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Tiivistelmä 

Supporting Policy and Action for Active Environments (SPAcE) oli kolmivuotinen 
projekti (2015–2017), jonka  rahoitti Erasmus+-ohjelma”Sport Collaborative 
Partnerships”. 

Projektissa oli mukana 10 hankekumppania 8 eri EU-maasta. Tavoitteena oli kehittää 
kestäviä ja aktiivisia kaupunkiympäristöjä eri puolilla Euroopan unionia.

SPAcE-projektin tavoitteena oli tukea terveellisten liikkumisvalintojen tekemistä luomalla 
aktiivisia kaupunkiympäristöjä. SPAcE:n tavoite oli:  
• tukea toimintasuunnitelmien luomista, lisätä liikunnan määrää projektissa mukana

olevissa kaupungeissa ja
• edistää kuntalaisten osallisuutta aktiivisemman kaupunkiympäristön luomisessa.

Tämä julkaisu on toinen kolmesta projektin aikana tuotetuista julkaisuista. Julkaisu 
tarjoaa käytännön  neuvoja,  joiden avulla voidaan kehittää aktiivisen kaupunkiympäristön 
toimintasuunnitelma, joka sujuvoittaa aktiivista liikkumista kaupunkiympäristössä. 
Kehitysprosessissa  olisi hyvä olla mukana laaja joukko eri tahojen edustajia,  esimerkiksi 
virkamiehiä, terveysalan ammattilaisia, kaavoittajia ja liikennesuunnittelijoita sekä 
kävelyn ja pyöräilyn edistäjiä.

Julkaisussa kuvaillaan ja  määritellään aktiivinen kaupunkiympäristö. Lisäksi kerrotaan, 
miten toimintasuunnitelma voidaan laatia terveyttä edistävän kaupunkiympäristön 
luomisen tueksi.  Julkaisussa esitellään viisi tapausesimerkkiä siitä, miten  prosessi 
toteutettiin SPAcE-projektissa. 

Sarjan kaksi muuta  julkaisua ovat ”Environments for physical activity in Europe a review 
of evidence and examples of practice” (Cavill, 2016)  ja  opas Maailman terveysjärjestö 
WHO:n kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisen arvioinnin (HEAT)-työkalun 
käyttöön viidessä SPAcE-projektin toteutuspaikassa. Nämä kolme  julkaisua muodostavat 
yhdessä SPAcE-projektin julkaisujen sarjan.  

Kaikki julkaisut löytyvät osoitteesta: 
http://activeenvironments.eu/download/ 
WHO:n HEAT-työkalusta löytyy  osoitteesta: 
www.walkingandcycling.org
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1 JOHDANTO 

SPAcE-projektin esittely 
SPAcE-projekti kesti kolme vuotta, ja se rahoitettiin Erasmus+ Sport Collaborative 
Partnerships Programme -ohjelmasta.

Projektissa oli mukana 10 hankekumppania 8 eri EU-maasta. Tavoitteena oli kehittää 
kestäviä ja aktiivisia kaupunkiympäristöjä eri puolilla Euroopan unionia. Hankekumppanit 
on lueteltu alla, ja heidän roolinsa on kuvattu sulkeissa.

• Gloucestershiren yliopisto, Iso-Britannia (koordinointi/projektin johto)
• Oxfordin yliopisto, Iso-Britannia (asiantuntija/arviointi)
• Thessalian yliopisto, Kreikka (paikallisen toteuttajan mentorointi/ julkaisujen

tuottaminen)
• Zürichin yliopisto, Sveitsi (asiantuntija/ vertaisarviointi)
• Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, Suomi (toimintasuunnitelmien ohjaava asiantuntija)
• Brasov Metropolitan Agency, Romania (paikallinen toteuttaja)
• Kastilia-La Manchan alueellinen koulutushallinto, Espanja (paikallinen toteuttaja)
• CESIE, Italia (paikallinen toteuttaja)
• Tukumsin kunta, Latvia (paikallinen toteuttaja)
• Trikalan kunta, Kreikka (paikallinen toteuttaja).

SPAcE-projektin tavoitteena oli tukea terveellisten liikkumisvalintojen tekemistä luomalla 
aktiivisia kaupunkiympäristöjä projektissa mukana olleisiin viiteen kohdekaupunkiin. 
Kohdekaupunkeja olivat Romanian Brasov, Espanjan Kastilia-La Mancha, Italian Palermo, 
Latvian Tukums ja Kreikan Trikala. SPAcE-projektissa  kuhunkin kohdekaupunkiin luotiin 
toimintasuunnitelmat, joiden avulla  kehitetään aktiiviseen liikkumisen kannustavia 
kaupunkiympäristöjä  Aktiivisia kaupunkiympäristöjä luomalla pyrittiin lisäämään 
fyysistä aktiivisuutta sekä kuntalaisten osallisuutta ympäristönsä kehittämiseksi. 

Mitä tarkoitetaan aktiivisella kaupunkiympäristöllä? 
Projektissa “aktiivinen kaupunkiympäristö” määriteltiin seuraavasti (Cavill, 2016):   

“fyysinen tai sosiaalinen ympäristö, joka kannustaa  harrastamaan liikuntaa ja 
valitsemaan aktiivisen liikkumisvaihtoehdon.” [s. 9]   

Fyysisiä ympäristöjä ovat esimerkiksi:  
• Kaupunkien keskustat, joissa on vähennetty henkilöautoilua tai kielletty se

kokonaan ja/tai jotka on muutettu kävelykeskustoiksi.
• Puistot ja viheralueet, jotka kannustavat kävelemään ja leikkimään.
• Lähiliikuntapaikat.
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• Vesistöjen rantareitit, jotka houkuttelevat liikkumaan.
• Pyöräilyreitit
• Kaupunkialueilla sijaitsevat istuimet, penkit ja kahvilat, jotka houkuttelevat ihmisiä

lähtemään liikkeelle.
• Palstaviljelmät
• Koulujen pihat,  jotka houkuttelevat leikkimään ja liikkumaan.

Sosiaalisia ympäristöjä ovat:  
• Valtion ja kunnan strategiset linjaukset ja toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn

edistämiseksi
• Kävelyn ja pyöräilyn asemaa parantavat toimenpiteet kaupunkisuunittelussa
• Matkailulinjaukset, jotka edistävät kävelyä, pyöräilyä ja aktiivista vapaa-ajan viettoa

(esim. matkailureitit, pyöränvuokraus tai tuettu joukkoliikenne)
• Autottomat päivät tai kävely-/pyöräilytapahtumat, jotka houkuttelevat suurta

yleisöä osallistumaan
• Kilpailut ja tapahtumat, jotka houkuttelevat suuria yleisömääriä
• Väestön liikuntaa edistävät kampanjat
• Kävely- ja pyöräilymatkojen pituuden ja/tai keston osoittavat opasteet
• Kävelevät ja pyöräilevät ”koulubussit” (lapset pyöräilevät tai kävelevät kouluun

yhtenä ryhmänä)
• Urheilu- ja liikuntakerhot sekä –seurat
• Vapaa-ajan harrastusten edistäminen tai tukeminen
• Liikkumiseen kannustava sosiaalinen media.

Lisätietoja ja ideoita aktiivisista kaupunkiympäristöistä löydät SPAcE-projektin 
ensimmäisestä julkaisusta: 
http://activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf:
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Tämän oppaan tavoite 

Tässä oppaassa annetaan neuvoja aktiivisen kaupunkiympäristön (UActivE:n) 
toimintasuunnitelman luomiseen. Tämän lisäksi oppaassa kerrotaan 
toimintasuunnitelman osioista, kehitysprosessiin mukaan otettavista 
tahoistatapausesimerkkejä. Oppassa esitellään viisi toimintasuunnitelmaesimerkkiä 
SPAcE:n Romaniassa, Espanjassa, Italiassa, Latviassa ja Kreikassa sijaitsevista 
kohdekaupungeista. Oppaassa on lisäksi linkkejä muihin hyödyllisiin, , 
toimintasuunnitelmien yhteisen kehitysprosessin tueksi laadittuihin asiakirjoihin. Niistä 
ilmenee kussakin kohdekaupungissa hyödynnetty malli.  
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Aktiivisen kaupunkiympäristön (Urban Active Environment, UActivE) 
toimintasuunnitelma  

Mikä on aktiivisen kaupunkiympäristön (Urban Active Environment, UActivE) 
toimintasuunnitelma?  
Aktiivisen kaupunkiympäristön (UActivE:n) toimintasuunnitelma on yhdessä laadittu 
ja kattava suunnitelma, jossa kartoitetaan tulevaisuuden näkymiä. Siinä kerrotaan 
yksityiskohtaisesti toimenpiteistä ja erityisistä tavoitteista, jotka liittyvät kyseisten 
näkymien toteutumiseen.Tavoitteiden keskipisteessä ovat seuraavat alueet:    
• Tietyt ympäristöt ja/tai väestöryhmät, esimerkiksi lapset/koulut, kaupungin

keskusta/yhteisö.
• Rakennettu ympäristö, esimerkiksi kaupungin keskusta, jossa autoilua on

rajoitettu, pyöräily-/jalankulkuinfrastruktuuri, puistot ja viheralueet, ilmaiset
lähiliikuntavälineet, koulun pihat jne.

• Sosiaalinen ympäristö, esimerkiksi tukitoimet, kampanjat, kerhot ja ryhmät,
sosiaalisen median keinot jne.

Mihin toimintasuunnitelmaa voidaan hyödyntää?
UActivE-toimintasuunnitelman laatiminen auttaa järjestöjä suunnittelemaan liikunnan 
lisäämistä strategisesti sekä yksilö- että yhteisötasolla. Sen avulla kyetään tukemaan ja 
kannustamaan sosiaalista osallistuvuutta yhteisöjen aktiivista osallistumista lisäämällä. 
Yksi tavoitteista on muuttaa ajattelutapoja terveellisten liikkumisvaihtoehtojen 
tukemiseksi.

UActivE-toimintasuunnitelman luominen – kokemuksia SPAcE-projektista 
SPAcE-projektissa viisi kohdekaupunkia laati UActivE-toimintasuunnitelman. Prosessiin 
kuuluivat seuraavat kuusi vaihetta: 

1. Näyttöön tutustuminen
2. Valmistelu poikkihallinnollisella yhteistyöllä
3. Mallin hyödyntäminen
4. Vertaisarvio ja hienosäätö
5. Hyväksymisprosessi
6. Toimeenpano ja seuranta

UActivE-toimintasuunnitelmien kuusivaiheinen kehitysprosessi kesti 12–18 kuukautta. 
Sitä seurasi toteutusvaihe.  



Vaiheista on kerrottu kuvassa 1 ja projektin tukiasiakirjoissa. Ne on suunniteltu tukemaan 
toimintasuunnitelmaprosessia. Asiakirjat ovat saatavilla osoitteesta:  
www.activeenvironments.eu. ja ne ovat: 
• SPAcE:n UActivE-toimintasuunnitelmamalli (sisältää lisätietoja kustakin kuudesta

vaiheesta)
• Työpajatoiminnan metodeja
• Ehdotuksia siitä, ketä kutsua mukaan työryhmään
• Toimintasuunnitelman toimeenpano
• SPAcE-toimintasuunnitelman raportointimalli.
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Tiedotus aineiston avulla:
1. Auditointi seuraavien

perusteella:
a) tiedot terveydestä, liikunnasta,
kuljetuksista, pyöräilystä ja
kävelystä jne.
b) olennaiset julkiset toimet.

Kuuleminen ja yhteistyö:
1. Keskeisten sidosryhmien

määritteleminen (esimerkiksi
kaavoituksen, suunnittelun
tai terveyden ala).

2. Työryhmän perustaminen
joidenkin (tai kaikkien)
sidosryhmien kanssa.

3. Toimintasuunnitelman laati-
minen yhdessä.

Mallin käyttö:
1. Pääotsikoihin kuuluvat

Johdanto; Tausta; Julkiset 
toimet; SWOT-analyysi; 
Toimintasuunnitelma; 
Arviointi, Lopputulokset.

Tarkastus ja hienosäätö:
1. Sidosryhmien kuuleminen

(laajemmat kuin työryhmät)
2. Yhteisön kuuleminen
3. Vertaisarviointi – vastuuhen-

kilöiden valinta

5 Tuki:
1. Paikallishallinto tai kunta

hyväksyvät suunnitelman
virallisesti.

2. Yhteisön valittujen jäsenten
tuen varmistaminen.

Toteutus ja arviointi:
1. Toteutus yhdessä kaikkien

sidosryhmien kanssa.
2. Edistymisen/

täytäntöönpanon arviointi.
3. Edistymiskertomuksen

laatiminen ja jakaminen.

UActivE-toimintasuunnitelman luomiseksi

6 VAIHETTA

Kuva 1: 
UActivE-toimintasuunnitelman kehitysvaiheet
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Viiden SPAcE UActivE -toimintasuunnitelmaesimerkin ominaisuuksia  

Osiossa 4 on viiden tapausesimerkin toimintasuunnitelmat. Ne ovat tiivistelmiä 
SPAcE-projektin UActivE-toimintasuunnitelmista. Esimerkit erovat toisistaan kullekin 
kohdekaupungille ominaisten kuulemisen, aineiston, tarpeiden ja keskipisteen perusteella.  

Taulukko 1: Yhteenveto SPAcE UActivE -toimintasuunnitelmien ominaisuuksista

Tapaustutkimus Visio Ominaisuudet 

Brasov, 
Romania

Brasov – kaupunki, jossa 
pyöräily on elämäntapa.

• Liikkumista edistävän infrastruktuurin
kehittäminen (esimerkiksi, pyöräkaistojen
infrastruktuuri ja pyöräilypuisto).

• Julkisen tietoisuuden lisäämiseen tähtäävä
kampanja 8–80-vuotiaiden pyöräilyn ja
kävelyn lisäämiseksi.

Kastilia- La 
Mancha, 
Espanja

Aktiivisesta 
liikkumisesta tulee 
helppo, kestävä ja 
suosittu vaihtoehto 
Toledossa, ja sen 
avulla päivittäinen 
liikkuminen sujuu 
tehokkaasti, turvallisesti 
ja terveellisesti.

• Infrastruktuurin kehittäminen Toledon
kaupungin ja sen lähellä olevien alueiden
yhdistämiseksi aktiivisen liikkumisen avulla.

• Seuraavien edistäminen:
o uuden infrastruktuurin kehittäminen
o aktiivinen liikkuminen paikasta toiseen.

Palermo, 
Italia

Palermo – aktiivisten 
ja terveiden 
kouluyhteisöjen tyyssija.

• Kouluympäristö, lukuisia eri ohjelmia, joihin
lukeutuvat:
o liikunnan lisääminen sekä koulussa että

koulun ulkopuolella
o opettajien tukeminen liikunnan

edistämisessä
o koulun puutarhanhoito
o turvallisten koulureittien ja paikallisten

ajanviettopaikkojen kehittäminen.

Tukums, 
Latvia

Kaikki liikkeelle 
Tukumsissa! Kaupunki, 
jossa kaikkialle pääsee 
kävellen tai pyöräillen.

• Liikunnan infrastruktuurin kehitys
(nopeuden vähentäminen, pyöräkaistojen
toteutus yhteisöissä ja yhteisöjen välillä).

• Vapaa-ajanviettopaikkojen luominen
(markkinointi, välineet, uudet
matkailuvaihtoehdot).
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Trikala, 
Kreikka

Kaupunki, joka poisti 
autot kaupungin 
keskustasta ja 
keskustan välittömästä 
läheisyydestä.

• Yhdistettävyys kahdella erityisalueella:
o kaupungin yhdistäminen vapaa-

ajanvietto- ja virkistyspaikkoihin
pääsemiseksi pyöräkaistoja ja
kävelyreittejä pitkin.

o kaupungin kävelyreittien ja pyöräkaistojen
yleisen liitettävyyden tehostaminen.

• Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Toimintasuunnitelmien yhteenveto on annettu osiossa 4.  

Kokemuksia UActivE-toimintasuunnitelman luomisesta
SPAcE-projektiin kuului arviointi, jonka avulla kerättiin tietoa toimintasuunnitelmien 
kehitysprosessista. Arviointiin kuului haastatteluja viiden kohdekaupungin UActivE-
toimintasuunnitelman laatineiden projektin yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Yhteistökumppaneiden haastatteluissa ilmenneet tärkeimmät  kokemukset on 
koottu yhteen, jotta niistä olisi hyötyä järjestöille,  jotka haluavat luoda omat UActivE-
toimintasuunnitelmansa. Lisäksi tarjolla on kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Prosessi
• Projektin kohdekaupungit pitivät sekä toimintasuunnitelman laatimisen mallia

että suunnitelmien kriittisen tarkastuksen prosessia hyödyllisinä suunnitelmaa
laadittaessa.

Toteutussuunnitelman yhteistuotto
• SPAcE ehdotti paikallisista sidosryhmistä kootun työryhmän perustamista UActivE-

toimintasuunnitelmien laatimista ja mahdollisuuksien mukaan myös suunnitelman
yhteistuottamista varten. Sidosryhmien osallistumisen ja kuulemisen prosessi oli jo
tuttua useimmille kohdekaupungeille. Yksityiskohtaisen, aktiiviseen ympäristöön
pureutuvan toimintasuunnitelman laatiminen oli sen sijaan uutta.

• Johtoryhmän kokoaminen oli olennaisen tärkeää. Monissa kohdekaupungeissa oli
helppo löytää aiheesta kiinnostuneita osapuolia (esimerkiksi pyöräily-yhdistyksiä),
mutta vaikutusvaltaisten poliitikkojen ja päättäjien mukaan saaminen osoittautui
haasteelliseksi.

Aineiston käyttö ja hyvä käytäntö
• Aineiston yhteenveto ja hyvän käytännön asiakirja (julkaisu 1) tarjosivat hyödylliset

puitteet toteutuskumppaneiden ideoille ja oivalluksille.
• Toteutuskumppaneiden tarpeisiin mukautettua ja näiden erityishaasteisiin liittyvän

aineiston tarjoamista arvostettiin.
• Kaikkien projektin yhteistyökumppaneiden aktiivinen osallistuminen aineiston ja

tapausesimerkkien keruuseen helpotti siirtymistä teoriasta käytäntöön ja päinvastoin.
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Toimintasuunnitelman sisältö  
• Kaikki toimintasuunnitelmat sisälsivät sekä sosiaaliseen että fyysiseen ympäristöön

liittyviä toimia, jotka oli mukautettu paikalliseen tarpeeseen ja kontekstiin sopiviksi.
• Pyöräily vaikutti saavan enemmän näkyvyyttä kuin kävely. Tämä voi johtua siitä, että

pyöräilyn infrastruktuuri on muutenkin näkyvämpää ja myös siitä, että pyöräilyn
edistäjät ovat enemmän esillä.

• Raha oli olennainen este: joillakin kohdekaupungeilla oli kunnianhimoisia
suunnitelmia, joiden toteuttamisen rahoituksen puute kuitenkin esti.

Taloudellinen arviointi
• Taloudellisen arvioinnin käsite oli entuudestaan tuttu kumppaneille, mutta WHO:n

HEAT-työkalu ei. Sen käyttö osoittautuikin haasteelliseksi monissa eri paikoissa.
• HEAT-työkalun käyttöä haittasi myös tarkkojen kävely- ja/tai pyöräilytietojen

puuttuminen.
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UActivE-toimintasuunnitelman laatimiseen liittyviä suosituksia

Suositukset annetaan alla olevissa osioissa, jotka koskevat toimintasuunnitelman 
kehitysprosessia.   

Prosessi  
• Käytä määriteltyä mallia toimintasuunnitelman laatimisessa; käytä SPAcE UActivE

-toimintasuunnitelmamallia tai muokkaa sitä tilanteeseen sopivaksi.
• Ota huomioon suunnitelman luomisen kuusi vaihetta ja suunnittele kehitys ja toteutus

huolellisesti ja määriteltyjen aikarajojen puitteissa.
• Hae tai kerää tietoja tämänhetkisistä kävely-/pyöräilymääristä paikallisesti ja

kansallisesti. Näitä tietoja voidaan käyttää WHO:n HEAT -työkalussa.
• Kerää kansallisia, alueellisia ja paikallisia tietoja yhteisön väestöprofiilista. Näitä ovat

muiden muassa terveydentilatiedot, fyysisen ympäristön tiedot, yhteisön liikkumista
koskevat tiedot sekä tiedot kulkutavoista. Tietoja voidaan hyödyntää mahdollisuuksien 
kartoittamisessa, ja ne tarjoavat lisäksi aineistoa toimintasuunnitelman toteutuksen
ja sisällön tukemiseen.

Sidosryhmät, vertaisarviointi ja yhteisön kuuleminen  
• Tärkeiden sidosryhmien kartoitus ja mukaan saaminen.  Sidosryhmiä voi löytyä

esimerkiksi kaavoitus-, koulutus-, terveydenhoito- ja kuljetusalan tai paikallisten
yhteisöryhmien ja tilantarjoajien joukosta. Koeta ottaa mukaan sekä kriittisesti
ajattelevia että asiaa tukevia tahoja. Seuraavat kysymykset voivat auttaa sinua
tärkeiden sidosryhmien määrittelemisessä:
o Kenet kutsuisit mieluiten alussa pidettävään keskustelukokoukseen?
o Ketä tarvitsisit työryhmässä UActivE-toimintasuunnitelman yhteistuotantoon?
o Kuka voisi arvostella projektia? Arvostelijat on saatava mukaan jo prosessin

alussa, jotta prosessi ei takkuaisi ja jotta toteutus saisi tukea.
o Kuka voisi huolehtia vertaisarvioinnista, kun UActivE on toteutettu?
o Kenen haluaisit varmistavan toimintasuunnitelman toteutuksen?

• Kun tärkeät sidosryhmät on määritelty, laadi luettelo ja päätä, mitkä sidosryhmät
kannattaa ottaa mukaan seuraaviin:
o Alussa pidettävä keskustelukokous
o Työryhmä
o Sidosryhmät, jotka toimivat neuvonantajina prosessin edetessä
o Yksi tai useampi sidosryhmä, joka kykenee vertaisarvioimaan

toimintasuunnitelman kriittisesti mutta samalla tietoperusteisesti
o Toteutuksen sidosryhmät.

• Kun työryhmän kokoonpanosta on päätetty, ilmaise selkeästi ryhmän tehtävä ja
toisaalta myös ryhmän jokaisen sidosryhmän  tehtävä ja merkitys. Varmista lisäksi,
että kaikki tietävät, mikä muiden sidosryhmien jäsenten rooli on kehityksen
tarkastuksessa/neuvonannossa, toimintasuunnitelman myöhemmässä toteutuksessa
jne.
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• Laadi ja toteuta työryhmän kokousaikataulu ja suunnittele viestintä (keino ja tiheys)
muiden tärkeiden sidosryhmien jäsenten kanssa.

• Varmista, että tärkeät toteuttajaosapuolet pääsevät mukaan jo varhaisessa vaiheessa
(nämä voivat olla myös sidosryhmän jäseniä).

• Vertaisarviointi: Valitse jo prosessin alussa yksi tai useampi sopiva henkilö, joka kykenee 
huolehtimaan asiakirjan vertaisarvioinnista. Laadittujen toimintasuunnitelmien
arviointi ja asiantuntijan tuki ovat selkeän, asianmukaisen ja aineistoon perustuvan
toimintasuunnitelman tärkeitä edellytyksiä. Käytä SPAcE-toimintasuunnitelman
arviointimallia tai muokkaa sitä tilanteeseen sopivaksi.

• Yhteisön kuuleminen on tärkeä osa UActivE-toimintasuunnitelman yhteistuotantoa.
Kuulemisen avulla voidaan varmistaa, että suunnitelma toimii yhteisössä, jota varten
se laadittiin.  Tee luettelo toimintasuunnitelman keskeisistä henkilöistä ja järjestöistä.
Lisää luetteloon ihmisiä vaikeasti saavutettavista ryhmistä, kuten liikuntarajoitteisten
ja vanhusten joukosta. Harkitse innovatiivisten ja olosuhteisiin sopivien neuvottelu- ja
osallistamistapojen käyttöä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi sosiaalinen media, lasten ja 
nuorten kohderyhmien ja  yhteisöryhmien luo kohdistuvat vierailut, ideointityöpajat
jne. Aineisto-osiossa on asiakirja, jossa on ideoita tämän toteuttamiseksi.

Toteutussuunnitelman laatiminen yhdessä
• Suunnittele kehitysvaiheet ja laadi työryhmän kokousaikataulu.
• Päätä, milloin ja missä prosessin vaiheessa tärkeät sidosryhmät otetaan mukaan.

Osallistumistavat voivat muuttua: esim. kasvokkain, sähköisesti, ryhmissä, yksittäin.
Mieti, mikä on paras tapa kullekin sidosryhmälle.

• Selitä suunnitelman laatimisprosessi kaikille mukana oleville. Näin voit varmistaa,
että kaikki tietävät, missä mennään – sekä alussa että prosessin aikana.

• Yhteisön kuuleminen prosessin aikana on tärkeää, sillä sen avulla voidaan varmistaa,
että toimintasuunnitelma on hyödyllinen ja että se toimii niissä yhteisöissä, joita
varten ja joiden kanssa se on suunniteltu. Tukiaineisto-osiossa on asiakirja, jossa on
ideoita tämän toteuttamisesta.

• Toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä on haasteellinen ja aikaa vievä prosessi.
Se on kuitenkin olennainen toimintasuunnitelman kehittämisen ja toteuttamisen
kannalta. Varaa tähän vaiheeseen riittävästi aikaa.

• Kun päätät toimenpiteistä, joita suunnitelman puitteissa tehdään, ota mukaan
SMART-tavoitteet (SMART: täsmällinen, mitattava, saavutettava, realistinen ja
aikasidonnainen).  Ota huomioon jokaisen toimenpiteen onnistumisen arviointi ja
mittaus. Käytä sopivia indikaattoreita tämän tekemiseen.
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Aineiston käyttö ja hyvä käytäntö 
• Tapausesimerkit ja aineistot, jotka on annettu SPAcE:n aineiston ja hyvän käytännön

esimerkkien katsauksessa, voivat antaa oivalluksia ja hyödyllisiä ideoita, ja niiden
avulla voidaan varmistaa, että toimenpiteet ja toiminta pohjautuvat aineistotietoon.

• Tapauskohtaisesti valittu aineisto on tärkeä sen paikan/yhteisön kannalta, jolle
toimintasuunnitelma on suunnattu.

• Ota sidosryhmän jäsenet mukaan aineistovaiheessa, jotta prosessi tapahtuu
yhteisvoimin.

Toimintasuunnitelman sisältö
• Käytä mallia kunkin eri osion sisällön ohjaamiseksi.
• Ota mukaan myös sosiaalisen ja fyysisen ympäristön toiminta ja toimenpiteitä.
• Käytä paikallista aineistoa ja toimintatapoja ja mukauta toimintasuunnitelma

paikallisiin tarpeisiin ja tilanteisiin, jotka pohjautuvat yhdessä sidosryhmän jäsenten
kanssa suoritetussa laatimisvaiheessa syntyneisiin oivalluksiin.

• Varmista, että toimintasuunnitelmassa ovat mukana asiaankuuluvat resurssit
(henkilökunta, aika, rahoitus). Ne voivat olla paikallisia, alueellisia, kansallisia (maan
sisäisiä) ja/tai ulkoisia (eurooppalaisia tai kansainvälisiä).

Taloudellinen arviointi 
• WHO:n HEAT -työkalua suositellaan käytettäväksi seuraaviin tarkoituksiin:

– ennakoivaan tarkoitukseen: nykyisen käytön arviointi ja/tai ennustetun
tulevan käytön taloudellisen vaikutuksen arviointi

– potentiaalisesti tehokkaana työkaluna sidosryhmien ja rahoittajan
vakuuttamiseksi toimintasuunnitelman arvosta.

• SPAcE-asiakirjassa on annettu esimerkkejä siitä, miten WHO:n HEAT-työkalua
käytettiin SPAcE-projektin toimintasuunnitelmissa ja miten sitä voitaisiin hyödyttää 
toimintasuunnitelman kehittämisessä.
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3
UACTIVE-TOIMINTASUUNNITELMAESIMERKKEJÄ 
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3
Romania 
UActivE-toimintasuunnitelman tiivistelmä:  Brasov, Romania.

1. UActivE-toimintasuunnitelman esittely
• Brasov:

o Romanian keskellä sijaitseva kaupunkikeskus, jonka asukasluku on noin 300
000.

o Elinajanodote on noin 73 vuotta miehille ja 80 vuotta naisille.
o Sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä. Kaupungista 28,9 prosenttia

koostuu viheralueista, liikuntapaikoista ja vapaa-ajanviettoalueista, minkä
lisäksi sen lähellä on maaseutua ja vuoristoja.

o Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmassa (2014–2015) tuli ilmi, että
suurin osa asukkaista kulki autolla (32,8 %), linja-autolla (34,1 %) tai jalan
(18,6 %). Vain harvat kulkivat pyörällä (0,2 %).

• Terveys ja hyvinvointi:
o Eurobarometri-tutkimuksen (2013) mukaan 78 prosenttia romanialaisista ei

koskaan harrasta liikuntaa tai osallistu urheiluun ja vain 6 prosenttia liikkuu
useammin kuin kerran viikossa. Mitä kävelyyn tulee, 39 prosenttia vastaajista
ilmoitti kävelevänsä alle 30 minuuttia päivässä ja vain 15 prosenttia ilmoitti
kävelevänsä yli 60 minuuttia päivässä.

o Julkisista terveyskertomusjärjestelmistä ilmeni, että liikalihavuus
on lisääntymässä (33,5 prosentin kasvu vuosina 2013–2015) ja että
verenkiertosairaudet ovat lisääntyneet 9,2 prosenttia.

o Kansallisen tutkimuksen mukaan Brasovissa on suuri esiintyvyys ihmisiä,
joilla on verenpainetauti, iskeeminen miopatia ja aivo- ja verisuonitauti.
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o 
1. UActivE-toimintasuunnitelman kehitysprosessi
Osiossa 2 kerrotun kehitysprosessin jälkeen Brasov Metropolitan Agencyn johtama
sidosryhmä määritteli toimintaprioriteettinsa ja kohderyhmänsä seuraavasti:

• Strateginen toimenpide: Keskittyminen urheilun ja liikunnan infrastruktuurin
kehittämiseen, jotta Brasovin asukkaisiin voitaisiin vaikuttaa tehokkaimmin
sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. Keskipisteessä erityisesti
pyöräilyinfrastuktuuri.

• Kohderyhmä: 8–80-vuotiaat eli kaikki, jotka kykenevät käyttämään polkupyörää ja
kuuluvat mihin tahansa sosioekonomiseen luokkaan

UActivE-toimintasuunnitelma, Brasov

Visio:  Brasov – kaupunki, jossa pyöräily on elämäntapa.

Päämäärä: Edistää aktiivista elämäntapaa luomalla kaupunkiympäristö, jossa pyöräily 
entistä helpompaa sekä työmatkoilla että vapaa-ajalla. 

Tavoitteet: 
1. Kaupunkisuunnitelmaverkoston luominen siten, että siinä on mukana

pyöräkaistoja ja että se liittää yhteen keskenään erilaisia yhteisötiloja.
2. Pyöräkaistaverkoston (ja vastaavan infrastruktuurin) laajentaminen 25

kilometrillä vuoteen 2023 mennessä.
3. Vapaa-ajanviettotilan (pyöräilypuiston) luominen pyöräilijöille.
4. Asukkaiden pyöräilyn edistäminen sekä työmatkoilla että vapaa-ajalla.

Toiminta: 
Jokaista yllä olevaa tavoitetta varten toimintasuunnitelmassa on lueteltu joukko 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tavoitteen tai päämäärän saavuttamiseen. UActivE:ssa 
laaditut tavoitteet ja toimenpiteet on koottu yhteen alla olevaan taulukkoon 1.   
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Taulukko 2: Yhteenveto Brasovin UActivE-toimintasuunnitelman päämääristä/
tavoitteista ja toimenpiteistä.

Tavoite/päämäärä Toimenpiteet
1. Pyöräkaistojen ja

vastaavien tilojen
toteuttamisen
kaupunkisuunnitelman
laatiminen.

2. Pyöräkaistaverkoston
(ja vastaavan
infrastruktuurin)
laajentaminen 25
kilometrillä vuoteen
2023 mennessä

3. Yhden vapaa-ajan
tilan (pyöräilypuiston)
luominen pyöräilijöille

1. Nykyisen pyöräkaistaverkoston ja vastaavien tilojen
auditointi.

2. Tutkimuksen toteuttaminen pyöräilijöiden lukumäärän
määrittämiseksi

3. Taloudellisten ja teknisten arvioiden suorittaminen
olemassa olevan verkoston pidentämismahdollisuuksien
arvioimiseksi. WHO:n kävelyn ja pyöräilyn HEAT-
työkalun käyttö sellaisten paikkojen valitsemiseksi,
joissa vaikutuspotentiaali on suurin.

4. Pyöräilyverkoston pidentämisen tai parantamisen
toimenpiteisiin soveltuvien paikkojen valinta yllä
olevien kohtien 1–3 perusteella.

1. Valittujen paikkojen toteutettavuustutkimus kohdasta
1.4 yllä.

2. Infrastruktuurin muutoksia koskevien
tarjouskilpailuasiakirjojen laatiminen ja julkaiseminen.

3. Kohdan 2.2 tarjouskilpailun tarjoajien arviointi

4. Infrastruktuurimuutoksen toteuttajien valitseminen.

5. Kaistojen laajentamistyöt.

1. Pyöräilypuiston toteutettavuustutkimus.

2. Infrastruktuurin muutoksia koskevien
tarjouskilpailuasiakirjojen laatiminen ja julkaiseminen.

3. Kohdan 3.2 tarjouskilpailun tarjoajien arviointi.

4. Infrastruktuurimuutoksen toteuttajien valitseminen.

5. Tilan toteutus .
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Koko toimintasuunnitelma on luettavissa täällä: Brasovin UActivE-toimintasuunnitelma. 

Jos haluat lisätietoja prosessista ja UActivE:sta, ota yhteyttä: Radu Colt, Brasov 
Metropolitan Agency , B-dul. Eroilor no. 8, cam. 200, 500007, Brasov. 
Sähköpostiosoite: office@metropolabrasov.ro Verkkosivu: www.metropolabrasov.ro

4. Polkupyörän
käytön lisääminen
kuntalaisten
liikkumisessa ja
vapaa-ajan vietossa.

1. Viranomaisten ja yhteisön tietoisuuden lisääminen eri
puolella kaupunkia järjestettävillä kampanjoilla, joissa
Brasov esitetään pyöräystävällisenä kaupunkina.

2. Valistuskampanja – tiedotus- ja viestintä muiden
muassa seuraavin keinoin: sosiaalinen media,
perinteiset viestimet, konferenssit, lehdistötiedotteet,
radiohaastattelut, ulkomainokset jne.

3. Kansalaisille suunnattu toiminta – joukko suurelle
yleisölle suunnattuja tapahtumia, joilla lisätään
tietoisuutta ja kehotetaan toimimaan ja tekemään
muutoksia.

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-brasov-romania.pdf
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Espanja
UActivE:n tiivistelmä: Kastilia- La Mancha (Toledo), Espanja. 

1. UActivE-toimintasuunnitelman esittely
• Kastilia- La Mancha (Toledo):

o Toledo on kunta ja kaupunki, joka sijaitsee 71 kilometriä Madridista etelään.
Se on Kastilia- La Machan itsehallintoalueen pääkaupunki, ja vuonna 2015
siellä oli noin 83 000 asukasta.

o Maantieteellisesti kaupunki on sirpaleinen, ja jotkin sen asuinalueista ulottuvat 
jopa 8 kilometrin päähän kaupungin keskustasta ja 100 metriä korkean
kukkulan päälle. Kaupungin ympärillä mutkittelee joki.

o Toimintasuunnitelma keskittyy kahteen asuinalueeseen: nämä ovat nimeltään
Santa María de Benquerencia ja Santa Bárbara. Alueilla asuu 35 % koko
kaupungin väestöstä. Asukkaiden keski-ikä on 38 vuotta Santa María de
Benquerenciassa ja 35 vuotta Santa Barbarassa. Alueella onkin paljon nuoria
perheitä – ja luonnollisesti myös monia kouluja.
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2. UActivE-toimintasuunnitelman kehitysprosessi

Osiossa 2 kerrotun kehitysprosessin jälkeen Kastilia- La Mancha (Toledo) määritteli 
toimintaprioriteettinsa ja kohderyhmänsä seuraavasti: 

• Strateginen toimenpide: Sosiaalinen ja rakennettu ympäristö – aktiivinen
työmatkaliikunta Toledon ja Santa María de Benquerencian ja Santa Bárbaran
asuinalueiden välillä. Asuinalueet valittiin seuraavista syistä:
o Ne ovat kaupungin/kunnan väestörikkaimpia asuinalueita.
o Kaupunkiin pääsee helposti autolla, joten autoja käytetään paljon.
o Vaihteleva ympäristö  luo edellytykset työmatkaliikuntaan sekä vapaa-ajan

liikkumiseen ja kuntoiluun.
o Toledon keskusta ja juna-asema ovat sopivan etäisyyden päässä työmatkapyöräilyä 

ajatellen
• Väestöryhmä: kaikki kansalaiset, mukaan lukien perheet, koululaiset, työikäiset

aikuiset ja myös vastaavat järjestöt, kuten työnantajat, valtion virastot ja terveysalan 
järjestöt.

UActivE-toimintasuunnitelma, Kastilia- La Mancha (Toledo)

Visio: Aktiivisesta liikkumisesta tulee helppo, kestävä ja suosittu vaihtoehto Toledossa, 
ja liikkuminen sujuu päivittäin tehokkaasti, turvallisesti ja terveellisesti.

Päämäärä: Edistää Toledon asukkaiden aktiivista elämäntapaa, joka perustuu aktiiviseen 
työmatkaliikuntaan ja liikkumiseen paikasta toiseen siirtymiseksi.

Tavoitteet:
1. Kehittää infrastruktuuri, joka yhdistää kaupunkialueet siten, että aktiivinen

liikkuminen on mahdollista.

2. Erilaisten käyttäytymisen muutosstrategioiden käyttöönotto. Näillä halutaan lisätä
aktiivista liikkumista/kuljetusta/työmatkaliikuntaa.

3. Nimetä jokaiselle asuinalueelle sosiaalisia edustajia, joilla on tarvittavat
työkalut väestön aktiivisen elämäntavan edistämiseksi erityisesti aktiivisen
työmatkaliikunnan ja kulkemisen saroilla.

4. Antaa ihmisten liikkumista puoltaville edustajille työkalut ja tarvittava kokemus
aktiivisten kaupunkien projektien käyttöönottoon: näitä ovat esimerkiksi
sosiaalisen osallistuvuuden ohjelmat.

5. Luoda toimintamalli, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää itsehallintoalueen
muillakin alueilla.

Toiminta
Jokaista yllä olevaa tavoitetta kohti toimintasuunnitelmassa on lueteltu 
joukko toimenpiteitä, jotka edistävät tavoitteen tai -päämäärän saavuttamista. 
UActivE:ssa kehitetyt tavoitteet ja toimenpiteet on koottu yhteen alla olevaan 
taulukkoon.   
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Taulukko 3: Yhteenveto Kastilia- La Manchan UActivE-toimintasuunnitelman tavoitteista/
päämääristä ja toimenpiteistä.

Tavoite/päämäärä Toimenpiteet
1. Saada poliittista ja

järjestötukea projektille
kaikilta asiaan liittyviltä
toimielimiltä.

2. Palvelujen ja
infrastruktuurin
parantaminen, jotta Santa
Maria de Benquerencian
asuinalueelta voidaan
siirtyä kävellen ja
pyöräillen kaupungin
keskustaan Santa
Bárbaran läpi.

3. Ottaa käyttöön Aktiivinen
liikkuvuus – kävellen
kouluun -projekti
molempien asuinalueiden
kaikissa kouluissa.

4. Suunnitella sosiaalisia
ja osallistavia ohjelmia,
jotka tukevat ja edistävät
aktiivista liikkumista.

1. Määrittää kaikki asiaan liittyvät toimielimet.
2. Esitellä aloite kyseisille järjestöille.

3. Määrittää toteutettavat toimenpiteet ja suunnitella
niitä yhdessä järjestöjen kanssa.

4. Esittää projekti ja suunnitellut toimenpiteet julkisesti.
1. Parantaa olemassa olevia kävelyteitä ja -polkuja infra-

struktuuria tehostamalla. Tämä tapahtuu esimerkiksi
leventämällä reittejä ja tehostamalla verkoston jatku-
vuutta.

2. Pyöräilypuiston paikan määrittäminen tärkeiden to-
imintakeskusten – kuten terveyskeskusten, ostoske-
skusten ja koulujen – lähellä tai niiden yhteydessä.

3. Luoda liikkumisssuunnitelma Santa María de Ben-
querencian teollisuusalueelle.

1. Tukea ja avustaa taloudellisesti kouluja,  jotka ovat
mukana Aktiivinen liikkuminen – kävellen kouluun
-aloitteessa.

2. Parantaa liikenneturvallisuutta ja turvallisuuden tun-
tua  yhdessä paikallisen poliisin kanssa esimerkiksi
koulumatkoilla.

3. Suunnitella reittejä ja opaskyltit turvallisia koulumat-
koja varten.

1. Tarkistaa toimintasuunnitelma ja luoda tiedotus- ja
markkinointikampanja sen edistämiseksi.

2. Määrittää urheiluseurat aktiivisen liikkumisen
edistämiseksi.

3. Määrittää asuinalueen/yhteisön järjestöt aktiivisen
liikkumisen edistämiseksi.
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Koko toimintasuunnitelma on tarkasteltavissa tästä: Kastilia- La Mancha 
(Toledo) UActivE-toimintasuunnitelma.
Jos haluat lisätietoja prosessista ja UActivE-toimintasuunnitelmasta, ota yhteyttä:  Aurora 
Sánchez-Garcia, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Kastilia- La Mancha, Bulevar 
Río Alberche, s/n – Toledo. Sähköpostiosoite:
Sähköpostiosoite: aurorasg@jccm.es Verkkosivu: www.castillaamancha.es  

5. Lisätä tietoisuutta
ja valistaa
kansalaisia,
sosiaalisia toimijia,
toimielimiä ja
yrityksiä aktiivisen
liikkumispolitiikan
hyödyistä.

1. Suunnitella ja toteuttaa viestintäkampanja, jossa edistetään
verkostoa ja aktiivista liikkumista.

2. Järjestää vasta-alkajille suunnattuja kursseja, joissa tuetaan
sellaisten yhteisön jäsenten kävelyä ja pyöräilyä, jotka eivät
yleensä liiku aktiivisesti.

3. SPAcE UActivE -toimintasuunnitelman jakaminen muihin
kuntiin, jotta muutkin alkaisivat käyttää ja hyödyntää
UActivE-toimintasuunnitelmia.

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-castilla-la-mancha-toledo-spain.pdf
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Italia
UActivE:n tiivistelmä: Palermo, Italia.  

1. UActivE-toimintasuunnitelman esittely
• Palermo:

o Sisilian luoteisosassa sijaitseva Palermo kuuluu Euroopan lämpimimpiin
kaupunkeihin: Palermon vuotuinen keskilämpötila on 18,5 °C.

o Sisilian alueen ja Palermon maakunnan pääkaupunki.
o Palermo on Italian viidenneksi  tiheimmin asuttu kaupunki. Vuonna 2016 siellä

oli 1 270 000 asukasta. Kaupungin keskustassa asuu noin 680 000 ihmistä.
Väestö on kasvanut viime vuosina varsinkin maahanmuuton seurauksena.

o Palermo on neljänneksi ruuhkaisin Euroopan kaupunki (kaikissa
kaupunkiko´oissa). Vuonna 2014 Palermon ruuhkautumisarvo oli 42 prosenttia:
aamulla huippu oli 66 prosenttia ja illalla 68 prosenttia. Paikallisen ympäristön
haasteina ovat tieinfrastruktuuri, historiallisen keskustan rakenne (kapeat
kadut, ei pysäköintialueita) sekä viheralueiden, puistojen ja julkisen liikenteen
verkostojen puuttuminen.

• Terveys ja hyvinvointi:
o Vuosina 2014–2015 Sisiliassa oli enemmän lihavia ihmisiä kuin missään muualla 

Italiassa. Esimerkiksi 23,2 prosenttia lapsista on ylipainoisia, 10,2 prosenttia
lihavia ja 3,7 prosenttia merkittävästi lihavia.

o Italiassa harrastetaan vähemmän liikuntaa kuin muissa EU-maissa.
o Vuoden 2014 kansallisessa raportissa ilmeni, että vain 60 prosentissa kouluista

oli liikuntasali tai soveltuvat liikuntatilat koulurakennuksen sisällä.
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2. UActivE-toimintasuunnitelman kehitysprosessi

Osiossa 2 kerrotun kehitysprosessin jälkeen Palermo määritteli toimintaprioriteettinsa 
ja kohderyhmänsä seuraavasti:  

• Strateginen toimenpide: infrastruktuuri ja linjaukset erityisesti lasten ja
nuorten aktiivisen toimintaympäristön edistämiseksi. Palermon UActivE-
toimintasuunnitelman keskipisteessä oli kouluympäristö.

• Väestöryhmä: lapset ja nuoret (kouluikäiset) ja näiden perheet, kouluopetussektori
ja laajempi kouluyhteisö, johon sisältyy suuri yleisö.

UActivE-toimintasuunnitelma, Palermo.

Visio:  Palermo – aktiivisten ja terveiden kouluyhteisöjen tyyssija.

Päämäärä: luoda koulukulttuuri, jossa edistetään lasten ja nuorten aktiivista 
elämäntapaa ja tuetaan sellaisten kouluympäristöjen kehittämistä, jotka edistävät ja 
lisäävät säännöllistä liikuntaa ja jotka vähentävät liikkumattomuutta ja ehkäisevät lasten 
ylipainoa ja lihavuutta.

Tavoitteet:
1. Valistaa lapsia ja nuoria liikunnan hyödyistä lapsuusajan ylipainon ja lihavuuden

ehkäisyssä ja antaa heille mahdollisuus suunnitella koululiikuntaa ja päättää siitä.

2. Antaa opettajille, kasvattajille ja nuorisotyöntekijöille uusia keinoja ja
lähestymistapoja, joiden avulla eri liikuntamuotoja voidaan lisätä koulupäivään.

3. Rikastaa kouluympäristöä liikunnalla, sillä liikunta edistää koulumenestystä ja
vaikuttaa myönteisesti lasten, nuorten ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin.

4. Edistää politiikkaa, joka saa aikaan tehokkaan strategian ja toimivan
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infrastruktuurin  kaikkien koululaisten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi ja 
liikkumaan kannustamiseksi.

Toimenpiteet 
Jokaista yllä olevaa tavoitetta varten toimintasuunnitelmassa on lueteltu joukko 
toimenpiteitä, jotka edistävät kyseisen tavoitteen tai päämäärän saavuttamista. 
UActivE:ssa kehitetyt tavoitteet ja toimenpiteet on koottu alla olevaan taulukkoon.  

Taulukko 4: Yhteenveto Palermon UActivE-toimintasuunnitelman tavoitteista/
päämääristä ja toimenpiteistä.

Tavoite/päämäärä Toimenpiteet
1. Kaupunkipolut –

kaupunkipatikointia
kodista kouluun ja
pihalle

2. Aktiiviset koulupiirit

1. Tietoja Palermon nykyisistä ja tulevista jalankulkureiteistä.

2. Tietoja jalankulkureittien varrella sijaitsevista 
kulttuurinähtävyyksistä ja maailmanperintökohteista.

3. Koulun jalankulkureittien arviointi, matkan varrella olevien
historiallisten nähtävyyksien ja maailmanperintökohteiden
kartoittaminen ja kodin ja koulun välimatkojen mittaus.

4. Koulun kaupunkireittien kehittäminen Ohjelma a) 3
kilometrin pituisten kävelymatkojen suunnitteleminen
kodin ja koulun välillä, turvallisimpien reittien löytäminen
ja reittiaikojen mittaaminen.

5. Koulun kaupunkireittien kehittäminen Ohjelma b) opettajien 
ja oppilaiden toiminta luokkahuoneessa.

6. Projektin toimenpiteiden seuraavan vaiheen tunnistaminen
koulun kaupunkireittien ohjelmassa: pyöräily kodista
kouluun.

1. Tietoja Palermon nykyisistä koululiikuntapaikoista, ja
tiedot paikkojen aukioloista koulun jälkeen.

2. Aktiivisen koulupiirin toteuttamiseen soveltuvien koulujen
arviointi toteutettavuustutkimuksen avulla. Koulujen
nykyisten liikuntatilojen arviointi.

3. Aktiivisten piirien kehittäminen määritetyissä kouluissa

4. Erityisen liikuntaohjelman kehittäminen aktiivisten piirien
tukemiseksi.

Koko toimintasuunnitelma on luettavissa täällä: Palermo UActivE-toimintasuunnitelma. 
Jos haluat lisätietoja prosessista ja UActivE-toimintasuunnitelmasta, ota yhteyttä:  
Rosina Ndukwe, CESIE, Via Roma, 94, 90133 – Palermo, Italia. Sähköpostiosoite: 
Sähköpostiosoite: rosina.ndukwe@cesie.org Verkkosivu: www.cesie.org

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-palermo-italy-cesie.pdf
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Latvia
UActivE:n tiivistelmä: Tukums, Latvia. 

1. UActivE-toimintasuunnitelman esittely
• Tukums

o Tukumsin kunta liittyi Latvian Terveet kaupungit -verkostoon vuonna
2014. Verkostoon liittyminen johti Tukumisin alueen julkisen terveyden
edistämisstrategian laatimiseen vuosina 2016–2023. Strategiassa
kartoitetaan Tukumsin terveellisen kaupunkisuunnittelun kehitystä. UActivE-
toimintasuunnitelma on tärkeässä asemassa tässä toiminnassa.

o 1. tammikuuta 2015 Tukumsin alueen asukasluku oli 31 666. Asukkaista 19
000 asuu Tukumsin kaupungissa, ja Zentenen kylässä asukkaita on vähiten,
530 henkeä.

o Latvian ja Tukumsin alueen väestömäärä on yleisesti ottaen laskussa.

• Terveys ja hyvinvointi:
o Tarttumattomat taudit ovat suurin syy sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen sekä

Latviassa että Tukumsin alueella.
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o Väestötasolla toteutetussa liikuntatutkimuksessa ilmeni, että vuonna 2016
vastaajista 42,1 prosenttia ilmoitti viettävänsä melko aktiivista vapaa-aikaa
ja käveli, pyöräili tai harrasti muuta liikuntaa vähintään 4 tuntia viikossa.
33,6 prosenttia vastaajista kertoi viettävänsä vapaa-aikaansa passiivisesti:
lukemalla, katsomalla televisiota, käyttämällä tietokonetta tai tekemällä muita
istuen tehtäviä asioita.

o 69,9 prosenttia väestöstä käveli päivittäin, ja 13 prosenttia käveli vähintään
kerran viikossa. 43,7 prosenttia käytti autoa päivittäin ja vain 23,4 prosenttia
ei ollut käyttänyt autoa kuluneena vuonna.

2. UActivE-toimintasuunnitelman kehitysprosessi.

Osiossa 2 kerrotun kehitysprosessin jälkeen Tukums määritteli toimintaprioriteettinsa 
ja kohderyhmänsä seuraavasti:

• Yleinen strateginen toimenpide: terveellisen ja turvallisen yhteiskunnan
kehittäminen turvallisessa ja liikkumiseen kannustavassa ympäristössä.

• Kohderyhmä: Koko väestö ja kaikki kuntalaiset, keskipisteessä lapset, nuoret ja
valtaväestö.

UActivE-toimintasuunnitelma, Tukums

Visio: Kaikki liikkeelle Tukumsissa! Kaupunki, jossa kaikkialle pääsee kävellen tai 
pyöräillen.

Päämäärä:  luoda Tukumsiin suotuisa, asukkaiden aktiivista ja terveellistä elämäntapaa 
edistävä ympäristö. 

Tavoitteet:
1. Helpottaa asukkaiden päivittäistä liikkumista.
2. Helpottaa aktiivista vapaa-ajanviettoa.
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Toiminta:
Jokaista yllä olevaa tavoitetta varten toimintasuunnitelmassa on lueteltu joukko 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tavoitteen tai päämäärän saavuttamiseen. 
UActivE:ssa kehitetyt tavoitteet ja toimenpiteet on koottu alla olevaan taulukkoon.    

Taulukko 5: Yhteenveto Tukumsin UActivE-toimintasuunnitelman tavoitteista/
päämääristä ja toimenpiteistä.

Tavoite/päämäärä Toimenpiteet
1. Kansalaisten
päivittäisen
liikunnan
helpottaminen

1. Infrastruktuurin kehittäminen, jotta jalankulkijat voisivat liikkua
turvallisesti kaupungissa

• Arvioida jalankulkijoiden liikkuminen kaupungissa
• Kehittää infrastruktuurisuunnitelma jalankulkijoiden turvallisen

liikkumisen edistämiseksi
• Toteuttaa infrastruktuuri, joka edistää jalankulkijoiden turvallista 

liikkumista

2. Turvallisen pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen kaupunkiin
• Koululaisten osallistaminen pyöräilyreittien suunnitteluun
• Nykyisiä pyöräteitä täydentävien ja kehittävien reittien luominen
• HEAT-työkalun käyttö pyöräilyinfrastruktuurin suunnittelun

tukena
• Luoda pyöräilyinfrastruktuuri, johon kuuluu myös pyöräparkki.

2. Edistää
liikunnallista
vapaa-ajanviettoa

1. Kehittää virkistysalueita
• Ottaa yhteisö mukaan suunnittelemaan virkistysalueita , jotka

liittävät pyörä- ja kävelyteitä ja ovat niiden varrella. Esimerkkinä
pyörätie, jonka varrella on ulkokuntosaleja, taukopaikkoja jne.

• Virkistysalueille johtavien reittien luominen ja  opasteiden
järjestäminen

• Luoda tärkeille sidosryhmille (yrittäjille, järjestöille ja
paikallisille) mahdollisuuksia kohdata ja edistää ulkotilojen
käyttöä ja tunnetuksi tekemistä.

2. Urheilusta ja virkistystoiminnan infrastruktuurista saatavilla
olevan tiedon lisääminen

• Parantaa urheiluinfrastruktuuritietoihin pääsyä
• Järjestää juoksijoille ja sauvakävelijöille kojuja virkistysalueille.

Kojuilla voisi olla tietoa muun muassa alkuverryttelystä,
harjoitteista ja loppuvenyttelyistä.
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3. Terveyteen vaikuttavien toimien edistäminen
• Paikalliselle yhteisölle suunnattujen aloitteiden luominen ja

edistäminen
• Urheilukilpailujen järjestäminen ja edistäminen
• Liikuntaa edistävien perinteisten tapahtuminen järjestäminen

ja markkinoiminen. Näitä ovat esimerkiksi  perheille suunnattu
toimintapäivä, hyvinvointi- ja urheilutapahtuma, liikuntaviikko

• Eri tyyppisten liikuntamuotojen – pyöräilyn, luistelun jne. –
edistäminen ja toteuttaminen kouluissa.

• Lasten liikunnallisten päiväleirien järjestäminen.

Koko toimintasuunnitelma on luettavissa täällä: Tukums UActivE-toimintasuunnitelma.

Jos haluat lisätietoja prosessista ja UActivE-toimintasuunnitelmasta, ota yhteyttä:   Dace 
Liepiņa-Zusāne, Tukuma novada Domes, Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja p.i., mob.tālr. 29165505. 
Sähköpostiosoite: dace.liepina-zusane@tukums.lv. Verkkosivusto: www.tukums.lv

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-tukums-latvia.pdf
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Kreikka
UActivE-toimintasuunnitelman tiivistelmä: Trikala, Kreikka

1. UActivE-toimintasuunnitelman esittely
• Trikala:

o Trikala on Kreikan keskiosassa sijaitseva kaupunki sekä Trikalan alueyksikön
hallinnollinen keskus.

o Vuonna 2016 siellä oli noin 75 000 asukasta.
o Alueyksikön ja kaupungin väestö on yleisesti ottaen ikääntymässä.

• Terveys ja hyvinvointi:
o Eurobarometrin tutkimuksessa (2014) ilmeni, että Kreikassa 69 prosenttia

väestöstä ei koskaan urheile tai harrasta liikuntaa ja että 67 prosenttia
kreikkalaisista ei harrasta liikuntaa koskaan tai harrastaa sitä vain harvoin.

o Trikalassa on vahvat pyöräilyperinteet. Kansallisessa pyöräilytutkimuksessa
(2010) ilmeni, että 15 prosenttia asukkaista pyöräilee päivittäin (Kreikan
keskiarvo on 2,5 prosenttia).

o Tästä huolimatta vuoden 2016 tutkimuksessa Trikalassa 32 prosenttia
vastaajista piti pyöräreittejä puutteellisina ja 19 prosenttia vastaajista piti
niitä vaarallisina.

2. UActivE-toimintasuunnitelman kehitysprosessi

Trikala määritteli osiossa 2 kerrotun kehitysprosessin jälkeen toimintaprioriteettinsa ja 
kohderyhmänsä seuraavasti: 

• Strateginen toimenpide: Pyöräkaistojen ja -teiden parantaminen, laajentaminen
ja yhdistäminen.
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• Väestöryhmä: Kaikki, jotka kykenevät käyttämään polkupyörää ja kuuluvat mihin
tahansa sosioekonomiseen luokkaan.

UActivE-toimintasuunnitelma, Trikala

Visio: Trikala: Kaupunki, joka poisti autot kaupungin keskustasta ja keskustan 
välittömästä läheisyydestä.

Päämäärä: Kaupungin muuttaminen kävelykeskukseksi ja sen liittäminen vapaa-
ajanvietto-ja virkistysalueisiin pyöräkaistoilla ja kävelyteillä.

Tavoitteet: 
1. Pyöräkaistaverkoston laajentaminen nykyisistä 5,2 kilometristä 9,3 kilometriin

vuoteen 2021 mennessä.
2. Kävelytieverkoston laajentaminen nykyisistä 2,5 kilometristä 3,3 kilometriin

vuoteen 2021 mennessä.
3. Kuntalaisten pyöräilyn ja kävelyn lisääminen työmatkoilla ja vapaa-ajalla

Toimenpiteet: 
Toimintasuunnitelmassa on lueteltu jokaiselle yllä olevalle tavoitteelle joukko 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tavoitteen tai päämäärän saavuttamiseen. 
UActivE:ssa kehitetyt tavoitteet ja toimenpiteet on koottu alla olevaan taulukkoon.    
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Taulukko 6: Yhteenveto Trikalan UActivE-toimintasuunnitelman tavoitteista/
päämääristä ja toimenpiteistä

Tavoite/päämäärä Toimenpide
1. Pyöräkaistaverkoston

laajentaminen nyky-
isistä 5,2 kilometristä
9,3 kilometriin vuoteen
2021 mennessä.

1. Pyöräilijätutkimus (sisältää WHO:n HEAT -työkalun ti-
etoja).

2. Green Fund Greeceen osallistuminen pyöräkaistojen laa-
jentamisen teknisen tutkimuksen rahoittamiseksi.

3. Tekninen tutkimus nykyisten pyöräkaistojen laajentam-
iseksi ja parantamiseksi.

4. Teknisen tutkimuksen julkinen kuuleminen ja tarkistus.

5. Uusien pyöräkaistojen toteuttaminen

2. Kävelytieverkoston
laajentaminen
nykyisistä 2,5
kilometristä 3,3
kilometriin vuoteen
2021 mennessä.

1. Green Fund Greeceen osallistuminen kävelyteiden
laajentamisen teknisen tutkimuksen rahoittamiseksi

2. Tekninen tutkimus kävelyteiden laajentamiseksi ja
parantamiseksi

3. Teknisen tutkimuksen julkinen kuuleminen ja tarkistus

4. Teiden laajennusten toteuttaminen
3. Pyöräilyn ja kävelyn

edistäminen asukkaiden
työmatkoilla ja vapaa-
ajalla

1. Viranomaisten terveystietoisuuden lisääminen esit-
telemällä terveyteen liittyviä liikunta-aineistoja, joihin
lukeutuvat Trikalan tutkimuksen HEAT-tulokset.

2. Pyöräilyn ja kävelyn mainosvideoiden kuvaaminen ja
levittäminen. Vastaavat joukkoviestintävälineiden avulla
toteutetut kampanjat.

3. Kuntalaisten aktiivinen toiminta – massatapahtumat
yhteistyössä eturyhmien (kuten pyöräilyseurojen) kans-
sa kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi.

Koko toimintasuunnitelma on luettavissa täällä: Trikala UActivE-
toimintasuunnitelma.
Jos haluat lisätietoja prosessista ja UActivE:sta, ota yhteyttä: Vasilena Mitsiadi. 
Sähköpostiosoite: m_vasilena@yahoo.gr

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-trikala-greece.pdf
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