi teiden yli- ja alikulut, joiden rakentaminen on kallista suhteessa ulkoilureitin normaaliin 
budjettiin. Sama havainto tehtiin myös 10 vuotta sitten Sulka I -hankkeessa. Yli- ja alikulkuja oli yleensä riittämättömästi 
verrattuna reittejä katkovien teiden määrään. Eritasoristeykset toteutetaan nykyään jo teiden suunnittelun ja rakentamisen 
yhteydessä, joka edesauttaa asian ratkaisemista. 

Maaseutumaisissa kunnissa reittien määrä on pysynyt lähes kymmenen vuoden takaisella tasolla. Isojen kuntien tapaan 
reittiverkoston luominen on avainasemassa reittien kehittämisessä. Viherkäytävien puutteen sijaan haasteena ovat ulkoilureit-
tien ylläpitoon käytettävissä olevat henkilöstö- ja talousresurssit. Ulkoilureittien verkoston ylläpidon elinehto on ulkoilureit-
tien kunnossapito kolmannen sektorin tuella.

REITTIEN ERI KÄYTTÖMUOTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN | Sulka II -selvityksen mukaan tarve reitillä harrastetta-
vien lajien määrittelylle on kasvanut lajien kirjon kasvaessa viime vuosina. Tämä näkyy varsinkin suuremmissa kaupungeissa, 
joissa marginaalilajien harrastajia on määrällisesti enemmän. Sama havainto tehtiin jo kymmenen vuotta sitten Sulka I -hank-
keen aikana. 

Reittiä rakennettaessa tai peruskorjattaessa on tärkeää määritellä reitin käyttömuodot. Mikäli tietty ulkoilulaji haittaa rei-
tin alkuperäistä käyttötarkoitusta, voidaan se myös myöhemmin kieltää. Tärkeää kuitenkin on, että ulkoilulajeista, joihin reitti 
on tarkoitettu, pidetään kiinni systemaattisesti ja niistä kerrotaan ulkoilijalle sekä ennakkoinformaatiossa että reitin lähtöpai-
kalla ja varrella olevissa opasteissa. Useampien ulkoilulajien harrastajien käyttäessä reittiä korostuvat turvallisuusvaatimukset. 
Reittien pinnanmuodostukseen on kiinnitettävä huomioita näkyvyyden varmistamiseksi. 

Sulka II -selvityksen perusteella erottelun myötä eri lajien väliset konfliktit vähenevät, väylien lajikohtainen palvelutaso 
paranee ja ulkoilijan turvallisuuden tunne kasvaa. Huonoina puolina ovat reittien tilantarpeen ja kustannusten kasvu sekä 
kunnossapidon vaativuuden ja määrän lisääntyminen. 

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että alueille, joihin kohdistuu suuria ulkoilupaineita, voidaan eri lajeille perustaa 
omia reittejä, mutta muutoin lähtökohtana on pyrkiä sovittamaan useita lajeja samalle reitille. Ratsastajat, maastopyöräilijät 
ja talvella koiranulkoiluttajat ovat erityisryhmiä, joiden tarpeet on joissain kunnissa otettu huomioon merkitsemällä erillisiä 
reittejä. Näiden lajikohtaisten reittien syntymisessä paikallisten harrastajien aktiivisuus on avainasemassa. Seurat ovat mones-
ti olleet aktiivisia reittien kartoituksen ja merkitsemisen suhteen sekä yleensä jopa hoitaneet itsenäisesti sopimusneuvottelut 
eri maanomistajien kanssa. 

6.5 Luontopolut

6.4 Kuntoradat
Yksi yleisimmistä ja pisimmälle rakennetuista lähiulkoilureiteistä on kuntorata. Kuntoradalla tarkoitetaan taajamissa sijaitse-
via kuntoiluun suunnattuja, lähellä asutusta sijaitsevia reittejä. Nimensä mukaisesti kuntoradat ovat yleensä suunnattu kun-
toiluun ja niitä on kunnassa vaativuudeltaan eritasoisia. Perinteisesti kuntoratojen varrella on myös palveluja, kuten kuntoilu-
välineitä ja levähdyspenkkejä. Kuntoradat ovat erittäin leveitä ulkoilureittejä, koska talvella ne toimivat vapaan ja perinteisen  
tyylin hiihtolatujen pääverkkona.

Sulka II -selvityksen asukaskyselyissä asukkaita pyydettiin arvioimaan kuntoratojen nykytilaa. 29 prosenttia vastaajista piti 
nykytilaa hyvänä, 56 prosenttia näki kuntoradoilla jonkin verran kehittämistarvetta ja 15 prosenttia paljon kehittämistarvetta 
(Liite 2). Asukaskyselyjen avoimista vastauksist nousi esiin kuntoratojen kunto. Pitkälle rakennetulla reitillä kunnossapidon 
merkitys onkin suuri. Esimerkiksi keväiset lumen sulamisen aiheuttamat valumavauriot aiheuttavat haasteita kunnossapidol-
le. Selvityksen mukaan kuntoradoilta vaaditaan tänä päivänä myös valaistusta. Myös viitoitukseen toivottiin kiinnitettävän 
huomiota. Hyväkuntoisella, valaistulla ja hyvin viitoitetulla kuntoradalla asukas tuntee olonsa turvalliseksi. 

Kuntoratojen saavutettavuuteen kiinnitettiin huomioita. Jokaisessa asutuskeskittymässä tulisikin olla yksi hyväkuntoinen 
kuntorata, joka liittyy pienempien yhdysreittien, ulkoiluteiden ja kevyen liikenteen verkon avulla kunnan laajempaan kunto-
polkujen, luontopolkujen ja retkeilyreittien ulkoilupalveluverkkoon.

Luontopolut ja erilaiset luontoreitit sijaitsevat yleensä vetovoimaisilla luontoalueilla ja niiden tavoitteena on palvella luonnon 
tarkkailua sekä edistää luonnon tuntemusta. Pituudeltaan luontopolut vaihtelevat puolesta kilometristä kymmeneen kilo-
metriin. Yleensä luontopolkujen varsilla on erilaisia luonto-opasteita, jotka kertovat ympäröivästä luonnosta. Luontopoluista 
tehdään myös erilaisia opasvihkoja. Samalla ne ovat tärkeitä ulkoilupaikkoja.

Sulka II -selvityksen asukaskyselyissä pyydettiin arvioimaan luontopolkujen nykytilaa asteikolla 3 nykytila hyvä, 2 jonkin 
verran kehittämistarvetta ja 1 paljon kehittämistarvetta. 26 prosenttia vastaajista piti nykytilaa hyvänä, 52 prosenttia näki 
luontopoluilla jonkin verran kehittämistarvetta ja 22 prosenttia paljon kehittämistarvetta (Liite 2). Asukaskyselyjen avoimista 
vastauksista nousevissa kehittämisehdotuksissa asukkaat toivoivat luontopoluilta kahta asiaa. Kuntoratojen tapaan luontopol-
kujen kuntoon toivottiin kiinnitettävän huomiota. Luontopolkujen raivaamisessa on puutteita. Myös luontopoluilla yleisessä 
käytössä olevat pitkospuut ovat usein liukkaita märällä kelillä. Kyse on siis myös suunnitteluratkaisuista. Luontopolut ovat 
huomattavasti kuntoratoja kapeampia, polkumaisia reittejä, jolloin koneellinen kunnossapito ei onnistu eikä ole luontopo-
luille luonteenomaistakaan niiden sijaitessa usein luonnosuojelualueilla tai muuten arvokkaan luonnon äärellä. Siten niiden 
kunnossapito on haasteellista. 
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Luontopolkujen luonteen vuoksi niissä korostuivat palveluja koskevat toiveet kuntoratoja enemmän. Varsinkin opastei-
siin ja viitoitukseen toivotaan kiinnitettävän huomioita. Luontopolkujen ylläpidosta vastaa kunnissa yleensä ympäristötoimi, 
mikä vaikuttaa selkeästi myös luontopolkujen markkinointiin ulkoilun näkökulmasta. 

6.6 Retkeilyreitit

6.7 Muut ulkoilureitit

Retkeilyreitillä tarkoitetaan viitoitettuja, pidempiaikaiseen retkeilyyn tarkoitettuja reittejä. Reitin tulisi olla vähintään yhden 
päivämatkan eli 10 km pituinen. Asukkaat arvioivat retkeilyreittien nykytilaa: 23 prosenttia vastaajista piti nykytilaa hyvä-
nä, 51 prosenttia näki jonkin verran kehittämistarvetta ja 26 prosenttia paljon kehittämistarvetta (Liite 2). Asukaskyselyjen 
avoimista vastauksista nousevissa avoimissa kehittämisehdotuksissa esiin nousevat retkeilyreiteillä varsinkin palvelut, joiden 
merkitys korostuu ulkoilukerran kerran keston kasvaessa. Retkeilyreittien toivotaan olevan hyvin viitoitettuja ja myös tauko-
paikkoihin toivotaan kiinnitettävän huomioita. 

Keskeinen ongelma kaikilla retkeilyreiteillä on kunnossapidon järjestäminen. Erityisesti ongelma koskee useiden kunti-
en alueella kulkevia pitkiä vaellus- ja retkeilyreittejä. Kunnossapito on usein puutteellista reitin rakenteiden, palveluiden ja 
opasteiden osalta. Ratkaisu kunnossapidon järjestämiseen voidaan löytää joko kunnan sisäisesti tai alueellisesti. Tärkeintä on 
kuitenkin aina kunnossapidon vastuiden selkeys. Kunnossapito ja sen rahoitus täytyisi pystyä ratkaisemaan jo reittiä suunni-
teltaessa. Retkeilyreittejä on rakennettu paljon hankkeilla, joissa investointeihin on saatavissa rahaa, mutta kunnossapito jää 
paitsioon reittiä suunniteltaessa. Uusien retkeilyreittien rakentamisen sijaan tulisikin keskittyä rakennettujen reittien kun-
nossapitoon sekä kunnan ja seudun kannalta merkittävimpien retkeilyreittien määrittelyyn niiden kunnossapidon varmista-
miseksi. Viime vuosina virkistysalueyhdistysten syntyminen on edesauttanut retkeilyreittien hoidon paranemista kunnossa-
pidon vastuun siirtyessä yhdistyksille. 

RATSASTUSREITIT | Ratsastus on lähtökohtaisesti jokamiehenoikeutta, joskin ratsastus voi olla maastoa ja tiestöä ku-
luttavaa ja sitä kautta muuttuu luvan varaiseksi. Toistuva ratsastus metsämaalla voi kuluttaa maastoa ja vaurioittaa puiden 
juuristoa ja esimerkiksi järjestyslain nojalla ratsastus on kielletty kuntopolulla ja muulla sen kaltaisella juoksuradalla, yleiseen 
käyttöön kunnostetulla ladulla ja urheilukentällä, jollei muuta ole osoitettu (järjestyslaki 2003). Ratsastaminen yksityisteillä ja 
metsäteillä on sallittua. Yksityistie ja metsätie voidaan tietyin edellytyksin sulkea esimerkiksi puomilla luvattoman moottori- 
ja hevosajoneuvoliikenteen estämiseksi. 

Ratsastusta varten tarvitaan usein omia erillisiä reittejä. Muuhun kuin ratsastukseen tarkoitetut ulkoilureitit eivät käytän-
nössä juuri sovellu ratsastukseen, koska hevosten kaviot rikkovat polun pinnan. Kun alueelle kohdistuu laajamittaista ratsas-
tustoimintaa, on käytettävistä reiteistä yleensä tarpeen sopia maanomistajan kanssa. Sulka II -selvityksen hankekunnissa lähes 
jokaisessa oli ratsastusreitti tai -reittejä. Ratsastusreittien määrä on myös lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Ratsastuksen suosion myötä reittien tarve ja ratsastajien ohjaaminen omille reiteilleen on lisääntynyt. Hyvänä käytäntönä 
muiden erityisreittien tapaan voidaan pitää ratsastusreitin linjaamista ja suunnittelemista yhdessä käyttäjäryhmän kanssa. 
Monessa kunnassa ratsastajat ovat myös itse rakentaneet ja ylläpitävät ratsastusreittejä joko kunnan tai yksityisen maalla. 
Ratsastusreitti perustetaan muiden ulkoilureittien tapaan, ulkoilureittisopimuksen tai -toimituksen kautta.

Sulka II -selvityksen asukaskyselyissä pyydettiin arvioimaan ratsastusreittien nykytilaa ja kehittämistarvetta. Alle tuhat 
asukaskyselyjen 6535 vastaajasta vastasi kysymykseen. Heistä 23 prosenttia piti nykytilaa hyvänä, 41 prosenttia näki ratsas-
tusreiteillä jonkin verran kehittämistarvetta ja 36 prosenttia paljon kehittämistarvetta (Liite 2). Asukaskyselyjen avoimista 
vastauksista esiin nousi lähinnä toive reittien määrän lisäämisestä.

MAASTOPYÖRÄILYREITIT | Maastopyöräily on jokamiehen oikeudella sallittua ilman maanomistajan lupaa, mutta siitä 
ei saa aiheutua vähäistä suurempaa haittaa tai vahinkoa. Pyöräilyn aiheuttama maaston kuluminen riippuu muun muassa 
sääolosuhteista, vuodenajasta ja maaperästä. Reittirakenteilla, opasteilla ja ennakkoinformaatiolla voidaan ohjata maastopyö-
räilyä halutuille reiteille ja ehkäistä maaston kulumista. Maastopyöräilyn näkökulmasta kapeat vaihtelevat polut ovat kiinnos-
tavia ja reittien siirtyminä voidaan käyttää myös metsäautoteitä ja muita vastaavia uria.

Sulka II -selvityksen mukaan maastopyöräilyreittien merkintä vaihtelee kunnittain paljon. Varsinkin pienissä kunnissa 
harrastajia koetaan olevan niin vähän, että maastopyöräilyä on mahdollista harrastaa olemassa olevilla ulkoilureiteillä. Mi-
käli reittejä on merkitty, on reittien kehittämisen intressinä ollut yleensä maastopyöräilyreittien kehittäminen kunnan luon-
tomatkailun tuotteeksi. Isoissa kunnissa maastopyöräilyn suosion kasvu näkyy reittien lisääntyvänä merkitsemispaineena. 
Maastopyöräilyreittejä onkin merkitty yhteistyössä käyttäjien kanssa heidän aloitteestaan. Merkittyjä maastopyöräilyreittejä 
on kuitenkin edelleen vähän. 

Selvityksessä asukkaiden arvioidessa maastopyöräilyreittien nykytilaa ja kehittämistarvetta, 17 prosenttia vastaajista pitiu 
nykytilaa hyvänä, 46 prosenttia näki jonkin verran kehittämistarvetta ja 37 prosenttia paljon kehittämistarvetta (Liite 2). Asu-
kaskyselyjen avoimista vastauksista esiin nousi lähinnä toive reittien määrän lisäämisestä merkitsemällä maastopyöräilyyn 
soveltuvia reittejä ja luomalla niistä reittikarttoja. 

MATKALUISTELURADAT | Matkaluisteluratojen määrä kunnissa on selkeästi lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. Edelleen kuitenkin kunnissa, joissa rataa ei ole, suhtauduttiin varovaisesti radan kehittämiseen. Varsinkin kysymys 
työmiesten turvallisuudesta nousee esiin. Matkaluisteluradoista on jo paljon kokemuksia, joista tiedottamalla ennakkoluuloja 
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voidaan vähentää. Niissä kunnissa, joissa matkaluisteluradan tekemiseen on panostettu, ovat sekä kunnan viranhaltijat että 
asukkaat olleet tyytyväisiä suositun ulkoilupaikan olemassaoloon. Kyseessä on ilmastoriippuvainen olosuhde, jonka kunnos-
sapito on haastavaa. Asukkaille tulisi pystyä kertomaan paremmin sään vaihteluiden vaikutuksista radan kuntoon. Matka-
luisteluradoilla liikutaan pääsääntöisesti omalla vastuulla. Reitin käyttäjä kuitenkin yleensä olettaa, että jos jäälle on merkitty 
latu tai luistelureitti, se on käyttökunnossa ja turvallinen. Tästä syystä reitin pitäjän tulisi seurata jään kuntoa ja turvallisuutta.

Selvityksen asukaskyselyissä asukkaat arvioivat matkaluisteluratojen nykytilaa asteikolla 3 nykytila hyvä, 2 jonkin verran 
kehittämistarvetta, 1 paljon kehittämistarvetta. Vastaajista 12 prosenttia piti nykytilaa hyvänä, 38 prosenttia näki radoilla jon-
kin verran kehittämistarvetta ja 50 prosenttia paljon kehittämistarvetta (Liite 2). Kaikista ulkoilupaikoista asukkaat näkivät 
matkaluisteluradoilla toiseksi eniten kehittämistarvetta. Avoimista vastauksista nousi esiin kaksi asiaa: Mikäli kunnassa on 
jo reitti, sen kunnossapitoon toivotaan kiinnitettävän huomioita. Reittejä myös toivottiin lisää joko täydentämään nykyistä 
verkostoa tai kokonaan uutena olosuhteena. 

ESTEETTÖMÄT ULKOILUREITIT | Esteettömät ulkoilureitit ovat selvästi yleistyneet kunnissa viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. Kuntiin on rakennettu esteettömiä ulkoilureittejä ja olemassa olevien reittien esteettömyyteen on alettu kiinnittää 
huomiota. Toisaalta niissä kunnissa, joissa esteetöntä reittiä ei vielä ole, pohditaan olemassa olevien reittien esteettömyyskar-
toitusta. Katurakentamisen osalta puistoissa käytetään esteettömään rakentamiseen ohjaavaa SuRaKu -korttia. Ulkoilureiteille 
ei kuitenkaan ole selkeää esteettömien reittien rakentamista ohjaavaa ohjeistusta. Ulkoilureittien vaativuusluokitusjärjestelmä 
antaa väljät reunaehdot esteettömille reiteille. Myös monissa hankkeissa on selvitetty esteettömyyden reunaehtoja ulkoilurei-
teillä. 

Sulka II -selvityksen kyselyissä asukkaat arvioivat esteettömien reittien nykytilaa ja kehittämistarvetta. Vastaajista 14 pro-
senttia piti nykytilaa hyvänä, 38 prosenttia näki jonkin verran kehittämistarvetta ja 48 prosenttia paljon kehittämistarvetta 
(Liite 2). Kaikista  ulkoilupaikoista asukkaat näkivät esteettömillä reiteillä kolmanneksi eniten kehittämistarvetta. Toki vain 
alle tuhat kyselyjen 6535 vastaajasta vastasi kysymykseen. 

Esteettömien ulkoilureittien kehittäminen koskee tiettyä osaa väestöstä, mutta palvelee myös laajempaa käyttäjäryhmää. 
Esteettömät ulkoilureitit soveltuvat moneen tarkoitukseen, kuten eri vammaryhmien palvelemiseen, lapsiperheiden rattailla 
tehtäviin lenkkeihin ja ikääntyvien ulkoilijoiden ulkoiluun. Väestön ikääntyessä esteettömien reittien tarve tulee kasvamaan.

Asukaskyselyjen avoimista vastauksista nousi esiin varsinkin esteettömien reittien rakentaminen ja merkitseminen niihin 
kuntiin, joista reitti puuttuu. Niissä kunnissa, joissa esteetön reitti on, toivotaan reittejä markkinoitavan laajemmin.
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6.8 Hiihtoladut
Sulka II -selvityksen perusteella kunnissa on paljon erilaisia ja eritasoisia hiihtolatuja. Kesäkaudella kuntoratoina toimiville 
valaistuille ulkoilureiteille tehdään kunnan valaistujen hiihtolatujen pääverkosto, joka soveltuu sekä perinteisen että vapaan 
tyylin hiihtoon. Pääverkoston lisäksi kunnissa on sitä yhdistäviä hiihtolatuja, joiden verkosto koostuu pääasiassa perinteisen 
tyylin laduista. Lisäksi kunnissa kunnostetaan koulujen yhteyteen lyhyitä lähilatuja sekä meren ja järvien jäille jäälatuja sää-
olosuhteiden ollessa suotuisat. 

Yleisesti ottaen hiihtomahdollisuudet kunnissa ovat melko hyvät ja valaistujen latujen määrä on yhä lisääntynyt viime 
vuosina. Asukkaat ovat myös kohtuullisen tyytyväisiä hiihtolatuihin (Kuvio 12). Merkitseviä kuntakohtaisia eroja ei ole ha-
vaittavissa. Sulka II -selvityksen kyselyissä asukkaat arvioivat sekä hiihtolatujen että maastohiihtokeskusten nykytilaa ja ke-
hittämistarvetta. Vastaajista 27 prosenttia piti hiihtolatujen nykytilaa hyvänä, 58 prosenttia näki niillä jonkin verran kehittä-
mistarvetta ja 15 prosenttia paljon kehittämistarvetta. Maastohiihtokeskusten osalta 26 prosenttia piti nykytilaa hyvänä, 55 
prosenttia näki niillä jonkin verran kehittämistarvetta ja 19 prosenttia paljon kehittämistarvetta. (Liite 2.) 

Kuntien arvioiden perusteella latujen kokonaispituus on lyhentynyt, kun resurssien supistuessa on jouduttu priorisoi-
maan tiettyjen hiihtolatujen kunnossapitoon. Päälatujen merkitys on kasvanut. Priorisointia perustellaan osittain määrän 
korvaamisella laadulla. Peruslähtökohtana tulisi olla hiihtolatujen hyvän perusverkoston säilyttäminen niin, että pääladut on 
mahdollista saavuttaa yhdyslatujen avulla. 

Päälatujen kehittämisessä voidaan Sulka II -selvityksen perusteella tunnistaa tiettyjä keskeisiä asioita. Selkeä näkökulma 
hiihtolatujen kehittämisessä on niiden hyvä kunto. Asukkaat toivovat tiheää kunnossapitoa. Myös latujen soveltuvuus kunto-
hiihtäjille, eri kohderyhmien huomiointi ja ohjaaminen kattavin opastein oikean tasoisille laduille nousee esiin. Yksi paljon 
toistuvista hiihtolatujen kehittämistoiveista oli helppojen, matalaprofiilisten latujen suunnittelu. Valaistuksen ja turvallisuu-
den merkitys nousi myös yhdeksi tärkeimmistä kehittämistoiveista. Asukkaat toivoivat myös leveitä hiihtolatuja, jossa on 
huomioitu sekä perinteinen että vapaa hiihtotyyli. Samalla yhdyslatuja toivotaan lisää. Useassa pienemmässä kunnassa var-
sinkin yhdys- ja jäälatuja ylläpitävät kunnan rinnalla yhdistykset. Toistaiseksi vapaaehtoisten toteuttaman ylläpidon voimin 
on pystytty takaamaan kattava latuverkosto. Selvityksen mukaan kunnissa ollaan kuitenkin huolissaan yhdistystoimijoiden 
ikääntymisestä ja siitä syntyvästä latujen hoitajien pulasta. Nykyisillä kuntien resursseilla olemassa olevaa latuverkostoa ei 
pystyttäisi ylläpitämään ilman yhdistysten panosta.

Kuntien ulkoilupalveluja täydentämään on viimeisen kymmenen vuoden aikana syntynyt myös hiihtolatujen kunnossa-
pitoa seuraavia palveluja (latuinfo), josta asukas saa tietoa ladun tasosta ja profiilista sekä viimeisestä kunnossapidon ajan-
kohdasta. Sulka II- selvityksen mukaan nämä palvelut saavat paljon kiitosta asukkailta ja ne vähentävät myös hiihtoladuista 
kunnalle tulevan palautteen määrää.

JÄÄLADUT | Useissa kunnissa jääladut ovat sääolosuhteiden salliessa suosittuja hiihtolatuja. Jäälle voidaan avata hiihtola-
tu vesilain yleiskäyttöoikeudella ja jäälle tehtyä latua (tai retkiluistelurataa) käytetään jokamiehenoikeudella. Jäällä liikutaan 
pääsääntöisesti omalla vastuulla. Reitin käyttäjä kuitenkin yleensä olettaa, että jos jäälle on merkitty latu tai luistelureitti, se 
on käyttökunnossa ja turvallinen. Tästä syystä reitin pitäjän tulisi seurata jään kuntoa ja turvallisuutta. Sulka II -selvityksen 
mukaan turvallisuusvaatimusten kasvu näkyy kunnissa siten, että kunnat ovat myös tarkkoja jään kunnon seurannan suhteen. 
Useassa kunnassa reitin käyttäjän vastuuta korostetaan jään rannoilla olevilla ”Ulkoilu jäällä omalla vastuulla” -kylteillä.

TEKOLUMILADUT | Tekolumiladuksi kutsutaan latua, jonka lumi on tehty esimerkiksi lumitykillä, varastoitu edellisenä tal-
vena tai kuljetettu paikalle jäähallilta. Tekolumiladun pohjalla voi myös kulkea jäähdytysputkisto. Tekolumiladuilla on suurin 
merkitys harrastajille syksyllä ennen luonnonlumen satamista. Tekolumiladun tavoitteena on lähinnä pidentää hiihtokautta 
erityisesti syksyllä. Tekolumilatujen sekä säilötystä lumesta tehtyjen latujen määrä on selkeästi kasvanut kunnissa viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 

HIIHTOLADUN MAKSULLISUUS | Tietyissä tapauksissa hiihtoladulla hiihtämisestä voidaan periä maksua. Latujen käy-
töstä voidaan periä vapaaehtoisia maksuja, mutta maksuilla ei ole merkitystä reitin käyttöoikeuteen. Ladun pitäjällä (esi-
merkiksi seura, latupooli, kunta) ei ole merkitystä hiihtoladun käyttöoikeuteen. Sulka II -selvityksen mukaan hiihtolatujen 
maksullisuus ei ole yleistynyt hiihtoputkia ja urheiluopistojen yhteydessä olevia ensilumen latuja lukuun ottamatta. Sulka II 
-selvityksen yhteydessä käytyjen keskustelujen mukaan kunnissa suhtaudutaan hiihtolatujen maksullisuuden yleistymiseen 
torjuvasti. Maksujen perimisestä syntyvät kustannukset koetaan liian suuriksi suhteessa maksuista saataviin tuottoihin.

HIIHTOMAA | Puistojen kehittäminen monipuolisen ulkoilun näkökulmasta näkyy myös hiihtomaiden lisääntymisenä. Sul-
ka II -selvityksen mukaan hiihtomaan rakentamista pohditaan monessa kunnassa. Mittavassa määrin ne eivät kuitenkaan ole 
vielä yleistyneet. Hiihtomaita ovat lapsille ja nuorille suunnatut paikat, joissa voi pitää hauskaa suksilla ja harjoitella hiihtotai-
tojaan. Ensimmäisen tason hiihtomaa on pienimuotoinen ja harrastajia lähellä oleva hiihtopaikka. Se toteutetaan ja rakenne-
taan joka vuosi lumien tullessa uudestaan. Paikkana voi olla pihalla oleva lumikasa, jääkenttien ympärillä kiertävä lumivalli 
tai lähipuistossa kiertävä lyhyt latulenkki. Lähtökohtana kuitenkin on, että hiihtomaista löytyy suorituspaikkoja, jotka ovat 
lapsesta jännittäviä. Toisen tason hiihtomaa rakennetaan esimerkiksi rinteeseen, johon sijoitetaan erilaisia suorituspaikkoja. 
Hiihtomaa voi olla pidemmän hiihtolenkin yhteydessä olevia suorituspaikka. Yksi versio tämän luokan hiihtomaasta on au-
kealle paikalle rakennettu hiihtocrossirata, jossa on kumpareita ja hyppyreitä aivan motocross-radan malliin. Koulujen, hiih-
tokeskusten ja latuverkostojen läheisyys on oleellista. Hiihtomaan rakenteita voidaan tehdä jo kesäaikaan ja apuna voidaan 
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käyttää erilaisia rakennelmia. Kolmannen tason hiihtomaa sisältää paljon erilaisia ja eritasoisia suorituspaikkoja rinteessä 
ja tasaisella. Aluetta muokataan huomattavasti jo kesäaikaan ja pohjana voidaan käyttää esimerkiksi vanhaa sorakuoppaa. 
Apuna suorituspaikkojen muotoilussa on erilaisia rakennelmia. Hiihtomaan ympärillä toimii latuverkosto ja paikka voi olla 
koulun, hiihtokeskuksen tai urheilukeskuksen läheisyydessä. Hiihtomaa on myös suunniteltu alueen kesäkäyttöä silmällä 
pitäen. (Hiihtoliitto 2011.)

ULKOILU LADUILLA | Hiihtoladut on tehty hiihtämistä varten, mutta niillä voidaan liikkua muullakin tavoin latua rikko-
matta. Siten esimerkiksi jalan tai lumikengillä voi useimmiten kulkea latualueen sivussa, jos latu ei siitä vaurioidu. Perustetun 
ladun rikkomisella voidaan kuitenkin syyllistyä vahingontekoon. Perustetulle ladulle ei myöskään saa viedä koiraa (järjestys-
laki 2003). 

Sulka II -selvityksen mukaan konfliktit hiihtoladuilla kävelijöiden ja koirien ulkoiluttajien sekä hiihtäjien kesken ovat kui-
tenkin melko yleisiä latuohjeista ja järjestyslaista huolimatta. Harrastettavien ulkoilulajien kirjon kasvaessa myös vaatimusten 
erilaisille talvikauden ulkoilureiteille ovat kasvaneet. Kunnissa onkin perustettu omia koirahiihtolatuja. Yleensä koirahiihto 
tapahtuu niin, että latu on varattu sitä varten tiettyinä iltoina viikossa. 

Koirahiihdon lisäksi ympärivuotiset kävelyreitit ovat yleistyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Talvikävelyreitin 
merkitsemisessä ydinajatuksena on nimenomaan ollut ihmisten halu ulkoilla metsässä jalan myös talvella. Muutamassa kun-
nassa onkin jo koettu, että puistoteiden ja jalankulkuväylien rinnalla tulee olla merkitty metsässä kulkeva ympärivuotinen 
kävelyreitti, jonka avulla ehkäistään myös hiihtoladuilla kävelemisestä syntyviä konflikteja.

6.9 Pyörätiet ja jalankulkuväylät
Pyörätiet ja jalankulun väylät ovat yksi suomalaisten tärkeimmistä ulkoilupaikoista. Väylien aktiivinen käyttö heijastuu myös 
asukaskyselyn ulkoilupaikkojen kuntoon liittyviin tuloksiin. Pyöräteiden ja jalankulkuväylien sekä rullasuksi- ja rullaluiste-
lureittien arvosanat asukkaiden tyytyväisyyden (Kuvio 12 luvun alussa) sekä asukaskyselyjen avointen kehittämisehdotusten 
osalta osoittavat pyöräteiden ja jalankulkuväylien olevan ulkoilupaikoista eniten kehittämistä vaativa osa-alue.

Sulka II -selvityksen kyselyissä asukkaat arvioivat pyöräteiden ja jalankulkuväylien nykytilaa ja kehittämistarvetta. Vas-
taajista 17 prosenttia piti pyöräteiden ja jalankulkuväylien nykytilaa hyvänä, 54 prosenttia näki niillä jonkin verran kehittä-
mistarvetta ja 28 prosenttia paljon kehittämistarvetta. Kyselyssä kysyttiin erikseen myös arviota rullasuksi- ja rullaluistelu-
reittien nykytilasta, vaikka reitit lähes poikkeuksetta sijaitsevatkin pyöräteillä ja jalankulkuväylillä. Rullasuksi- ja rullaluistelu 
vaativat muista pyöräteillä ja jalankulkuväylillä harrastettavista ulkoilulajeista poiketen erityisen hyvälaatuisia olosuhteita. 
Lajien yleistymisen vuoksi asukkaiden näkemyksiä nykyisten pyöräteiden ja jalankulkuväylien kunnon soveltumisesta har-
rastamiseen haluttiin kartoittaa. Vastaajista 11 prosenttia pitää niiden nykytilaa hyvänä, 39 prosenttia näki jonkin verran ke-
hittämistarvetta ja 50 prosenttia paljon kehittämistarvetta. (Liite 2.) Kevyen liikenteen väylien kunnon kehittämiseen ulkoilun 
näkökulmasta tulisi kiinnittää huomioita.

Suomen yhteenlaskettu kevyen liikenteen väylien kokonaispituus on noin 16 000 kilometriä. Tiehallinto rakentaa ja ylläpi-
tää yleisten teiden varsilla olevia kevyen liikenteen väyliä. Vuoden 2007 alussa maanteiden varsilla oli yhteensä 5497 kilomet-
riä kevyen liikenteen väyliä. Tiehallinnon väyläverkostosta noin 508 kilometrin kunnossapitovastuu oli muiden kuin Tiehal-
linnon vastuulla - yleensä kuntien. Väylät on pääsääntöisesti rakennettu viimeisen 20 vuoden aikana. Yleisten teiden varsilla 
olevien kevyen liikenteen väylien lisäksi niitä on runsaasti myös kuntien ylläpitäminä katujen varsilla.  Tarkkaa määrää ei ole 
tiedossa, mutta arvion mukaan kuntien ylläpitämien kevyen liikenteen väylien kokonaispituus on noin 10 500 kilometriä. 
(Pyöräilykuntien verkosto 2011.)

Pyöräteiden ja jalankulun väylien suurimmat epäkohdat ja ongelmat johtuvat varsinkin isommissa kunnissa ja kaupun-
geissa siitä, että keskustat on suunniteltu ja toteutettu autoliikenteen ehdoilla. Sulka II -selvityksen kehittämisehdotukset 
kohdistuivat eniten kevyen liikenteen väylien verkon jatkuvuuden kehittämiseen ja olemassa olevien väylien kunnon paranta-
miseen.  Haasteet eri kunnissa ovat erilaisia. Tiiviin kaupunkirakenteen kunnissa risteyskohdat, erilaiset rakenteelliset ratkai-
sut sekä jalankulun ja pyöräilyn eriyttäminen nousivat esiin. Monesta asutuskeskittymästä rakentuvissa tai maaseutumaisissa 
harvaan asutuissa kunnissa haasteena on kevyen liikenteen verkon luominen ja kehittäminen niin, että verkko olisi jatkuva 
ja saavuttaisi kaikki asukkaat. Maanteiden varsilla väylät ovat ELY -keskusten vastuulla, kun taas kunnat vastaavat asutus-
keskuksen väylistä. Kehittämisen esteenä ovat ELY -keskusten rahoituksen puute kevyen liikenteen verkon kehittämiseksi ja 
yhteistyö ELY -keskusten ja kuntien välillä. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa tiekunta.

Ulkoilun huomioiva kevyen liikenteen verkko jakaantuu pää- ja paikallisverkkoon sekä pääulkoilureitistöön. Isoilla kau-
punkiseuduilla osasta pääverkkoa muodostetaan vielä seutuverkko ja osasta paikallisverkkoa voidaan muodostaa alueverkko. 
Ulkoilureittien tapaan verkkojen pitää olla jatkuvia. Verkko on tiheämpi keskustojen läheisyydessä ja voi olla varsin harva 
reunoilla, mutta sen tulee sisältää koko kunta. 

Kevyen liikenteen verkon jatkuvuuden ja väylien kunnon rinnalla väylien jatkuvuuteen vaikuttavat viitoitukset ja väylien 
selkeys. Varsinkin isommissa kaupungeissa tähän tulisi selvityksen kehittämisehdotusten perusteella kiinnittää huomioita. 
Väylien jatkuvuuden tulee risteyskohdissa olla käyttäjille selkeä ja hahmotettavissa sekä hyvin viitoitettu. 

Yksi kevyen liikenteen verkon kehittämistarpeista on väylien talvikunnossapidon kehittäminen ulkoilijat huomioivam-
maksi. Talvipyöräilyn suurimpia esteitä ovat kylmyyden ohella liukkaus sekä pelko talvella pyöräilemisen vaarallisuudesta. 
Talvikunnossapidon puutteet ovat suoranainen este ulkoilulle.
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Vesistömme tarjoavat laajat mahdollisuudet avovesiuintiin, avantouintiin, melontaan, veneilyyn ja virkistyskalastukseen. Sul-
ka II -selvityksen perusteella rannat nähdään varsinkin suurehkoissa kaupungeissa täyteen rakennetuiksi. Vesistöretkeilyä 
varten tulisi varata virkistysalueita rantojen vapaana säilymisen takaamiseksi. Tämä on tarpeen erityisesti lähellä suuria asu-
tuskeskuksia. Myös syrjäisemmällä maaseudulla mökkiytyminen uhkaa paikoin sulkea virkistyskelpoiset rannat. 

Vesistöissä uiminen on osa vesialueiden yleiskäyttöoikeutta ja jokamiehenoikeutta. Vesialueiden yleiskäyttöoikeus mah-
dollistaa vesistöjen vapaan ja yleisen virkistyskäytön kuten veneilyn. Vesistöjen yleiskäytöllä tarkoitetaan kaikille kuuluvaa 
oikeutta kulkea vesialueella ja käyttää sitä laissa säädetyin tavoin ilman alueen omistajan suostumusta. Yleiskäyttöoikeuden 
käyttämisestä ei kuitenkaan saa aiheutua vahinkoa, haittaa tai häiriötä vesialueen omistajalle tai haltijalle, luonnolle tai muille 
oikeuden käyttäjille. 
Laajoille retkeily- ja ulkoilualueille, jotka sijaitsevat vesistöjen läheisyydessä, voidaan suunnitella veneily- ja melontareitte-
jä. Virkistysalue voi myös toimia esimerkiksi reitin lähtöpisteenä. Sulka II -selvityksen perusteella kunnilla on vaihtelevasti 
veneilyn ja melonnan palveluja. Kuitenkin kunnissa, joissa vesistöt ovat hallitsevassa roolissa, on vesistöjen ulkoilukäyttö 
huomioitu, vaikka sen todetaan monessa kunnassa olevan myös hyödyntämätön potentiaali. 

6.10 Vesistö ulkoilupaikkana

6.10.1 Veneily- ja melontareitit
Sulka II -selvityksen asukaskyselyissä asukkaat arvioivat veneilyn, soudun ja melonnan rantautumispaikkojen sekä melon-

ta- ja veneilyreittien nykytilaa ja kehittämistarvetta. Vastaajista 22 prosenttia piti nykytilaa hyvänä, 49 prosenttia näki rantau-
tumispaikoilla jonkin verran kehittämistarvetta ja 29 prosenttia paljon kehittämistarvetta. Melontareittien osalta vastaajista 
26 prosenttia piti nykytilaa hyvänä, 45 prosenttia näki jonkin verran kehittämistarvetta ja 29 prosenttia paljon kehittämistar-
vetta. Veneilyreiteillä taas 35 prosenttia vastaajista piti nykytilaa hyvänä, 44 prosenttia näki jonkin verran kehittämistarvetta 
ja 22 prosenttia paljon kehittämistarvetta. (Liite 2.)

Avointen kehittämisehdotusten perusteella toivotuimpia palveluita vesistöjen äärellä ovat uimarantojen lisäksi erilaiset tu-
kikohdat kuten rantautumispaikat ja niihin liittyvät taukopaikat, kuten grillikatokset, nuotiopaikat, laavut ja muut rakenteet. 
Kartat, joihin on valmiiksi painettu erilaisia reittivaihtoehtoja ja mahdollisia palveluja, ovat tärkein tapa kertoa ulkoilijalle 
reitin rantautumispaikoista, vaikeusasteesta sekä erilaisista esteistä. Vesireittien mahdollisuuksia ei kunnissa ole hyödynnetty 
täysimääräisesti ja esimerkiksi rantautumispaikkojen kunto vaihtelee merkittävästi. Haasteena on näiden palvelujen kehittä-
misen vastuiden jakaantuminen muiden ulkoilupaikkojen ja -palvelujen tapaan kunnan hallinnossa usealle eri taholle. Yleen-
sä veneily- ja melontareiteillä on myös seudullista merkitystä ja yhteistyö alueen ELY -keskuksen kanssa on avainasemassa.

6.10.2 Uimarannat ja avantouintipaikat

UIMARANNAT JA -PAIKAT | Yleinen uimaranta on osoitettu kaikkien käyttöön uimista ja rannalla oleskelua varten. He-
vosten, koirien, kissojen tai lemmikkieläinten vieminen yleiselle uimarannalle ja niiden uittaminen siellä on järjestyslain 
(2004) nojalla kielletty. Uimarannan järjestyssäännössä voidaan antaa ohjeita rannan käytöstä. Esimerkiksi veneily ja melo-
minen yleisellä uimarannalla voidaan turvallisuussyistä kieltää. 

Selvityksen asukaskyselyissä asukkaat arvioivat uimarantojen nykytilaa ja kehittämistarvetta. Vastaajista 19 prosenttia piti ui-
marantojen nykytilaa hyvänä, 55 prosenttia näki niillä jonkin verran kehittämistarvetta ja 26 prosenttia paljon kehittämistarvetta. 
(Liite 1.) Kehittämisehdotukset koskivat lähinnä uimarantojen saavutettavuutta, siisteyttä ja koirien ulkoilutuskieltoa rannoilla. 

Uimarannoilla on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana iso muutos. Uimarannat kuuluvat kuluttajaturvalli-
suuslainsäädännön piiriin. Kuluttajaturvallisuuslaki (2011) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuusvelvoitteen eli palvelusta 
ei saa aiheutua kuluttajalle vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea riskit. Uimarantojen osalta tämä tarkoittaa, että uimarannan 
ylläpitäjän tulee tehdä uimarannalle riskinarviointi. Sen pohjalta ylläpitäjä organisoi ja hoitaa rannan turvallisuusjärjestelyt. 
Uuden lain myötä uimarannoille tulee laatia myös turvallisuusasiakirja. Samalla myös terveydensuojelulaki (1994) määrää 
kunnille ilmoitusvelvollisuuden uimarannan käyttöönotosta. Pelastuslaki (2003) velvoittaa tekemään uimarannoille varautu-
missuunnitelman onnettomuuden varalle. 

Kunnissa puhutaankin nykyään uimarannoista ja uimapaikoista. Uimarantojen määrää on harvennettu ja laadukkaiden 
uimarantojen kehittämiseen on panostettu. Myös tulevaisuudessa uimarantojen verkostoa tullaan todennäköisesti harventa-
maan poistamalla rakenteita varsinkin pienemmiltä rannoilta uuden lainsäädännön vuoksi. Haasteena on tiedottaa asukkaille 
muutoksesta, joka käytännössä tarkoittaa rantojen laadun kehittämistä mutta samalla asukkaan näkökulmasta niiden saavutet-
tavuuden heikentymistä. Uiminen on kuitenkin edelleen vapaata ja vesialueiden yleiskäyttöoikeuden piirissä olevaa toimintaa. 

AVANTOUINTIPAIKAT | Talviuintia harrastaa säännöllisesti jo yli 150 000 suomalaista ja puoli miljoonaa ihmistä kertoo 
kokeilleensa lajia. Talviuintipaikat ovat kuntien, seurojen tai yhdistysten ylläpitämiä. Turvallisen talviuintipaikan normit 
on määritelty kuluttajaviraston ohjeissa. Perusmuodossaan hyvä talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan ja avan-
non. Avantouintipaikalla on tärkeää ottaa huomioon turvallisuusasiat ja ohjeistaa uimarit noudattamaan niitä.  Toiminnan 
harjoittaja on vastuussa siitä, että rakenteissa ja ohjeistuksissa on huomioitu erilaiset käyttäjäryhmät ja käyttäjien määrä. 
Suomen Ladun avantouintikyselyn (2010) mukaan noin puolet uimareista sanoo käyvänsä saunassa uinnin yhteydessä, joten 
hyvältä talviuintipaikalta löytyy myös sauna.

Sulka II –selvityksen asukaskyselyissä asukkaat arvioivat avantouintipaikkojen nykytilaa ja kehittämistarvetta. Vastaa-
jista 34 prosenttia piti nykytilaa hyvänä, 41 prosenttia näki jonkin verran kehittämistarvetta ja 25 prosenttia paljon kehittä-
mistarvetta. (Liite 2.)



47



48



49

KUNTIEN ULKOILUPAIKKOIHIN 
LIITTYVÄT TUKIPALVELUT

7 
Kymmenen vuotta sitten toteutetussa Sulka I -hankkeessa selvästi eniten puutteita ilmeni kuntien ulkoilupaikkoja koskevas-
sa tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Puutteet koskivat kaikkia ulkoilulajeja ja tilanne oli huono kaikissa kunnissa muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta. Opastustaulujen ja viittojen puutteellisuus oli pahin yksittäinen epäkohta. Useissa kunnissa 
oli käynnissä ulkoilukarttojen tekeminen tai uudistaminen, jonka toivottiin tuovan parannusta ulkoilukarttojen ajantasai-
suuteen. Eri puolilla Suomea oli myös runsaasti kuntia, joissa ei ollut saatavilla minkäänlaista karttaa edes tärkeimmistä 
ulkoilureiteistä. Internetiä hyödynnettiin kunnissa yhä enemmän ulkoilupalveluista tiedotettaessa.

Sulka II -selvityksen asukaskyselyissä vastaajia pyydettiin arvioimaan eri ulkoilupalvelujen nykytilaa asteikoilla 4–1 (Ku-
vio 13). Kuntien välisessä vertailussa ei syntynyt merkitseviä eroja erikokoisten kuntien välille. Tämän vuoksi arvosanat on 
esitetty kaikkien kuntien yhteisen aineiston pohjalta kuntia erottelematta.

Verrattaessa palvelujen arvosanoja ulkoilupaikkojen arvosanoihin ja tyytymättömien määrään, huomataan ulkoilupalve-
lujen saavan kauttaaltaan ulkoilupaikkoja huonompia arvosanoja (Kuvio 12). Myös huono- ja erittäin huono -arvosanojen 
määrä on selkeästi suurempi. Selvityksen asukaskyselyjen vastaajat pitivät parhaimpina kunnan opastustaulujen ja viittojen 
(keskiarvosana 2,7) nykytilaa. Esitteiden ja tiedotteiden nykytilaa vastaajat arvioivat hyväksi (keskiarvosana 2,6). Sen sijaan 
tauko- ja levähdyspaikkojen (keskiarvosana 2,3) ja yrittäjien tuottamien palvelujen (keskiarvosana 2,3) nykytila koettiin 
huonona. Huonoimpana asukkaat näkivät välineiden vuokraus- ja huoltopalvelujen (keskiarvosana 2,2) tilan. 
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Välineiden vuokraus- ja huoltopalvelut
(keskiarvo 2,2)

Yrittäjien tuottamat palvelut (esim.
kahvilat ja ohjelmapalvelut) (keskiarvo 2,3)

Tauko- ja levähdyspaikat (keskiarvo 2,3)

Esitteet ja tiedotteet internetin, lehtien,
radion ja television kautta (keskiarvo 2,6)

Opastustaulut ja viitat (keskiarvo 2,7)

Kunnan sähköiset ja paperiset
ulkoilukarttamateriaalit (keskiarvo 2,7)

4 erittäin hyvä 3 hyvä 2 huono 1 erittäin huono

Kuvio 13. Sulka II -asukaskyselyiden arvosanat kuntien ulkoilupalveluille (N=6535)

7.1 Tiedottaminen ja sähköiset palvelut
Kymmenen vuotta sitten toteutetun Sulka I -selvityksen mukaan ulkoilupalveluista tiedotettiin tuolloin puutteellisesti. Tie-
dotteita kotitalouksiin lähti niukasti ja jakelu erilaisten esitteiden osalta ontui. Esitteitä eri luontokohteista ja niihin liittyvistä 
palveluista tarvittiin monessa kunnassa, joissa itse kohteita on usein runsaasti. Internetin hyödyntäminen oli lisääntynyt 
huomattavasti, mutta on kokonaisuudessaan vielä melko vähäistä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kuntien tiedottaminen ja sähköiset ulkoilupalvelut ovat kehittyneet. Varsinkin suu-
rehkoissa kunnissa toimii liikuntahallinnossa oma tiedotusvastaava, joka huolehtii tiedottamisesta. Tänä päivänä kunnan 
tiedottaminen keskittyy pitkälti sähköisiin palveluihin kunnan kotisivuilla. Monessa kunnassa ulkoilua ja liikuntaa koskeva 
tietoa on koottu kunnan sivuille yhteen kohteeseen, kuten www.kunta.fi/liikunta. Isoissa kunnissa asukas löytää kunnan 
sivuilta kuvauksen kunnan ulkoilupaikkojen valikoimasta ja kohteiden soveltuvuudesta eri käyttäjäryhmille. Ulkoilukartat 
ovat sähköisessä muodossa ja kohdekohtaisia karttoja sekä esitteitä voi tulostaa kunnan kotisivuilta. Asukas voi myös tar-
kistaa kohteen kunnon esimerkiksi hiihtolatujen osalta etukäteen ennen ladulle lähtöä. Ulkoilupaikoista voi antaa palautetta 
viranhaltijoille, niin että palautteesta seuranneita toimia voi tarkkailla reaaliajassa. Sähköisiä palveluja tuetaan kunnan tai 
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Kymmenen vuotta sitten toteutetun Sulka I -selvityksen mukaan karttatilanne ulkoilumahdollisuuksien osalta oli valtakun-
nallisesti tyydyttävä, mutta vaihteli paljon eri kuntien välillä. Joka toisessa kunnassa ei ollut saatavilla lainkaan ulkoilukart-
taa, johon tärkeimmät ulkoilureitit, kuten kuntoradat ja hiihtoladut olisi merkitty. Joissain kunnissa karttoihin oli panostettu 
ja erilaisia hyvätasoisia ulkoilu- ja latukarttoja oli saatavilla tärkeimmistä kohteista erikseen. Vaikka latukartat olivat yleensä 
maksuttomia, ulkoilukartoista perittiin usein maksu. Valitettavan usein kartat olivat reittien osalta vanhentuneita. Ensim-
mäisen vaiheen tavoitteeksi ehdotettiin, että jokaisesta kunnasta löytyisi edes yksi ajan tasalla oleva ulkoilukartta, johon on 
merkitty tärkeimmät ylläpidetyt ulkoilureitit ja niiden varsilla sijaitsevat palvelut. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kuntien tiedottaminen ja sähköiset ulkoilupalvelut ovat kehittyneet. Varsinkin suu-
rehkoissa kunnissa toimii liikuntahallinnossa oma tiedotusvastaava, joka huolehtii tiedottamisesta. Tänä päivänä kunnan 
tiedottaminen keskittyy pitkälti sähköisiin palveluihin kunnan kotisivuilla. Monessa kunnassa ulkoilua ja liikuntaa koskeva 
tietoa on koottu kunnan sivuille yhteen kohteeseen, kuten www.kunta.fi/liikunta. Isoissa kunnissa asukas löytää kunnan 
sivuilta kuvauksen kunnan ulkoilupaikkojen valikoimasta ja kohteiden soveltuvuudesta eri käyttäjäryhmille. Ulkoilukartat 
ovat sähköisessä muodossa ja kohdekohtaisia karttoja sekä esitteitä voi tulostaa kunnan kotisivuilta. Asukas voi myös tar-
kistaa kohteen kunnon esimerkiksi hiihtolatujen osalta etukäteen ennen ladulle lähtöä. Ulkoilupaikoista voi antaa palautetta 
viranhaltijoille, niin että palautteesta seuranneita toimia voi tarkkailla reaaliajassa. Sähköisiä palveluja tuetaan kunnan tai 
esimerkiksi liikuntatoimen tiedotuslehden avulla, joka markkinoi kunnan liikuntapalveluja ja kertoo kohteista. Uutiskirjeet 
tukevat tiedottamista.

Tiedottaminen ulkoilupaikoista ja -palveluista on edelleen hajanaista ja tietojen päivittäminen on hidasta. Ulkoilupaik-
kojen ylläpidon tapaan tiedottamisessa ja sähköisissä palveluissa on yhteistyön tarvetta vastuun hajaantumisen vuoksi. Asu-
kaskyselyjen kehittämisehdotuksia tarkasteltaessa tietojen hajanaisuus ja ajantasaisuuden puute nousivat esiin. Asukkaista 
39 prosenttia piti edelleen ulkoilupaikoista saatavaa sähköisiä ja paperisia esitteitä ja tiedotteita huonoina (Kuvio 15.) Asuk-
kaat toivoivat nimenomaan sähköisten palvelujen ja tiedottamisen kehittämiseltä ajantasaisuutta sekä tietojen löytymistä 
yhdestä paikasta. Jokaisessa kunnassa voisi tulevaisuudessa olla eri hallintokuntien yhteinen www.kunta.fi/ulkoilu -linkki, 
josta asukas löytää ajantasaiset tiedot niin erilaisista ulkoilureiteistä ja uimarannoista kuin luonnonsuojelualueista ja lintu-
torneistakin. 

Kuvio 14. Esitteiden ja tiedotteiden asukasarvosanojen jakaantuminen (N=3619).

5 % 56 % 31 % 7 %Esitteet ja tiedotteet internetin, lehtien,
radion ja television kautta (Ka 2,6)

4 erittäin hyvä 3 hyvä 2 huono 1 erittäin huono

7.2 Ulkoilukartat

Kuvio 15. Ulkoilukarttojen asukasarvosanojen jakaantuminen (N=3809).

7 % 64 % 24 % 5 %Kunnan sähköiset ja paperiset
ulkoilukarttamateriaalit (Ka 2,7)

4 erittäin hyvä 3 hyvä 2 huono 1 erittäin huono

esimerkiksi liikuntatoimen tiedotuslehden avulla, joka markkinoi kunnan liikuntapalveluja ja kertoo kohteista. Uutiskirjeet 
tukevat tiedottamista.

Tiedottaminen ulkoilupaikoista ja -palveluista on edelleen hajanaista ja tietojen päivittäminen on hidasta. Ulkoilupaik-
kojen ylläpidon tapaan tiedottamisessa ja sähköisissä palveluissa on yhteistyön tarvetta vastuun hajaantumisen vuoksi. Asu-
kaskyselyjen kehittämisehdotuksia tarkasteltaessa tietojen hajanaisuus ja ajantasaisuuden puute nousivat esiin. Asukkaista 
39 prosenttia piti edelleen ulkoilupaikoista saatavaa sähköisiä ja paperisia esitteitä ja tiedotteita huonoina (Kuvio 14). Asuk-
kaat toivoivat nimenomaan sähköisten palvelujen ja tiedottamisen kehittämiseltä ajantasaisuutta sekä tietojen löytymistä 
yhdestä paikasta. Jokaisessa kunnassa voisi tulevaisuudessa olla eri hallintokuntien yhteinen www.kunta.fi/ulkoilu -linkki, 
josta asukas löytää ajantasaiset tiedot niin erilaisista ulkoilureiteistä ja uimarannoista kuin luonnonsuojelualueista ja lintu-
torneistakin. 
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Kuvio 16. Opastustaulujen ja viittojen asukasarvosanojen jakaantuminen (N=3952).

4 % 67 % 25 % 4 %Opastustaulut ja viitat (Ka 2,7)

4 erittäin hyvä 3 hyvä 2 huono 1 erittäin huono

7.3 Opastustaulut ja -viitat
Opastustaulujen ja viittojen avulla annetaan tietoa alueesta ja reiteistä sekä ohjataan käyttäjiä oikeille reiteille. Ulkoilun ja 
liikunnan merkit SFSS 4424 -standardi ohjaa opasteiden kehittämistä.

Kymmenen vuotta sitten lähes kaikissa kunnissa opastustaulut karttoineen puuttuivat lähtöalueilta usein kokonaan, vii-
toitus ei kattanut risteyskohtia ja reittien merkitseminen oli pahasti puutteellista. Luontopolkujen maastotaulut olivat huo-
nossa kunnossa. Myös ulkoilualueille ja reittien lähtöpisteisiin ohjaavat kyltit ja liikenneopasteet puuttuivat usein kokonaan. 
Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta opastetilanne oli hyvä tai kiitettävä vain Lapin turistikeskuksissa, kansallispuistois-
sa ja niitä lähellä olevissa kohteissa, joissa matkailijoiden suuri määrä on luonut riittävästi painetta asioiden saattamiseksi 
kuntoon. 

Sulka II -selvityksen mukaan sekä ulkoilureiteillä että kevyen liikenteen väylillä haasteena ovat edelleen opasteet ja viitoi-
tukset. Asukaskyselyissä 29 prosenttia vastaajista arvioi niiden nykytilan huonoksi (Kuvio 16). 

Opasteiden ja viitoitusten taso kuitenkin vaihtelee kuntien välillä ja kuntien sisällä edelleen paljon. Joissain isommis-
sa kunnissa on luotu ulkoilureiteistä hallinnoivien eri tahojen kesken yhteinen systemaattinen viitoitussuunnitelma, jonka 
avulla viitoittaminen sekä opastaminen on yhtenäistä ja kehittäminen vuosittaista. Viitoittamissuunnitelman toteuttaneissa 
kunnissa reittien viitoittamisen periaatteet, viitoitusten uusimisen aikataulu sekä olemassa olevien viitoitusten kunto olivat 
kunnossa. Myös Metsähallituksen alueilla olevilla ulkoilureiteillä sekä virkistysalueyhdistysten hallinnoimilla reiteillä viitoi-
tukset ovat usein kunnossa tai niiden kehittäminen on huomioitu. Edelleen on kuitenkin paljon kuntia, joissa opasteisiin ja 
viittoihin tulisi kiinnittää erityishuomiota. Opastettaessa ja viitoitettaessa lähtöpaikka ja isot risteyskohdat ovat avainasemas-
sa. Asukkaat toivovat myös tietoa reitin pituudesta ja vaativuudesta sekä ennakkoon että kohteessa. 

Reittien opastamisen rinnalla opasteiden laatuun tulisi edelleen kiinnittää huomiota. Opasteet ovat jopa yhden kun-
nan sisällä monenkirjavia. Opasteiden yhtenäisestä ulkoasusta tulisi pystyä sopimaan reittejä hallinnoivien tahojen kesken. 
Opastustaulut ovat parhaimmillaan monipuolisia infopaketteja, joista kartan lisäksi löytyy tietoa alueen palveluista, ym-
päröivästä luonnosta, mahdollisista rajoituksista sekä avun hälyttämisen tavoista. Viitoista tulisi kilometrimäärien lisäksi 
selvitä mitä liikkumismuotoja varten reitti on tarkoitettu. Sulka II -selvityksessä asukkaat toivoivat reittien vaativuuden 
informaatiota reitin infotauluun. Itse reiteillä reitti tulisi merkitä niin, että eksymisen vaaraa ei ole ja myös kuljetun pituuden 
merkitseminen reitin varrelle on yleinen toive reitin vaativuuden rinnalla. Hyvät ja tyylikkäät opasteet lisäävät merkittävästi 
reittien käyttöä ja nostavat niiden tasoa. 

7.4 Tauko- ja levähdyspaikat
Kunnissa on virkistys- ja ulkoilualueilla ja ulkoilureittien varsilla mittava määrä erilaisia keittokatoksia, nuotiopaikkoja, 
laavuja, käymälöitä ja muita palveluita, jotka on osoitettu yleiseen käyttöön. Tauko- ja levähdyspaikoilla voidaan tarkoittaa 
myös pienimuotoista ulkoilureittien varsille esimerkiksi ikääntyvää väestöä silmällä pitäen rakennettua levähdyspenkki-
en verkostoa. Ulkoilupaikkojen tapaan tauko- ja levähdyspaikoista vastaavat tahot vaihtelevat liikuntatoimen, teknisen toi-
men, ympäristötoimen ja järjestöjen välillä. Myös tauko- ja levähdyspaikkojen kunto vaihtelee. Tauko- ja levähdyspaikkojen 
suunnittelulle yhteistyössä näiden tahojen kesken olisi tarvetta. Jopa 58 prosenttia Sulka II -selvityksen asukaskyselyihin 
vastanneista asukkaista arvioi kuntansa tauko- ja levähdyspaikkojen nykytilan huonoksi (Kuvio 17). Arvosanoissa ei myös-
kään ollut merkitseviä eroja kuntien välillä. Asukaskyselyjen avoimia vastauksia tarkasteltaessa voidaan todeta asukkaiden 
toivovan lähireiteille ikääntyvän väestön levähdyspaikoiksi soveltuvia kevyitä rakenteita, kuten penkkejä ja toisaalta päivä- ja 
viikonloppureiteille hyväkuntoisia ja mielekkäitä reittietappeja. Selvityksen asiantuntijakyselyjä ja asiantuntijakeskustelujen 
tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta ilkivallan olevan iso ongelma tauko- ja levähdyspaikoilla lähes jokaisessa kunnassa. 
Tällä on selkeä vaikutus kuntien haluun kehittää kohteita.

Kuvio 17. Tauko- ja levähdyspaikkojen asukasarvosanojen jakaantuminen (N=3062).

3 % 39 % 46 % 12 %Tauko- ja levähdyspaikat (Ka 2,3)

4 erittäin hyvä 3 hyvä 2 huono 1 erittäin huono
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Kuvio 18. Ulkoiluvälineiden vuokraus- ja huoltopalvelujen asukasarvosanojen jakaantuminen (N=3219).

2 % 29 % 53 % 15 %Välineiden vuokraus- ja huoltopalvelut (Ka
2,2)

4 erittäin hyvä 3 hyvä 2 huono 1 erittäin huono

Kuvio 19. Yrittäjien tuottamien ulkoilupalvelujen (esim. kahvila- ja ohjelmapalvelut) asukasarvosanojen jakaantuminen 
(N=3330).

3 % 36 % 50 % 11 %Yrittäjien tuottamat palvelut (esim.
kahvilat ja ohjelmapalvelut) (Ka 2,3)

4 erittäin hyvä 3 hyvä 2 huono 1 erittäin huono

7.6 Yrittäjien tuottamat ulkoilupalvelut

7.5 Ulkoiluvälineiden vuokraus- ja huoltopalvelut
Kunnissa on vaihtelevasti ulkoiluvälineiden vuokraus- ja huoltopalveluja. Joissain kunnissa kunta lainaa asukkaille välineitä 
kirjastojen kautta. Myös latuyhdistyksillä on usein ulkoiluvälineiden vuokraustoimintaa ja esimerkiksi suksien huoltopal-
veluja. Lisäksi yksityiset yrittäjät tuottavat ulkoiluvälineiden vuokraus- ja huoltopalveluja. Sulka II -selvityksen asukasky-
selyissä 31 prosenttia vastaajista arvioi ulkoiluvälineiden vuokraus- ja huoltopalvelujen nykytilan hyväksi ja 68 prosenttia 
huonoksi (Kuvio 18). Arvosanoissa ei ollut merkitseviä eroja erikokoisten kuntien välillä. Asukaskyselyjen avoimia kehittä-
misehdotuksia tarkasteltaessa kohdistuu kehittämistarve lähinnä ulkoiluvälineiden vuokraus- ja huoltopalvelujen lisäämisen 
tarpeeseen.

Yrittäjien tuottamia ulkoilupalveluja, kuten ohjelmapalveluja, on kunnissa vaihtelevasti. Varsinkin alueilla, joilla luontomat-
kailu on merkittävä osa elinkeinoa, ovat myös ohjelmapalvelut yleisiä. Sulka II -selvityksen asukaskyselyissä 39 prosenttia 
vastaajista arvioi yrittäjien tuottamat ulkoilupalvelujen kuten kahvila- ja ohjelmapalvelujen nykytilan kunnassaan hyväksi ja 
61 prosenttia huonoksi (Kuvio 19). Asukkaiden avoimissa kehittämisehdotuksissa ohjelmapalvelut eivät kuitenkaan nous-
seet merkittävästi esiin. Tämä saattaa selittyä sillä, että yrittäjiä enemmän erilaisia ulkoilupalveluja tuottavat yhdistykset ja 
seurat. Lisäksi ulkoilupaikkojen käytön luonteeseen liittyy itsenäinen ulkoilu, jonka palvelutarpeet kohdistuvat kohteesta 
saatavaan informaatioon ja viitoituksiin. Suomalainen tauko- ja levähdyspaikkojen verkosto on myös melko tiheä, joka vä-
hentää kaupallisten kahvilapalvelujen tarvetta. Alueilla, joilla luontomatkailu on iso elinkeino, ovat myös erilaiset kahvila- ja 
ohjelmapalvelut avainasemassa kotimaisten ja ulkomaisten luontomatkailijoiden palvelemiseksi.

Liikunta, virkistäytyminen ja luontomatkailu ovat tärkeitä luontoalueiden käyttömuotoja ja niiden suosio myös kasvaa. Suo-
jelu- ja virkistysalueiden sekä ulkoilureittien kävijätieto on olennainen työkalu virkistysalueiden hoidossa ja hallinnoinnissa, 
jotta kävijöille voidaan varmistaa laadukkaita virkistyskokemuksia sekä ohjata kohteiden ylläpidon ja kunnostuksen resurs-
seja oikein. Paikallisella tasolla tieto on keskeisessä asemassa suojelu- ja virkistysalueiden hoidossa, matkailun kehittämises-
sä ja osallistavassa suunnittelussa. Alueellisella ja kansallisella tasolla kävijätietoa tarvitaan päätöksentekoon, suunnitteluun, 
raportointiin ja erilaisiin vertailuihin. Kunnissa seurataan jonkin verran ulkoilupaikkojen käyttöä. Lähinnä käyttöä seura-
taan kävijöiden taukopaikoilla ja latukahviloissa täyttämien vihkojen avulla. Joissain kunnissa käytössä on latukamera tai 
muu elektroninen kävijäseurannan laite suosituimman ulkoilureitin varrella. Haasteena on jatkuvan, vertailukelpoisen ja 
paikkansa pitävän tiedon tuottaminen. Tulevaisuudessa kohteiden priorisoinnin ja kustannus-vaikuttavuus tiedon tuotta-
miseksi kävijäseurantatiedon tarve tulee lisääntymään. Kävijäseurannan tueksi Metsähallitus julkaisi vuonna 2009 oppaan 
nimeltä Kävijäseuranta luontoalueilla -Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokemuksiin perustuva opas.

7.7 Kävijäseuranta ulkoilualueilla
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SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET
8
Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hanke kartoitti kuntien ulkoiluolosuhteiden nykytilaa ja kehittä-
mistarpeita. Hanke toimi myös seurantaselvityksenä vuosina 1998–2000 toteutetulle vastaavalle selvitykselle. Käytännössä 
hankkeessa on tarkasteltu 15 kunnan ulkoilumahdollisuuksia. Aineisto koostuu asiantuntijakyselyistä ja 6535 asukkaan 
vastauksista, ulkoilupaikkojen kartoitusaineistosta ja 15 avoimesta asukastilaisuudesta.

Tähän kappaleeseen on tiivistetty vuosina 2009–2011 toteutetun Sulka II- selvityksen keskeisimmät tulokset ja ha-
vainnot. Lisäksi selvityksen tuloksista on tiivistetty toimenpideohjelma yhteistyössä Sulka II -hankkeen valtakunnallisen 
ohjaus- ja työryhmän kanssa. Hyvän ulkoilukunnan menestystekijät -tiivistelmä löytyy sivuilta 6–7.

Sulka II -hankkeessa arvioitiin ulkoilun nykytilaa ja kehittämistarpeita kuntatasolla, minkä vuoksi tuloksetkin ovat 
parhaiten hyödynnettävissä kuntatason kehittämistyössä. Joissain kunnissa kuntakohtaisesti kirjattuja parannusehdotuk-
sia on jo alettu toteuttaa. Sulka II -hankkeen suurin ansio Sulka I -projektin tapaan oli, että se nosti ulkoilun mukaan 
kunnallisiin keskusteluihin ja aktivoi ulkoiluolosuhteiden kuntakohtaista kehittämistä. Hanke on myös lisännyt vuorovai-
kutusta kunnan hallintokuntien sekä kunnan ja ulkoilijoiden välillä. Asenteet, kuntien ulkoilu- ja liikuntakulttuuri sekä 
aktiivinen seura- ja yhdistystoiminta ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kaikissa kunnissa suuresti ulkoilumahdollisuuksien 
kehittämiseen.

ULKOILUPAIKKOJEN KEHITTÄMISESSÄ KESKITYTTÄVÄ LAATUUN JA SAAVUTETTAVUUTEEN | Sulka II 
-hankkeen tulosten perusteella ulkoiluolosuhteiden kehittämisessä tulisi keskittyä määrän lisäämisen sijasta ulkoilupaik-
kojen tason ja monipuolisuuden parantamiseen. Sama havainto tehtiin myös kymmenen vuotta sitten. 

Ulkoilupaikkoja on paljon ja pääosin niiden nykytila on tyydyttävä. Ulkoilupaikkojen kunnossapidon taso vaihtelee 
kunnissa paljon. Toisaalta ylläpito on ammattimaistunut, mutta samalla resurssit ovat tiukat. Ulkoilupaikkojen kehittä-
misen ja ylläpidon vastuun hajaantuessa monelle hallintokunnalle kärsii ylläpidon tasalaatuisuus. Tason parantamisessa 
avainasemassa on kunnossapidon kehittäminen ja parempi koordinointi ja yhteistyö siitä vastaavien hallintokuntien kes-
ken.

Asukkaat toivovat laadukkaita ulkoilupaikkoja. Asukaskyselyjen perusteella ulkoilupaikan valintaan vaikuttavat var-
sinkin ulkoilupaikan hyvä kunto, turvallisuuden tunne, hyvä valaistus sekä tieto ulkoilupaikan kunnosta ja sijainnista. 
Myös ulkoilupaikan maantieteellinen saavutettavuus on tärkeä valinnan tekijä. Valtaosalla vastaajista eniten käytetty ul-
koilupaikka on sekä kesällä että talvella kohtuullisen lähellä kotia. Noin 80 prosenttia vastaajista sanoo eniten käytetyn 
ulkoilupaikan olevan talvella ja kesällä alle 3 kilometrin päässä kotoa. 
 
ULKOILUPALVELUT TÄRKEITÄ | Toisena isona kehittämistä vaativana kokonaisuutena esiin nousevat ulkoilupalve-
lut. Verrattuna kymmenen vuoden takaiseen, ulkoilupalveluissa on tapahtunut vähiten kehitystä. Asukkaat arvioivat ul-
koilupaikkojen tapaan tyytyväisyyttään ulkoilupalvelujen nykytilaan. Ulkoilupalvelut saivat kauttaaltaan ulkoilupaikkoja 
huonompia arvosanoja. Varsinkin sähköisesti saatavaan informaatioon ja ulkoilupaikan palveluihin, kuten viitoituksiin 
ja taukopaikkoihin, tulee kiinnittää huomiota. Ennakkoinformaatiota toivotaan löytyvän keskitetysti ja ajantasaisesti yh-
destä paikasta. Ulkoilupaikkojen kunnon seurantapalvelut ovat yleistyneet ja asukkaat ovat niihin tyytyväisiä. Tauko- ja 
levähdyspaikkojen sekä ulkoilureittien viitoitusten nykytila kunnissa vaihtelee erittäin paljon eikä kenelläkään ole koko-
naisvastuuta niiden kehittämisestä. 
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KESKITYTTÄVÄ ULKOILUREITTIEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN KEHITTÄMISEEN | Ulkoilupaikois-
ta toiseksi eniten kehittämisehdotuksia kohdistui ulkoilureitteihin, kuten kymmenen vuotta sitten toteutetussa Sulka I 
-hankkeessakin. Näihin verrattuna muihin pääaiheisiin eli virkistysalueisiin, ulkoilukeskuksiin ja luonnonsuojelualueisiin 
ja luontokohteisiin kohdistui huomattavasti vähemmän kehittämisehdotuksia. 

Selvityksen mukaan suosituimpia ulkoilupaikkoja ovat pyörätiet ja jalankulkuväylät, kuntopolut ja -radat, hiihtoladut, 
lähimetsät, uimarannat, luontopolut ja lähipuistot. Reittien kunnossapidon järjestäminen niiden laatu- ja hoitoluokitte-
lun avulla sekä verkostoitumisen lisääminen ovat keskeisiä kehittämistarpeita. Myös reittien opastusta ja viitoitusta on 
useimmilla alueilla parannettava. Reittien varsilla olevia palveluita tulee sijoittaa erityisesti reittien risteyskohtiin, missä 
niitä voivat käyttää mahdollisimman monen eri lajin harrastajat. Palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi viitoituksia, tauko-
paikkoja, tulipaikkoja ja laavuja. 

Asukkaat ovat kohtuullisen tyytyväisiä ulkoilupaikkoihin. Asukaskyselyissä 6535 suomalaista arvioi tyytyväisyyttään 
erilaisiin ulkoilupaikkoihin. Tyytyväisimpiä ollaan hiihtolatuihin, tyytymättömimpiä pyöräteihin ja jalankulkuväyliin. 
Isoja eroja tyytyväisyydessä ei ole mutta asukaskyselyjen avointen kehittämisehdotusten mukaan pyörätiet ja jalankulku-
väylät eniten käytettynä ulkoilupaikkana vaativat ulkoilupaikoista myös eniten kehittämistä.

AJANKOHTAISET ULKOILULAJIT VAIKUTTAVAT UUSIEN ULKOILUPAIKKOJEN TOIVEISIIN | Lajien kirjon 
kasvun myötä perinteisten latujen ja ulkoilureittien rinnalle ovat nousseet tarpeet uusille harrastuspaikoille. Asukkaat 
kaipaavat uusia ulkoilupaikkoja, kuten esteettömiä ulkoilureittejä, matkaluisteluratoja, tekolumilatuja, metsäisiä talvikä-
velyreittejä ja esimerkiksi frisbeegolfratoja.

ULKOILUN EDISTÄMISESSÄ SUUNNITELMALLISUUS JA YHTEISTYÖ AVAINASEMASSA | Suunnitelmalli-
suus ja yhteistyö ovat avainasemassa ulkoilupaikkojen ja -palvelujen kehittämisessä. Kunnalla tulee olla tietoa sekä ulkoi-
lupaikkojen tarjonnasta että kysynnästä omassa kunnassaan. Kunnan on taattava ulkoilijan olosuhteet ja osallistumismah-
dollisuus. Edistämistyötä voidaan tehdä ainoastaan yhteistyössä kunnan hallinnonalojen sekä kolmannen ja yksityisen 
sektorin kanssa. Myös alueellinen yhteistyö on tärkeää (ELY -keskukset, maakuntaliitot ja virkistysalueyhdistykset). 

Selvityksen mukaan ulkoilupaikkoja kehittävät ja ylläpitävät kunnasta riippuen liikunta-, ympäristö- ja tekninen toimi, 
kaupunkisuunnittelu, matkailu sekä paikalliset yhdistykset. Koska ulkoilureittejä rakentavat ja ylläpitävät monet eri tahot, 
on yhteistyö ulkoilupaikkoja hallinnoivien tahojen kanssa avainasemassa. Tätä kautta päästään keskustelemaan kohteiden 
ylläpidon ja tiedottamisen vastuista. Lopputuloksena on laadukas ja monipuolinen, hyvin suunniteltu ulkoilureittien ver-
kosto. 

Ylikunnallisesti virkistysalueyhdistyksillä on tärkeä rooli olosuhteiden luomisessa. Kehittämisen ja ylläpidon vastuun 
hajaantuessa monelle hallintokunnalle ja taholle on haastava luoda ulkoilupaikkojen hyväkuntoista, saavutettavaa verkos-
toa ilman yhteistyötä. Kuntien resurssien ollessa tiukat, on yhteistyö tärkeää. Yhteistyö vaihtelee kunnittain. Parhaimmil-
laan kunnan hallintokuntien välinen sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävä että seudullinen yhteistyö on erittäin hyvää. 
Heikoimmillaan se taas on olematonta. Ulkoilijoiden, seurojen ja järjestöjen tuleekin olla aktiivisia ja nostaa ulkoiluhank-
keita julkiseen keskusteluun.

Kuva: Comma Image
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Liite 1. Ulkoilupaikkojen kehittämistarve asiantuntijakyselyjen perusteella. 
3 Nykytila hyvä 2 Jonkin verran 

kehittämistarvetta
1 Paljon kehittämis-
tarvetta

Yhteensä ka.

Avantouintipaikat 18 36 11 65 2,11

28 % 55 % 17 % 100 %

Beachvolleykentät 23 32 4 59 2,32

39 % 54 % 7 % 100 %

BMX- sekä rullalautailu- ja luistelupuistot 4 38 11 53 1,87

8 % 72 % 21 % 100 %

Esteettömät ulkoilureitit 4 27 25 56 1,62

7 % 48 % 45 % 100 %

Frisbeegolfradat 19 23 3 45 2,36

42 % 51 % 7 % 100 %

Golfkentät 30 19 6 55 2,44

55 % 35 % 11 % 100 %

Hiihtoladut 23 38 15 76 2,11

30 % 50 % 20 % 100 %

Koripallokentät 17 29 8 54 2,17

31 % 54 % 15 % 100 %

Kuntopolut ja radat 20 55 5 80 2,19

25 % 69 % 6 % 100 %

Laskettelurinteet ja rinnehiihtokeskukset 19 24 5 48 2,29

40 % 50 % 10 % 100 %

Lentopallokentät 19 27 4 50 2,3

38 % 54 % 8 % 100 %

Luistelukentät ja kaukalot 21 37 6 64 2,23

33 % 58 % 9 % 100 %

Luonnonsuojelualueet 26 42 3 71 2,32

37 % 59 % 4 % 100 %

Luontopolut 18 46 15 79 2,04

23 % 58 % 19 % 100 %

Lähiliikuntapaikat 7 34 6 47 2,02

15 % 72 % 13 % 100 %

Lähipuistot 24 41 9 74 2,2

32 % 55 % 12 % 100 %

Maastohiihtokeskukset 18 36 18 72 2

25 % 50 % 25 % 100 %

Maastopyöräilyreitit 9 32 21 62 1,81

15 % 52 % 34 % 100 %

Matkaluistelureitit, Luonnonjääradat 10 28 26 64 1,75

16 % 44 % 41 % 100 %

Melontareitit 12 38 12 62 2

19 % 61 % 19 % 100 %

Metsät 21 25 6 52 2,29

40 % 48 % 12 % 100 %

Palloilukentät (eri kokoiset hiekka- ja nurmikentät) 22 36 2 60 2,33

37 % 60 % 3 % 100 %

Pesäpallokentät 31 24 3 58 2,48

53 % 41 % 5 % 100 %

Pyörätiet ja jalankulkuväylät 11 42 17 70 1,91

16 % 60 % 24 % 100 %

Ratsastusreitit 7 28 19 54 1,78

13 % 52 % 35 % 100 %

Retkeilyreitit 15 40 13 68 2,03

22 % 59 % 19 % 100 %

Rullasuksi- / rullaluistelureitit 10 26 18 54 1,85

19 % 48 % 33 % 100 %

Suunnistusalueet 22 32 2 56

39 % 57 % 4 % 100 %

Tekojäät 16 16 12 44 2,09

36 % 36 % 27 % 100 %

Tenniskentät 22 32 7 61 2,25

36 % 52 % 11 % 100 %

Uimapaikat (ei rakenteita) 11 52 5 68 2,09

16 % 76 % 7 % 100 %

Uimarannat 11 52 10 73 2,01

15 % 71 % 14 % 100 %

Ulkoilu- ja retkeilyalueet 14 53 13 80 2,01

18 % 66 % 16 % 100 %

Ulkokiipeilypaikat 7 21 12 40 1,88

18 % 53 % 30 % 100 %

Veneilyn, soudun ja melonnan rantautumispaikat 4 41 12 57 1,86

7 % 72 % 21 % 100 %

Veneilyreitit 17 33 6 56 2,2

30 % 59 % 11 % 100 %

Yleisurheilukentät 39 30 4 73 2,48

53 % 41 % 5 % 100 %

LIITTEET



59

3 Nykytila hyvä 2 Jonkin verran 
kehittämistarvetta

1 Paljon kehittämis-
tarvetta

Yhteensä ka.

Avantouintipaikat 18 36 11 65 2,11

28 % 55 % 17 % 100 %

Beachvolleykentät 23 32 4 59 2,32

39 % 54 % 7 % 100 %

BMX- sekä rullalautailu- ja luistelupuistot 4 38 11 53 1,87

8 % 72 % 21 % 100 %

Esteettömät ulkoilureitit 4 27 25 56 1,62

7 % 48 % 45 % 100 %

Frisbeegolfradat 19 23 3 45 2,36

42 % 51 % 7 % 100 %

Golfkentät 30 19 6 55 2,44

55 % 35 % 11 % 100 %

Hiihtoladut 23 38 15 76 2,11

30 % 50 % 20 % 100 %

Koripallokentät 17 29 8 54 2,17

31 % 54 % 15 % 100 %

Kuntopolut ja radat 20 55 5 80 2,19

25 % 69 % 6 % 100 %

Laskettelurinteet ja rinnehiihtokeskukset 19 24 5 48 2,29

40 % 50 % 10 % 100 %

Lentopallokentät 19 27 4 50 2,3

38 % 54 % 8 % 100 %

Luistelukentät ja kaukalot 21 37 6 64 2,23

33 % 58 % 9 % 100 %

Luonnonsuojelualueet 26 42 3 71 2,32

37 % 59 % 4 % 100 %

Luontopolut 18 46 15 79 2,04

23 % 58 % 19 % 100 %

Lähiliikuntapaikat 7 34 6 47 2,02

15 % 72 % 13 % 100 %

Lähipuistot 24 41 9 74 2,2

32 % 55 % 12 % 100 %

Maastohiihtokeskukset 18 36 18 72 2

25 % 50 % 25 % 100 %

Maastopyöräilyreitit 9 32 21 62 1,81

15 % 52 % 34 % 100 %

Matkaluistelureitit, Luonnonjääradat 10 28 26 64 1,75

16 % 44 % 41 % 100 %

Melontareitit 12 38 12 62 2

19 % 61 % 19 % 100 %

Metsät 21 25 6 52 2,29

40 % 48 % 12 % 100 %

Palloilukentät (eri kokoiset hiekka- ja nurmikentät) 22 36 2 60 2,33

37 % 60 % 3 % 100 %

Pesäpallokentät 31 24 3 58 2,48

53 % 41 % 5 % 100 %

Pyörätiet ja jalankulkuväylät 11 42 17 70 1,91

16 % 60 % 24 % 100 %

Ratsastusreitit 7 28 19 54 1,78

13 % 52 % 35 % 100 %

Retkeilyreitit 15 40 13 68 2,03

22 % 59 % 19 % 100 %

Rullasuksi- / rullaluistelureitit 10 26 18 54 1,85

19 % 48 % 33 % 100 %

Suunnistusalueet 22 32 2 56

39 % 57 % 4 % 100 %

Tekojäät 16 16 12 44 2,09

36 % 36 % 27 % 100 %

Tenniskentät 22 32 7 61 2,25

36 % 52 % 11 % 100 %

Uimapaikat (ei rakenteita) 11 52 5 68 2,09

16 % 76 % 7 % 100 %

Uimarannat 11 52 10 73 2,01

15 % 71 % 14 % 100 %

Ulkoilu- ja retkeilyalueet 14 53 13 80 2,01

18 % 66 % 16 % 100 %

Ulkokiipeilypaikat 7 21 12 40 1,88

18 % 53 % 30 % 100 %

Veneilyn, soudun ja melonnan rantautumispaikat 4 41 12 57 1,86

7 % 72 % 21 % 100 %

Veneilyreitit 17 33 6 56 2,2

30 % 59 % 11 % 100 %

Yleisurheilukentät 39 30 4 73 2,48

53 % 41 % 5 % 100 %

Liite 2. Ulkoilupaikkojen kehittämistarve asukaskyselyjen perusteella.
3 Nykytila hyvä 2 Jonkin verran 

kehittämistarvetta
1 Paljon kehittämis-
tarvetta

Yhteensä Ka.

Avantouintipaikat 382 458 276 1116 2,09

34 % 41 % 25 % 100 %

Beachvolleykentät 274 455 212 941 2,07

29 % 48 % 23 % 100 %

BMX- sekä rullalautailu- ja rullaluistelupuistot 176 303 282 761 1,86

23 % 40 % 37 % 100 %

Esteettömät ulkoilureitit 142 373 472 987 1,67

14 % 38 % 48 % 100 %

Frisbeegolfradat 333 389 302 1024 2,03

33 % 38 % 29 % 100 %

Golfkentät 502 257 134 893 2,41

56 % 29 % 15 % 100 %

Hiihtoladut 1178 2525 669 4372 2,12

27 % 58 % 15 % 100 %

Koripallokentät 229 370 251 850 1,97

27 % 44 % 30 % 100 %

Kuntopolut ja radat 1281 2496 681 4458 2,13

29 % 56 % 15 % 100 %

Laskettelurinteet ja rinnehiihtokeskukset 417 623 370 1410 2,03

30 % 44 % 26 % 100 %

Lentopallokentät 217 323 205 745 2,02

29 % 43 % 28 % 100 %

Luistelukentät ja kaukalot 583 1294 598 2475 1,99

24 % 52 % 24 % 100 %

Luonnonsuojelualueet 753 650 237 1640 2,31

46 % 40 % 14 % 100 %

Luontopolut 938 1894 819 3651 2,03

26 % 52 % 22 % 100 %

Lähiliikuntapaikat 438 1004 586 2028 1,93

22 % 50 % 29 % 100 %

Lähipuistot 817 1674 631 3122 2,06

26 % 54 % 20 % 100 %

Maastohiihtokeskukset 627 1310 451 2388 2,07

26 % 55 % 19 % 100 %

Maastopyöräilyreitit 265 714 575 1554 1,80

17 % 46 % 37 % 100 %

Matkaluistelureitit / Luonnonjääradat 268 829 1077 2174 1,63

12 % 38 % 50 % 100 %

Melontareitit 343 595 383 1321 1,97

26 % 45 % 29 % 100 %

Metsät 1627 1211 289 3127 2,43

52 % 39 % 9 % 100 %

Palloilukentät (eri kokoiset hiekka- ja nurmikentät) 456 794 391 1641 2,04

28 % 48 % 24 % 100 %

Pesäpallokentät 330 328 216 874 2,13

38 % 38 % 25 % 100 %

Pyörätiet ja jalankulkuväylät 905 2844 1484 5233 1,89

17 % 54 % 28 % 100 %

Ratsastusreitit 229 404 355 988 1,87

23 % 41 % 36 % 100 %

Retkeilyreitit 666 1507 774 2947 1,96

23 % 51 % 26 % 100 %

Rullasuksi- / rullaluistelureitit 225 801 1031 2057 1,61

11 % 39 % 50 % 100 %

Suunnistusalueet 543 494 125 1162 2,36

47 % 43 % 11 % 100 %

Tekojäät 349 468 412 1229 1,95

28 % 38 % 34 % 100 %

Tenniskentät 324 558 286 1168 2,03

28 % 48 % 24 % 100 %

Uimarannat 721 2069 959 3749 1,94

19 % 55 % 26 % 100 %

Ulkoilu- ja retkeilyalueet 310 528 299 1137 2,01

27 % 46 % 26 % 100 %

Ulkokiipeilypaikat 184 325 298 807 1,86

23 % 40 % 37 % 100 %

Veneilyn, soudun ja melonnan rantautumispaikat 294 661 392 1347 1,93

22 % 49 % 29 % 100 %

Veneilyreitit 414 520 257 1191 2,13

35 % 44 % 22 % 100 %

Yleisurheilukentät 584 767 429 1780 2,09

33 % 43 % 24 % 100 %
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Liite 3. Sulka II -selvityksen asiantuntijakyselylomake.

SULKA II -hanke 
Asiantuntijakysely 
 
Hyvä ulkoiluolosuhteiden asiantuntija, 
 
Tervetuloa kunnassasi alkavaan Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeen ulkoiluolosuhteiden 
asiantuntijatyöryhmään. Työryhmä kokoontuu hankkeen yhteydessä kaksi kertaa. 
 
Ulkoilumahdollisuuksilla tässä hankkeessa tarkoitetaan kodin pihapiirin ulkopuolella olevia kaikille avoimia 
ulkoliikuntapaikkoja. Esimerkkejä hankkeessa tarkasteltavista ulkoilupaikoista ovat virkistys-, ulkoilu- ja retkeilyalueet 
sekä -paikat, kunto- ja luonnonpolut (talvella ladut), retkeilyreitit, ulkokentät, jääurheilualueet, luonnonjäät, 
maauimalat ja uimarannat, laskettelurinteet ja rinne- ja maastohiihtokeskukset, kiipeilypaikat, golfkentät sekä 
lähiliikuntapaikat ja kevyen liikenteen väylät. 
 
Työryhmän työskentely aloitetaan tällä asiantuntijakyselyllä, jonka avulla haluamme pohjustaa työryhmätyöskentelyä. 
Vastaa kysymyksiin nykytietosi perusteella. 
 
Voit liikkua kyselylomakkeella eteen- ja taaksepäin ilman että täyttämäsi tiedot katoavat. Voit myös keskeyttää 
kyselyn ja jatkaa kyselyn antamasta linkistä haluamanasi ajankohtana. 
 
Kyselyyn vastaaminen vie vastaajasta riippuen noin 25-35 minuuttia. Sivulla 7 toivomme kärsivällisyyttä, tämä kohta 
on kyselyn ainoa pitkä osuus. 
 
Kiitos jo etukäteen vastauksestanne! 
 
VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 
 
1. Kunta 
Kokkola    1 
Mikkeli     2 
Oulu    3 
Rovaniemi    4 
Sodankylä    5 
Heinola    6 
Jyväskylä    7 
Mäntyharju    8 
Parikkala    9 
Kouvola    10 
Turku     11 
Kajaani     12 
Nurmijärvi    13 
Rauma     14 
Espoo    15 
 
2. Toimiala tai taho, jota edustat? Huomioi, että kuntien hallintorakenteet vaihtelevat. Sovella vastatessasi omaa 
toimialaasi seuraaviin. 
Liikuntatoimi   1 
Tekninen toimi   2 
Matkailusta vastaava toimi 3 
Ympäristötoimi   4 
Yhdyskuntasuunnittelu/kaavoitus 5 
Kolmas sektori   6 
Yksityinen sektori   7 
Muu, mikä?   ________________________________________________________ 
 
3. Nykyinen tehtäväsi? Mikäli toimit kolmannella sektorilla tai yksityisellä sektorilla, vastaa sen mukaan, mitä tahoa 
edustat työryhmässä. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Miten ulkoilumahdollisuuksien ylläpitäminen ja edistäminen näkyy edellä mainitsemassasi tehtävässä? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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KUNNAN JA OMAN TOIMIALAN STRATEGIATYÖ  
 
Vastaa mikäli edustat kuntaa työryhmässä. Mikäli edustat kolmatta tai yksityistä sektoria, siirry seuraavalle sivulle. 
 
5. Nimeä ensin kuntatason tärkeimmät strategiat ja sitten oman toimialasi tärkeimmät strategiat. 
1.______________________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________________________________ 
6.______________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Miten ulkoiluolosuhteet on huomioitu edellä mainituissa strategioissa? Vastaa edellisessä kysymyksessä 
käyttämääsi vastausjärjestystä noudattaen. 
1.______________________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________________________________ 
6.______________________________________________________________________________________ 
 
7. Miten käytännössä näet, että strategioissa mainitut tavoitteet toteutuvat esimerkiksi kunnan ja toimialan 
toimintasuunnitelmissa ja talousarviossa? Vastaa edellisissä kysymyksissä käyttämääsi vastausjärjestystä noudattaen. 
1.______________________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________________________________ 
6.______________________________________________________________________________________ 
 
HYVÄT KÄYTÄNNÖT 
 
8. Kirjaa alle kuntanne hyvä käytäntö, jolla kunta on mielestäsi innovatiivisesti ratkaissut ulkoiluolosuhteisiin liittyvän 
haasteen tai vastannut muuttuneeseen kysyntään. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
MUUTOS 
 
9. Miten näet kuntasi ulkoiluolosuhteiden muuttuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana? Arvioikaa muutoksen 
yleisiä kehitystrendejä, ei esimerkiksi yksittäisten uusien kohteiden rakentamista. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
TULEVAISUUS 
 
10. Mihin suuntaan näet kuntasi ulkoiluolosuhteiden kehittyvän seuraavan 10 vuoden aikana? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
11. Miten näette ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan vaatimusten vaikuttavan nyt ja 
tulevaisuudessa ulkoiluolosuhteiden suunnitteluun ja ylläpitoon? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
12. Miten väestön ikääntyminen mielestänne tulee vaikuttamaan ulkoiluolosuhteiden vaatimuksiin seuraavan 10 
vuoden aikana? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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13. Onko väestön ikääntyminen huomioitu kuntanne ulkoiluolosuhteiden ja maankäytön suunnittelussa? 
Kyllä, miten?    1 _______________________________________________________ 
Ei     2 
 
14. Onko kuntanne tehnyt kävijäseurantaa tai -laskentaa ulkoilualueillaan? 
Kyllä     1 
Ei     2 

ULKOILUMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖVERKOSTO 
 
Merkitse tai nimeä seuraavien luokkien alle tahot, joiden kanssa teet yhteistyötä ULKOILUOLOSUHTEISIIN TAI 
ULKOILUPALVELUIHIN LIITTYEN. 
 
15. Kunnan toimialat. 
Liikuntatoimi    1 
Tekninen toimi    2 
Matkailusta vastaava toimi  3 
Ympäristötoimi    4 
Yhdyskuntasuunnittelu/kaavoitus  5 
Nuorisotoimi    6 
Kulttuuritoimi    7 
Opetustoimi    9 
Varhaiskasvatus    10  
Terveystoimi    11 
Sosiaalitoimi    12 
Muu, mikä?    _____________________________________________________ 
 
16. Kolmas sektori. 
Liikunta- ja urheiluseurat   1 
Asukasyhdistykset   2 
Latuyhdistykset    3 
Nuorisojärjestöt    4 
Luonnonsuojelujärjestöt   5  
Vammaisjärjestöt    6 
Muut, mitkä?    ________________________________________________________ 
 
17. Yksityinen sektori (esimerkiksi matkailuyritykset jne.) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
YHTEISTYÖVERKOSTON TOIMIVUUS JA TULEVAISUUS 
 
18. Onko nykyinen yhteistyöverkosto mielestäsi toimiva? 
Kyllä  1 
Ei  2 
 
19. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, miten kehittäisit yhteistyötä? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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20. Minkä toimialojen kanssa näet ulkoiluolosuhteisiin liittyvän yhteistyön lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä? 
Valitse vaihtoehdoista 2-4 tahoa. 
Liikuntatoimi   1 
Tekninen toimi   2 
Matkailusta vastaava toimi 3 
Ympäristötoimi   4 
Yhdyskuntasuunnittelu/kaavoitus 5 
Nuorisotoimi   6 
Kulttuuritoimi   7 
Opetustoimi   9 
Varhaiskasvatus   10  
Terveystoimi   11 
Sosiaalitoimi   12 
Kolmas sektori   13 
Yksityinen sektori   14 
Muut, mitkä?   ________________________________________________________ 
 
 
 
ULKOILUMAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI 
 
 
21. Arvioi seuraavissa kohdissa kunnan ulkoilumahdollisuuksien kehittämistarpeita. Arvioi kehittämistarpeen 
suuruutta kohteittain ulkoilun näkökulmasta.  
 
 
0 En tunne aluetta tai kunnassa ei vastaavaa 
3 Tunnen alueen: nykytila hyvä 
2 Tunnen alueen: jonkin verran kehittämistarvetta 
1 Tunnen alueen: suuri kehittämistarve 
 
 
Suunnistusalueet     0 3 2 1    
Ulkoilu- ja retkeilyalueet    0 3 2 1    
Maastohiihtokeskukset    0 3 2 1     
Laskettelurinteet ja rinnehiihtokeskukset  0 3 2 1     
Kiipeilypaikat     0 3 2 1  
Ampumaurheilupaikat    0 3 2 1   
BMX- sekä rullalautailu- ja luistelupuistot  0 3 2 1    
Golfkentät     0 3 2 1  
Frisbeegolfradat     0 3 2 1  
Veneurheilupaikat    0 3 2 1  
 
Voit kirjata alle edellä mainitsemiasi suuren kehittämistarpeen kohteita. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Arvioi erilaisia reittejä, polkuja ja ratoja ulkoilun näkökulmasta 
 
Kevyen liikenteen väylät / pyörätiet  0 3 2 1  
Hiihtoladut     0 3 2 1  
Kuntopolut ja radat    0 3 2 1  
Luontopolut     0 3 2 1  
Retkeilyreitit     0 3 2 1  
Matkaluistelureitit / Luonnonjääradat  0 3 2 1  
Rullasuksi- / rullaluistelureitit   0 3 2 1  
Pyörätuolireitit     0 3 2 1  
Maastopyöräilyreitit    0 3 2 1 
Melontareitit     0 3 2 1 
Veneilyreitit     0 3 2 1 
Ratsastusreitit     0 3 2 1  
 
Voit kirjata alle edellä mainitsemiasi suuren kehittämistarpeen kohteita. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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Arvioi maauimaloita ja uimarantoja ulkoilun näkökulmasta 
 
Maauimalat     0 3 2 1   
Uimarannat     0 3 2 1   
Uimapaikat     0 3 2 1  
Avantouintipaikat    0 3 2 1 
 
Voit kirjata alle edellä mainitsemiasi suuren kehittämistarpeen kohteita. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Arvioi virkistyskohteita ulkoilun näkökulmasta 
 
Lähipuistot     0 3 2 1   
Luonnonsuojelualueet    0 3 2 1    
Kansallispuistot     0 3 2 1  
Erämaa-alueet     0 3 2 1 
Valtion retkeilyalueet    0 3 2 1 
Metsät      0 3 2 1 
Kalastusalueet ja -paikat    0 3 2 1 
Leiri- ja retkeilykeskukset    0 3 2 1 
Veneilyn, soudun ja melonnan rantautumispaikat 0 3 2 1   
Tauko-, yöpymis- ja ruoanlaittopaikat  0 3 2 1 
 
Voit kirjata alle edellä mainitsemiasi suuren kehittämistarpeen kohteita. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
  
Ulkokentät 
   
Lähiliikuntapaikat     0 3 2 1     
Yleisurheilukentät    0 3 2 1    
Koripallokentät     0 3 2 1   
Lentopallokentät     0 3 2 1   
Beachvolleykentät    0 3 2 1  
Eri kokoiset pallokentät    0 3 2 1   
Pesäpallokentät     0 3 2 1 
Tenniskentät     0 3 2 1 
Jääkiekkokaukalot    0 3 2 1 
Korttelikaukalot     0 3 2 1 
Iso jääkenttä / jääpallokenttä   0 3 2 1  
Luistelukentät     0 3 2 1 
Tekojäät      0 3 2 1 
 
Voit kirjata alle edellä mainitsemiasi suuren kehittämistarpeen kohteita. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Arvioi ulkoilumahdollisuuksien opaste- ja karttamateriaaleja ja tiedottamista 
 
Kunnan sähköiset karttamateriaalit   0 3 2 1   
Kunnan paperiset karttamateriaalit   0 3 2 1  
Opastustaulujen ja viittojen määrä ja laatu  0 3 2 1   
Esitteiden ja tiedotteiden määrä ja laatu  0 3 2 1  
Internetin hyödyntäminen tiedottamisessa  0 3 2 1 
Muun median hyödyntäminen tiedottamisessa 0 3 2 1 
 
Voit kirjata alle edellä mainitsemiasi suuren kehittämistarpeen kohteita. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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ULKOILUMAHDOLLISUUKSIIN SUUNNATTUJEN RESURSSIEN RIITTÄVYYS 
  
Arvioi toimialasi ulkoilumahdollisuuksiin suunnattujen resurssien riittävyyttä asteikolla 4–1. Vastaa kysymyksiin vain 
mikäli näet toimialasi tai yhdistyksesi käyttävän resursseja alla mainittuihin. 
 
4 erinomainen 
3 hyvä 
2 tyydyttävä 
1 heikko    
 
22. Ulkoilumahdollisuuksiin suunnattujen henkilöstöresurssien riittävyys 
 
Suunnittelu- ja kehittämistyö  4 3 2 1  
Ylläpito     4 3 2 1  
Kunnostus    4 3 2 1  
Informaatio kehittämisen tukena  4 3 2 1     
Tiedottaminen ja markkinointi  4 3 2 1    
  
23. Ulkoilumahdollisuuksiin suunnattujen talousresurssien riittävyys 
    
Suunnittelu- ja kehittämistyö  4 3 2 1  
Ylläpito     4 3 2 1  
Kunnostus    4 3 2 1  
Informaatio kehittämisen tukena  4 3 2 1     
Tiedottaminen ja markkinointi  4 3 2 1 
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Liite 4. Sulka II -selvityksen asukaskyselylomake.     
 

Kunnan ulkoilumahdollisuuksien selvitys 2010 
Suomen Latu ja x kunta 
Kysely asukkaille ja sidosryhmille 
 
X kunta kysyy asukkaidensa mielipiteitä kunnan ulkoilumahdollisuuksista asukaskyselyllä, joka löytyy x kunnan 
kotisivuilta x.x.xxxx alkaen. Asukkaiden antamat vastaukset ovat tärkeitä kunnan ulkoilupaikkojen kehittämisessä ja 
suunnittelussa. Vastausaikaa on x.x.xxxx saakka. Vastanneiden kesken arvotaan palkintoina mm. risteily Tallinnaan, 
ulkoilupipoja, putkihuiveja, lahjakortti, frisbeetä. 
 
Vastausohjeet:  
 
Vastaa kyselyyn asukkaan roolissa. Kysely on suunnattu 12 -vuotta täyttäneelle väestölle. Lue ennen vastaamista koko 
kysymys ja sen kaikki vastausvaihtoehdot läpi. Vastaa sen jälkeen kysymykseen joko valitsemalla oikealta tuntuva 
vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tulokset 
julkaistaan yhteenvetoina, joissa yksittäiset vastaukset eivät tule esiin. Vastaaminen vie vastaajasta riippuen noin 20 
minuuttia.  
 
Ulkoilun ja ulkoilupaikkojen määrittely: 
 
Ulkoilulla tarkoitetaan tässä kyselyssä ulkona, kodin pihapiirin ulkopuolella tapahtuvaa vähintään 15 minuuttia 
kestävää liikkumista ja oleskelua. Ulkoilu tapahtuu vapaa-aikana, omin lihasvoimin ja virkistäytymis- ja/tai 
liikkumistarkoituksessa. 
 
Ulkoilupaikoilla tässä kyselyssä tarkoitetaan kaikkia ulkona sijaitsevia vapaassa käytössä olevia ulkoliikunta- ja 
virkistyspaikkoja. 
 
 
TAUSTATIEDOT 
 
Syntymävuosi 
Vastausvaihtoehdot 1920–1998 
 
Sukupuoli (valitse oikea vaihtoehto) 
Nainen     1 
Mies     2 
 
Sosioekonominen asema (valitse oikea vaihtoehto) 
Yrittäjä     1 
Toimihenkilö     2 
Työntekijä     3 
Eläkeläinen     4 
Työtön, lomautettu    5 
Opiskelija/koululainen    6 
Kotitaloutta hoitava, äitiys-/vanhempainvapaalla  7 
  
Asumistilanne (valitse oikea vaihtoehto) 
Yhden aikuisen talous    1 
Kahden aikuisen talous    2 
Kaksi aikuista ja taloudessa alle 18v. lapsi/lapsia   3 
Yksi aikuinen ja taloudessa alle 18v. lapsi/lapsia   4 
Olen loma-asukas    5 
Jokin muu, mikä?____________________________________________________ 
 
Asuinpaikka. Kirjoita alle postinumero ja kaupunginosa. 
Postinumero__________________________________________________________ 
Kaupunginosa_________________________________________________________ 
  
Ovatko asuinalueesi ulkoilumahdollisuudet vaikuttaneet asuinpaikan valintaasi? (valitse oikea vaihtoehto) 
Kyllä     1 
Ei     2 
En osaa sanoa     3 
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Kuinka usein ulkoilet? (valitse oikea vaihtoehto)  
Ulkoilu on kodin pihapiirin ulkopuolella vapaa-ajalla omin lihasvoimin tapahtuvaa vähintään 15 minuuttia kestävää 
liikkumista ja oleskelua. 
Päivittäin     1 
Useamman kerran viikossa    2 
Kerran viikossa     3 
2-3 kertaa kuussa    4 
Harvemmin     5 
En lainkaan     6 
 
Kuinka usein harrastat liikuntaa yhteensä? (valitse oikea vaihtoehto) 
Liikunta sisältää sekä ulkona että sisällä tapahtuvan vähintään 15 minuuttia kestävän liikkumisen. 
Päivittäin     1 
Useamman kerran viikossa    2 
Kerran viikossa     3 
2-3 kertaa kuussa    4 
Harvemmin     5 
En lainkaan     6 
 
Valitse yhdistysaktiivisuuttasi ja liikkumistasi kuvaava kohta. Voit valita useampia vaihtoehtoja. 
Kuulun liikuntaseuraan, liikun harjoituksissa   1 
Kuulun liikuntaseuraan, olen kansallisen tason urheilija  2 
Kuulun liikuntaseuraan, olen kansainvälisen tason urheilija  3 
Kuulun liikuntaseuraan, harrastan liikuntaa itsenäisesti yksin  4 
Kuulun liikuntaseuraan, harrastan liikuntaa itsenäisesti yhdessä toisten kanssa 5 
Kuulun liikuntaseuraan mutta en liiku ollenkaan   6 
En kuulu liikuntaseuraan, liikun itsenäisesti yksin  7 
En kuulu liikuntaseuraan, liikun itsenäisesti yhdessä toisten kanssa 8 
En kuulu liikuntaseuraan enkä liiku ollenkaan   9 
 
ULKOILULAJIT 
 
Mitä ulkoilulajeja harrastat?(rasti perään) 
 
Amerikkalainen jalkapallo/lippupallo 
Ammunta/ ampumaurheilu 
Ampumahiihto  
Avantouinti 
Baseball 
Frisbeegolf 
Geokätköily 
Golf 
Hiihto 
Hiihtosuunnistus 
Jalkapallo 
Jousiammunta 
Juoksulenkkeily 
Jääpallo 
Kalliokiipeily 
Kaukalopallo 
Koiran ulkoiluttaminen 
Koripallo 
Kyykkä 
Käsipallo 
Kävelylenkkeily 
Laskettelu 
Lentopallo 
Lasten kanssa ulkoilu 
Liitokiekko 
Luistelu 
Lumikenkäily 
Lumilautailu 
Luonnossa pelaaminen ja leikkiminen 
Maahockey 
Maastopyöräily 
Maastorullahiihto/Skikeily 

Marjastus/Sienestys 
Melonta 
Metsästys 
Mäenlasku/Pulkkailu 
Parkour 
Patikointi/Retkeily 
Pesäpallo 
Petanque 
Pienoisgolf/ratagolf 
Potkukelkkailu 
Purjehdus 
Pyöräily 
Ratsastus 
Retkiluistelu 
Ringette 
Rullakiekkoilu 
Rullalautailu/skeittaus 
Rullaluistelu 
Rullasuksihiihto 
Saappaanheitto 
Sauvakävely 
Soutu 
Soutuveneily 
Surffaus 
Suunnistus 
Telemark-hiihto 
Tennis 
Ultimate 
Urheilukalastus 
Vesihiihto 
Virkistysuinti 
Yleisurheilu 
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Mainitse 0-3 ulkoilumuotoa/-lajia, joita haluaisit tulevaisuudessa harrastaa LUMISEEN AIKAAN enemmän. 
Tärkein____________________________________________________________________ 
Toiseksi tärkein_____________________________________________________________ 
Kolmanneksi tärkein_________________________________________________________ 
  
Mainitse 0-3 ulkoilumuotoa/-lajia, joita haluaisit tulevaisuudessa harrastaa SULAN MAAN KAUDELLA enemmän. 
Tärkein____________________________________________________________________ 
Toiseksi tärkein_____________________________________________________________ 
Kolmanneksi tärkein_________________________________________________________ 
 
ULKOILUA RAJOITTAVAT TEKIJÄT 
 
Minkä tekijöiden koet rajoittavan ulkoiluasi? 
Valitse seuraavista enintään kolme sinulle sopivinta vaihtoehtoa. 
 
Vaikeat kulkuyhteydet / Pitkä välimatka   1 
Ulkoilupaikkojen huono kunto    2 
Ulkoilupaikoilla ei tunnu turvalliselta   3 
Ulkoilupaikkojen puute    4 
Peseytymis- ja pukeutumistilojen puute   5 
Tiedon puute ulkoilupaikoista    6 
Ulkoilutaitojen ja -tietojen puute   7 
Ulkoiluvarusteiden tai -välineiden puute   8 
Henkilökohtaiset syyt    9 
Ei ole esteitä     10 
Jokin muu, mikä?____________________________________________________ 
 
ULKOILUPAIKAN VALINTA 
  
Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle ulkoilupaikan valinnassa? 
Arvioi tärkeyttä asteikolla 1-4. 
 
4 Erittäin tärkeä 
3 Melko tärkeä 
2 Ei kovin tärkeä 
1 Ei lainkaan tärkeä 
 
Ulkoilupaikan esteettömyys  1 2 3 4 
Ulkoilupaikan turvallisuus  1 2 3 4 
Hyvät opastustaulut ja viitoitukset 1 2 3 4 
Hyvä ulkoilupaikan kunto  1 2 3 4 
Hyvä valaistus   1 2 3 4 
Hyvät pysäköintimahdollisuudet 1 2 3 4 
Maaston vaihtelevuus  1 2 3 4 
Monipuolinen viherympäristö  1 2 3 4 
Palvelut lähellä ulkoilupaikkaa  1 2 3 4 
Helppo saavutettavuus ilman autoa 1 2 3 4 
Mahdollisuus monien ulkoilulajien  
harrastamiseen   1 2 3 4 
Soveltuvuus perheliikuntaan  1 2 3 4 
Saan tietoa ulkoilupaikasta karttojen avulla 1 2 3 4 
Saan tietoa ulkoilupaikan kunnosta ja  
sijainnista verkkosivujen kautta  1 2 3 4 
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YLEISIN ULKOILUPAIKKA LUMISEEN AIKAAN 
  
Mitä kuntasi ulkoilu- ja ulkoliikuntapaikoista (alue, reitti, kenttä tms.) käytät eniten LUMISEEN AIKAAN? Kirjaa alle 
paikan nimi ja anna kehittämisehdotuksia paikkaa koskien. 
Nimi_______________________________________________________________________________________ 
Mahdollinen kehittämisehdotus_________________________________________________________________ 
 
Millaisen matkan päässä kyseinen ulkoilupaikka on kotoasi? (valitse oikea vaihtoehto) 
0-200 metriä   1 
201-400 metriä   2 
401-600 metriä   3 
601-800 metriä   4 
801-1000 metriä  5 
1-3 kilometriä   6 
3-5 kilometriä   7 
6-10 kilometriä   8 
yli 10 kilometriä   9 
 
Miten kuljet ulkoilupaikalle? (valitse oikea vaihtoehto) 
Kävellen / juosten  1 
Pyöräillen   2 
Rullaluistimilla / -laudalla  3 
Yksityisellä moottoriajoneuvolla  
(auto, mopo, moottoripyörä)  4 
Julkisella kulkuvälineellä  5 
 
YLEISIN ULKOILUPAIKKA SULAN MAAN KAUDELLA 
  
Mitä kuntasi ulkoilu- ja ulkoliikuntapaikoista (alue, reitti, kenttä tms.) käytät eniten SULAN MAAN KAUDELLA? 
Kirjaa alle paikan nimi ja anna kehittämisehdotuksia paikkaa koskien. 
Nimi____________________________________________________________________________ 
Mahdollinen kehittämisehdotus_________________________________________________________________ 
 
Millaisen matkan päässä kyseinen ulkoilupaikka on kotoasi? (valitse oikea vaihtoehto) 
0-200 metriä   1 
201-400 metriä   2 
401-600 metriä   3 
601-800 metriä   4 
801-1000 metriä  5 
1-3 kilometriä   6 
3-5 kilometriä   7 
6-10 kilometriä   8 
yli 10 kilometriä   9 
 
Miten kuljet ulkoilupaikalle? (valitse oikea vaihtoehto) 
Kävellen / juosten  1 
Pyöräillen   2 
Rullaluistimilla / -laudalla  3 
Yksityisellä moottoriajoneuvolla  
(auto, mopo, moottoripyörä)  4 
Julkisella kulkuvälineellä  5 
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ULKOILUUN LIITTYVÄT PALVELUT 
 
Arvioi seuraavien kunnassasi olevien ulkoilua tukevien palvelujen nykytilaa. 
 
5 Erittäin hyvä 
4 Hyvä 
3 Ei hyvä eikä huono 
2 Huono 
1 Erittäin huono 
 
Ruoanlaitto-, tauko- ja yöpymispaikat 1 2 3 4 5 
Opastustaulut ja viitat  1 2 3 4 5 
Yrittäjien tuottamat palvelut (esim.  
kahvilat ja ohjelmapalvelut)      1 2 3 4 5 
Välineiden vuokraus- ja huoltopalvelut        1 2 3 4 5 
Kunnan sähköiset ja paperiset  
ulkoilukarttamateriaalit  1 2 3 4 5 
Esitteet ja tiedotteet internetin, lehtien,  
radion ja television kautta      1 2 3 4 5
      
Voit listata alle kehittämistarpeita ulkoilupalveluille kunnassasi ja esittää kehittämisehdotuksia. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ ________________________________ 
 
 
ULKOILU JA ULKOILUKOHTEIDEN KEHITTÄMISTARVE 
  
Tämän sivun kysymyksillä kartoitetaan paikkoja, joita käytät ulkoiluun sekä niiden kehittämistarvetta. Lyhyitä listoja on 
kolme. 
 
VASTAUSOHJEET: 
 
1. Arvioi jokaisen kohteen kohdalla käytätkö kohdetta ulkoiluun ja merkkaa käyttö ensimmäiseen ruutuun. 
2. Arvioi onko kohteessa kehittämistarvetta ja merkkaa kehittämistarpeen suuruus. 
Voit arvioida kehittämistarvetta, vaikka et itse käytä kohdetta ulkoiluun. Mikäli kohteessa ei ole kehittämistarvetta, 
älä merkkaa mitään. 
3. Listaa avoimeen tekstikenttään mielestäsi kehittämistä vaativat ulkoilukohteet, kuvaa niiden puutteet ja esitä 
kehittämisehdotuksia. 
 
Reitit, polut ja radat 
 
Käytän kohdetta ulkoiluun (rasti viivalle, jos pitää paikkansa) 
3 Nykytila hyvä 
2 Jonkin verran kehittämistarvetta 
1 Paljon kehittämistarvetta 
  
Pyörätiet    ___ 1 2 3 
Hiihtoladut    ___ 1 2 3 
Kuntopolut ja radat   ___ 1 2 3 
Luontopolut    ___ 1 2 3 
Retkeilyreitit    ___ 1 2 3 
Matkaluistelureitit / Luonnonjääradat  ___ 1 2 3 
Rullasuksi- / rullaluistelureitit   ___ 1 2 3 
Pyörätuolireitit    ___ 1 2 3 
Maastopyöräilyreitit   ___ 1 2 3 
Melontareitit    ___ 1 2 3 
Veneilyreitit    ___ 1 2 3 
Ratsastusreitit    ___ 1 2 3
  
Voit listata edellä tarkoittamiasi kehittämistä vaativia ulkoilukohteita, kuvata niiden puutteita ja esittää 
kehittämisehdotuksia. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ ________________________________ 
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Ulkoilu- ja virkistyspaikat 
   
Lähipuistot    ___ 1 2 3 
BMX- sekä rullalautailu- ja rullaluistelupuistot  ___ 1 2 3 
Frisbeegolfradat   ___ 1 2 3 
Golfkentät    ___ 1 2 3 
Ulkokiipeilypaikat   ___ 1 2 3 
Metsät    ___ 1 2 3 
Suunnistusalueet   ___ 1 2 3 
Luonnonsuojelualueet   ___ 1 2 3 
Leiri- ja retkeilykeskukset   ___ 1 2 3 
Veneilyn, soudun ja melonnan  
rantautumispaikat   ___ 1 2 3 
Uimarannat    ___ 1 2 3 
Avantouintipaikat   ___ 1 2 3 
Maastohiihtokeskukset   ___ 1 2 3 
Laskettelurinteet ja rinnehiihtokeskukset  ___ 1 2 3
    
Voit listata edellä tarkoittamiasi kehittämistä vaativia ulkoilukohteita, kuvata niiden puutteita ja esittää 
kehittämisehdotuksia. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ ________________________________ 
 
Ulkokentät 
   
Lähiliikuntapaikat (lasten ja nuorten liikuntaan  
ja terveysliikuntaan tarkoitettu liikuntapaikka,  
joka sijaitsee asuinalueella tai välittömässä  
läheisyydessä)    ___ 1 2 3 
Yleisurheilukentät   ___ 1 2 3 
Koripallokentät    ___ 1 2 3 
Lentopallokentät   ___ 1 2 3 
Beachvolleykentät   ___ 1 2 3 
Pesäpallokentät    ___ 1 2 3 
Tenniskentät    ___ 1 2 3 
Palloilukentät (eri kokoiset hiekka- ja  
nurmikentät)    ___ 1 2 3 
Luistelukentät ja kaukalot   ___ 1 2 3 
Tekojäät    ___ 1 2 3 
 
Voit listata edellä tarkoittamiasi kehittämistä vaativia ulkoilukohteita, kuvata niiden puutteita ja esittää 
kehittämisehdotuksia. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ ________________________________ 
 
TYYTYVÄISYYS ULKOILUKOHTEISIIN 
  
Kuinka tyytyväinen olet kokonaisuudessaan seuraavien ulkoilupaikkojen nykytilaan? Arvioi asteikolla 1-5. 
 
5 erittäin tyytyväinen 
4 tyytyväinen 
3 ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
2 tyytymätön 
1 erittäin tyytymätön 
 
Pyörätiet/kevyen liikenteen väylät 1 2 3 4 5 
Puistot   1 2 3 4 5 
Lähiliikuntapaikat  1 2 3 4 5 
Kuntoreitit   1 2 3 4 5 
Hiihtoladut   1 2 3 4 5 
Luontopolut   1 2 3 4 5 
Retkeilyreitit   1 2 3 4 5 
Uimarannat   1 2 3 4 5 
Ulkokentät   1 2 3 4 5 
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Mitä ulkoilupaikkoja toivot lähemmäksi kotiasi? Merkitse 0-3 ulkoilupaikkaa tärkeysjärjestyksessä. 
Tärkein____________________________________________________________________ 
Toiseksi tärkein_____________________________________________________________ 
Kolmanneksi tärkein_________________________________________________________ 
 
Puuttuuko kunnastasi jokin tärkeä ulkoilupaikka, joka vaikeuttaa ulkoilun harrastamistasi? Jos puuttuu, mikä? 
Merkitse 0-3 ulkoilupaikkaa tärkeysjärjestyksessä. 
Tärkein____________________________________________________________________ 
Toiseksi tärkein_____________________________________________________________ 
Kolmanneksi tärkein_________________________________________________________  
 
ULKOILUN MUUTOS JA TULEVAISUUS 
 
Missä ulkoilupaikkaan tai -palveluun liittyvässä asiassa kuntasi on mielestäsi onnistunut? Kirjaa alle. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
KIITOS ARVOKKAASTA VASTAUKSESTA! 
  
Jättämällä tietosi alla olevaan kenttään osallistut arvontaan. Yhteystietojasi käytetään ainoastaan 
arvontapalkintojen toimittamiseen ja tämän kyselyn tulosten julkaisutilaisuudesta tiedottamiseen. Arvonnassa 
voittaneille ilmoitamme henkilökohtaisesti! 
Nimi_________________________________________________________________ 
Osoite_______________________________________________________________ 
Postinumero__________________________________________________________ 
Postitoimipaikka_______________________________________________________ 
Sähköpostiosoite_______________________________________________________ 
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