
TAVOITTEENA:

Taataan kaikille riittävä,
 turvallinen ja edullinen asunto 

ja peruspalvelut sekä 
parannetaan slummialueita.

Taataan kaikille turvallinen, 
edullinen, luotettava ja kestävä 
liikennejärjestelmä, erityisesti 
huomioiden huono-osaisten, 
naisten, lasten, vammaisten ja 

ikääntyneiden tarpeet.

Taataan yhtäläinen pääsy 
turvallisiin, osallistaviin ja
vihreisiin julkisiintiloihin.

TAATA KESTÄVÄT JA TURVALLISET
KAUPUNGIT SEKÄ ASUINYHDYSKUNNAT

TAVOITE 11.
KESTÄVÄT 

KAUPUNGIT JA 
YHTEISÖT 

Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla. Kaupungit 
toimivat keskuksina ideoille, kaupankäynnille, kulttuurille, tieteel-
le, tuotteliaisuudelle ja sosiaaliselle kehitykselle. Kaupungistumi-
nen on nostanut ihmisten asemaa sosiaalisesti ja taloudellisesti. 
Kaupunkien hallitsematon kasvu kuitenkin tuo mukanaan monia 
haitallisia terveysvaikutuksia, lisää turvallisuusongelmia ja rikol-
lisuutta, kasvattaa uhkaa luonnonkatastrofeille ja ympäristön kes-
tävälle kehitykselle. 
 Äärimmäinen köyhyys on yleisesti keskittynyt kaupunki-
ympäristöön ja riittämätön asuntomäärä kaupungeissa on uni-
versaali ongelma. Monin paikoin on jo nyt havaittavissa dramaat-
tisia seurauksia kaupunkien suunnittelemattoman kasvun, 
slummiutumisen, heikon infrastruktuurin, puutteellisen sanitaa-
tion ja viemäröinnin sekä heikon liikennesuunnittelun seuraukse-
na. 
 Jotta kaupungistuminen on turvallista ja kestävää, kaikille 
tulee taata riittävä ja turvallinen asunto, parantaa slummialuei-
ta, tehdä investointeja julkiseen liikenteeseen, vihreiden tilojen 
luomiseen sekä osallistavan kaupunkisuunnittelun tehostamiseen.

GLOBAALISTI:
• Vuoteen 2050 kaupungeissa asuvien lukumäärä nousee 6,5 miljardiin, mikä on 2/3 kaikista  
 maailman ihmisistä.
• Kehittyvien maiden kaupungistuminen ja lisääntynyt muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin  
 ovat aiheuttaneet megakaupunkeihin voimakkaan kasvun. Vuonna 1990 megakaupunkeja,  
 joissa asui yli 10 miljoonaa ihmistä, oli 10. Vuonna 2014 megakaupunkienmäärä oli 28.
• 828 miljoonaa ihmistä elävät slummeissa ja lukumäärä kasvaa.

SUOMESSA: 
• Helsingin seutu on jo useamman vuosikymmenen ajan kuulunut Euroopan nopeimmin kas- 
 vavien kaupunkiseutujen joukkoon. Iso osa väestönkasvusta on tullut maahanmuuton voi-
 mistumisesta.
• Suomessa alueellinen eriytyminen on lisääntynyt. Vilkas maahanmuutto on nopeuttanut   
 eriytymistä. Alueellisen eriytymisen dynamiikka on sama kuin muissa Pohjoismaissa eli   
 kantaväestön muuttovirrat suuntautuvat pois maahanmuuttajakeskittymistä. Alueelinen eriy-
 tyminen tuottaa eroja terveyden, hyvinvoinnin, koulutuksen, tulotason ja työttömyyden   
 osalta  eri ihmisryhmien välille. Alueelliseen eriytymiseen voidaan vaikuttaa kaupunkisuunnit- 
 telun ohella asunto- ja koulutuspolitiikassa.

LIIKUNNAN VOIMA:
Väestön vapaa-ajan liikunta on viime vuosikymmeninä yleistynyt, mutta polarisaatio liikunnan har-
rastamisessa on suurta. Osa väestöstä harrastaa liikuntaa säännöllisesti ja monipuolisesti. Osa ei har-
rasta liikuntaa laisinkaan. Keskeisin huolenaihe on väestöä laaja-alaisesti koskettava arki- ja hyötylii-
kunnan dramaattinen vähentyminen. Kaupungistuminen, autoistuminen, teknologinen kehitys sekä 
työelämärakenteessa tapahtuneet muutokset ovat poistaneet pakon liikkua. Elintason ja hyvinvoin-
nin kasvu on siis synnyttänyt pahoinvointia. Suomi ei paini ongelman kanssa yksin. WHO:n (World 
Health Organization) arvioiden mukaan riittämätön fyysinen aktiivisuus on neljänneksi yleisin kuo-
linsyy maailmassa ja aiheuttaa mittavia yhteiskunnallisia kustannuksia. Liikunnan avulla kustannuksia 
pystytään minimoida. Liikunta-alan ammattilaisten tulisi miettiä ratkaisuja, kuinka liikuntaan saadaan 
aktivoitua ja sitoutettua ihmisiä, jotka eivät liiku. 
 Hyvä esimerkki kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja liikuntaan kannustamisesta on kau-
punkipyörien yleistyminen kaupungeissa vaihtoehdoksi liikkumiselle paikasta toiseen. 

YHDESSÄ MAALIIN:
Huonosti suunniteltu kaupungistuminen näkyy slummiutumisena, epäjärjestäytyneessä liikenteessä, 
kasvihuonekaasupäästöinä ja rehottavina esikaupunkialueina ympäri maailman. Panostamalla kes-
tävyyteen pystymme rakentamaan ja ylläpitämään kaupunkeja, jotka ovat dynaamisia. Tällöin asuk-
kailla on riittävä elintaso ja mahdollisuus menestyä ilman, että siitä aiheutuu haittaa ympäristölle. 
  Millainen on sinun visiosi turvallisesta ja kestävästä elinympäristöstä? Käyttäydy ja toimi itse 
visiosi mukaan. Parhaimmillaan muut saattavat seurata esimerkkiäsi. Jos haluat vaikuttaa vielä enem-
män, tee vaikuttavuustyötä kestävän ja tasa-arvoisen asuinympäristön puolesta. 

”The key truly rebuilding our

central city on a vital and sustainable 
foundation is people”

-Alan Autry
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