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Asia: Lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta

Suomen Latu on valtakunnallinen ulkoilujärjestö, jolla on noin 87 000 jäsentä noin 200 jäsenyhdistyksessä. Suomen Ladun visio on, että jokainen
löytäisi itselleen mielekkään ja hyvää oloa tuottavan tavan liikkua ja ulkoilla
luonnossa. Katsomme lausunnolla olevaa ehdotusta siksi ulkoilun ja liikunnan edistämisen näkökulmasta.

Ylikunnallisten ulkoilureittien tarve seudullisessa kaavoituksessa
Pääkaupunkiseudun väestö lisääntyy ja virkistysalueisiin kohdistuva käyttöpaine kasvaa. Tämä näkyy monien keskeisten virkistysalueiden ruuhkautumisena. Ruuhkautumisen ohjaaminen edellyttää mm. ulkoilureittejä ja kulutuksen ohjaamista kestäville alueille. Liiallinen ruuhkautuminen koetaan virkistyskäytön laatua heikentävänä tekijänä.
Maastopyöräilijöiden määrä on lisääntynyt kymmenillä tuhansilla viimeisten
10 vuodenaikana. Välineiden parantuminen, hintojen lasku, reitit ja verkossa
jaettava reittitieto ovat olleet omiaan lisäämään harrastajien määrää. Huonot talvet tekevät etenkin Etelä-Suomessa pyöräilyn harrastamisesta ympärivuotista. Karttaan merkittyjen ja opastettujen reittien tarve kasvaa koko
ajan. Pitkien, ja alueita toisiinsa yhdistävien reittien tarve korostuu lajissa,
jossa eteneminen on kävelyä nopeampaa.
Erityisesti Karkkilan, Hyvinkään ja Keravan suunnalla on ollut kasvavaa mielenkiintoa ylikunnallisille reiteille. Kunnista kaivataan ulkoilureittiyhteyksiä
viherkehälle. Maakuntakaavoituksessa osoitetuilla ulkoilureittiyhteyksillä on
merkitystä ylikunnallisten ulkoilureittien hankkeistamiseen ja yhteistyön
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onnistumiseen. Kaavamerkinnän puutetta käytetään joskus kunnissa perusteena sille, että reittihanketta ei lähdetä edistämään, etenkin jos kyseessä
on reitin ns. välikunta.
Ylikunnalliset reitit tukevat viherkehää ja mahdollistavat etenkin pidempien
ja tarpeellisten retkeily- ja maastopyöräilyreittien perustamisen.
Tulevaisuuden ulkoilun trendilajeja emme vielä tiedä. Koska väestön liikkumiseen tulisi kannustaa kaikin mahdollisin tavoin jo Valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteonkin (s. 30) perusteella, näemme Suomen Ladussa ensiarvoisen tärkeänä sisällyttää maakuntakaavaan keskeiset ylikunnalliset ulkoilureitit.
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto on jo vuosia kehittänyt opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoituksella Liikuntakaavoitus.fi -verkkosivua kaavoittajien avuksi liikuntaan kannustavan elinympäristön suunnittelemiseksi.
Sivustolla käsitellään kaikkia kaavatasoja ja annetaan suosituksia suunnitteluun. Seudullisella tasolla keskeisiksi nousevat viheralueiden riittävyys, verkostomaisuus ja ylikunnallisten reittien jatkuvuus, sujuvuus ja se, että ne yhdistävät keskeisiä virkistysalueita ja palveluja toisiinsa.
https://liikuntakaavoitus.fi/olosuhdesuositukset/seudullinen-taso/
Yllä esitetyillä perusteilla Suomen Latu pitää tärkeänä ylikunnallisten ulkoilureittien
sisällyttämistä seudulliseen suunnitteluun. Esitämme asiaa korjattavaksi kaavaehdotukseen.
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