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Liikuntapaikkojen läheisyyden yhteys liikuntalajien
harrastamiseen
Päälöydökset

JOHDANTO



Kevyen liikenteen väylien
läheisyys oli yhteydessä
työmatkaliikunnan harras‐
tamiseen taajamassa asu‐
villa miehillä sekä taaja‐
massa ja taajaman ulko‐
puolella asuvilla naisilla.



Taajamassa miehet har‐
rastivat uintia ja keilailua
sitä todennäköisemmin,
mitä lähempänä liikunta‐
paikat sijaitsivat.

Suomessa on arviolta noin 30 000 rakennettua liikuntapaikkaa. Vain osa liikun‐
nasta tapahtuu liikuntaa varten rakennetuissa liikuntapaikoissa, sillä ihmiset
liikkuvat myös kävely‐ ja pyöräteillä, virkistysalueilla ja luonnossa. Aiemmat
tutkimukset liikunnan harrastamisen ja liikuntapaikkojen välisistä yhteyksistä
ovat kuitenkin ristiriitaisia riippuen siitä, millaista liikuntamuotoa on tutkittu.
Julkiseen käyttöön avatut paikkatietojärjestelmät antavat tietoja luonnollisista
ja rakennetuista liikkumisympäristöistä mahdollistaen uudenlaisten tutkimus‐
ten tekemisen esimerkiksi kodin ja liikuntapaikkojen välisistä etäisyyksistä.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää onko kodin läheisyydessä olevat
liikuntapaikat (Taulukko 1) yhteydessä liikunnan harrastamiseen vapaa‐ajalla ja
työmatkoilla.



Taajaman
ulkopuolella
miehet harrastivat pyöräi‐
lyä, uintia, luistelua ja
kuntosaliharjoittelua sitä
todennäköisemmin, mitä
lähempänä liikuntapaikat
sijaitsivat.



Miehet ja naiset pelasivat
golfia todennäköisemmin,
jos asuivat lähempänä
golfkenttää, niin taajamis‐
sa kuin niiden ulkopuolel‐
lakin.

Taulukko 1. Tutkitut liikuntalajit ja niille määritellyt liikuntapaikat.
Vapaa‐ajan liikuntalajit
Aerobi c

Lajikohtaiset liikuntapaikat
Li i kunta sa li t, l ii kuntaha l l it

Gol f

Gol fkentät (ei mi ni gol fkentä t), gol fi n s i s ä harjoi ttel uti l a t

Hi i hto

La dut, l a turei ti t, hii htosuunni s tus a l ueet, ma a s tohi ihtokes kuks et,
hii htoputket
Höl kkä , juoks u, s uunni stus Ja l ka kä ytä vä t, kä velyti et, kuntopol ut ja –ra da t, l ähi pui stot, vi rki s tysmetsä t
ulkoi l u‐ ja retkei l ya l ueet
Kei l a i l u
Kei la hall i t

Kuntokä vel y, s a uvakä vely,
pa ti kointi
Kuntos a l i ha rjoi ttel u

Ja l ka kä ytä vä t, kä velyti et, kuntopol ut ja –ra da t, l ähi pui stot, vi rki s tysmetsä t,
l uontopol ut ja retkeil yrei ti t, ul koi l u‐ ja retkei lyalueet,
l uonnons uojel ual ueet, kans al l i s pui s tot
Kuntos a l it

La skettel u, l umi l auta il u

La skettel uri nteet ja ri nnehi i htokes kuks et, l umi l a uta tunneli t

Lui stel u, rull a l ui s telu

Sa l i bandy, s ä hl y

Jä äurheil ua l ueet, l uonnonjä ä t, tekojä ät, l ui stel ukentät, jää ha l l i t,
retki l ui stelureiti t, rul l a l ui s tel urei ti t, rul l a l ui stel ura da t,
rul l aluis tel upui s tot, rul la luis tel urampi t, ja l ka kä ytä vä t, pyörä ti et
Pa l lokentä t, kori pa ll okentät, lentopa l lokentä t, bea chvoll eykentä t,
pes ä pa l l okentä t, tenni s kentä t, tenni s hal li t, sulkapa ll oha l l i t, s quas h‐
hal l i t
Li i kunta sa li t, l ii kuntaha l l it, s a l iba ndyhal li t

Ta ns s i

Li i kunta sa li t, l ii kuntaha l l it, ta nss i ti la t

Työmatka li i kunta

Ja l ka kä ytä vä t, pyörä ti et, kä vel yti et, pyörä i lyrei ti t, kuntopol ut ja ‐ra dat.

Ui nti , ves i voi mi s telu

Ui ma ‐a l ta at, uima hal li t, ma a ui ma l a t ja uima ranna t, a va ntoui nti pai ka t

Va pa a‐a ja n pyörä i l y,
kuntopyörä il y
Voi mi stel u

Pyörä ti et, kuntora dat, pyöräi lyreiti t, ra tapyörä i lyra dat

Muut pa l l o‐ ja ma il a pel i t
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TULOKSET
Vapaa‐ajan liikuntaa harrastettiin yhtä paljon taajamassa ja taajaman ulkopuo‐
lella, kun taas työmatkaliikunta oli yleisempää taajamassa. Liikuntapaikkojen
läheisyydellä ei ollut yhteyttä vapaa‐ajan liikunnan kokonaismäärään, mutta
työmatkaliikunnan harrastamiseen sillä oli yhteys: mitä lähempänä kotia kevy‐
en liikenteen väylät sijaitsivat, sitä todennäköisemmin sekä miehet että naiset
harrastivat työmatkaliikuntaa (Taulukko 2).
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Näin tutkimus tehtiin
Perusaineisto koostui kansallisten
FINRISKI
2002‒
ja
2007–
terveystutkimusten aineistoista.
Tutkittavat olivat 25‒74‐vuotiaita
miehiä ja naisia kuudelta alueelta:
Pohjois‐Karjalan, Pohjois‐Savon,
Pohjois‐Pohjanmaan ja Kainuun
maakunnista, Helsingin ja Vantaan
kaupungeista, Turun ja Loimaan
kaupungeista sekä niiden 11 ym‐
päristökunnasta sekä Lapin maa‐
kunnasta. Vapaa‐ajan liikunnan ja
työmatkaliikunnan harrastamista
kysyttiin vuoden 2007 liikuntaky‐
symyksillä. Vuoden 2002 tutki‐
muksessa toteutettiin liikunta‐
alaotos, jossa kysyttiin 23 tyypilli‐
simmän liikuntamuodon harras‐
tamista. Analyyseihin otettiin
mukaan tutkittavat (2002; n=4779
ja 2007; n=6112), joilla oli tieto
liikuntakäyttäytymisestä ja muista
analyyseissä käytetyistä muuttujis‐
ta.
Tutkittavien
kotiosoitteeseen
perustuviin maantieteellisiin koor‐
dinaatteihin yhdistettiin liikunta‐
paikkojen koordinaatit LIPAS‐
tietokannasta vuodelta 2008.
Tiedot kevyen liikenteen väylistä
saatiin Open Street Map–aineiston
Latuviitasta (koottu 2011), tutkit‐
tavien asuinpaikan taajama‐aste
Suomen
Ympäristökeskuksen
Kaupunkiseutu 2010–aineistosta
ja vuoden 2012 maakunta‐ ja
kuntarajat Maanmittauslaitoksen
aineistoista.
Vastemuuttujana olivat vapaa‐
ajan liikunta, työmatkaliikunta tai
tiedot 23 liikuntalajin harrastami‐
sesta vapaa‐ajalla. Selittävänä
muuttujana oli etäisyys liikunta‐
paikkoihin. Tutkittavien kotikoor‐
dinaattien etäisyys liikuntapaikas‐
ta laskettiin luomalla kullekin
liikuntapaikkapisteelle 10 kilomet‐
rin puskuri, joka jaettiin kilometrin
levyisiin vyöhykkeisiin. Lajeissa,
joita pystyi harrastamaan kevyen
liikenteen väylillä, luotiin yhden
kilometrin puskuri, joka jaettiin
250 metrin levyisiin vyöhykkeisiin.
Taustamuuttujina olivat sukupuoli,
ikä, koulutus, kotitalouden tulot,
muu liikunta, krooniset sairaudet,
painoindeksi ja tupakointi. Yhteyk‐
siä tarkasteltiin erikseen taajamas‐
sa ja taajaman ulkopuolella asuvil‐
la miehillä ja naisilla. Tutkittavien
etäisyys kotoa liikuntapaikkoihin
laskettiin
QGIS‐paikkatieto‐
ohjelmistolla.
Regressiomallit luotiin keskeisten
muuttujien suhteen askeltaen:
liikuntapaikan etäisyys ja liikunnan
harrastaminen. Tämän jälkeen ikä,
koulutus ja tulot erikseen sekä
lopuksi muut sekoittavat tekijät
yhdessä.
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Kevyen liikenteen väylien läheisyys oli erityisen voimakkaasti yhteydessä työ‐
matkaliikunnan harrastamiseen taajamassa asuvilla miehillä. Naisilla kevyen
liikenteen väylien läheisyyden merkitys oli lähes yhtä voimakas sekä taajamas‐
sa että taajaman ulkopuolella.
Eri liikuntapaikkojen etäisyyden yhteys liikunnan harrastamiseen
Taulukko 2. lajeittain sekä vapaa‐ajan liikunnan kokonaismäärän ja työmatka‐
liikunnan yhteys liikuntapaikkojen läheisyyteen.
Miehet
Liikuntalaji
TAAJAMA

OR

Va pa a‐a ja n l i i kunta
Työmatka l i i kunta

#

#

Kuntokä vel y, s auva kävel y, pati koi nti
Lui s tel u, rul l al ui s tel u
Ui nti , vesi voi mi s tel u

#

##

##

Sa l i bandy, sä hl y
Kei l a i l u
Gol f

##

##

EI‐

Va pa a‐a ja n l i i kunta

TAAJAMA

Työmatka l i i kunta

#

#
#

Va pa a‐a ja n pyöräi l y, kuntopyörä i l y
Ui nti , vesi voi mi s tel u
Kuntos a l i ha rjoi ttel u

##

##

Lui s tel u, rul l al ui s tel u
Gol f

##

##

#

Naiset
95% CI

OR

95% CI

0.97 0.71‐1.33

0.74 0.46‐1.20

1.51 1.24‐1.84

1.21 1.00‐1.46

0.95 0.97‐1.04

0.90 0.82‐0.98

0.87 0.80‐0.96

1.08 0.97‐1.19

1.13 1.01‐1.27

1.06 0.97‐1.17

0.77 0.61‐0.98

*

1.11 1.03‐1.21

*

1.07 1.01‐1.13

**

1.00 0.95‐1.05

1.02 0.96‐1.08

0.99 0.87‐1.12

1.27 1.11‐1.44

1.14 1.03‐1.26

1.06 0.97‐1.17

1.05 1.01‐1.10

1.03 0.99‐1.06

1.07 1.01‐1.14

1.02 0.98‐1.06

1.07 1.00‐1.15

1.01 0.95‐1.08

1.16 1.03‐1.31

**

A nalyysiyksikkö #250 m ja ##1km = etäisyys linnuntietä mitattuna; OR=odds ratio ; CI=co nfidence interval
M alleissa vakio ituna ikä, ko ulutus, ko titalo uden tulo t, muu liikunta, kroo niset sairaudet, paino indeksi ja
tupako inti.
*Naisten harrastajamäärä liian pieni
**Naiset

ja miehet analyso itu yhdessä, ko ska harrastajia o llut liian vähän

Taajamassa asuvat harrastivat useampia liikuntalajeja kuin taajaman ulkopuo‐
lella asuvat. Taajaman ulkopuolella harrastettiin yleisimmin hiihtoa. Lisäksi
taajaman ulkopuolella asuvat naiset harrastivat enemmän kävelyä ja voimiste‐
lua ja miehet enemmän tanssia ja pyöräilyä kuin taajamassa asuvat.
Liikuntapaikan läheisyys oli systemaattisemmin yhteydessä lajien harrastami‐
seen miehillä kuin naisilla. Taajamassa asuvat miehet harrastivat sitä todennä‐
köisemmin uintia ja keilailua, mitä lähempänä kyseisen lajin suorituspaikkaa he
asuivat (Taulukko 2). Taajaman ulkopuolella asuvat miehet harrastivat pyöräi‐
lyä, uintia, luistelua ja kuntosaliharjoittelua sitä todennäköisemmin, mitä lä‐
hempänä kyseisen lajin suorituspaikkaa he asuivat. Miehet ja naiset raportoi‐
vat pelaavansa golfia sitä todennäköisemmin, mitä lähempänä golfkenttää
asuivat.
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YHTEENVETO
Tulokset osoittivat, että kevyen liikenteen väylien läheisyys on yhteydessä
työmatkaliikunnan harrastamiseen, mutta liikuntapaikkojen läheisyydellä ei
kuitenkaan ole yhteyttä vapaa‐ajan liikunnan kokonaismäärään. Kevyen liiken‐
teen väylien ja työmatkaliikunnan välinen yhteys todettiin taajamassa miehillä
ja naisilla, mutta taajaman ulkopuolella ainoastaan naisilla. Taajamassa sopivat
etäisyydet ja tiheä kevyen liikenteen väylien verkosto mahdollistavat sujuvan ja
turvallisen työmatkaliikunnan.
Liikuntapaikan läheisyyden ja liikuntalajien (uinnin, keilailun, kuntopyöräilyn ja
kuntosaliharjoittelun) harrastamisen välisiä yhteyksiä löytyi pääasiassa vain
miehiltä, lukuun ottamatta lajeja, joissa pienen harrastajamäärän vuoksi mie‐
het ja naiset analysoitiin yhdessä (esim. golf). Tämä sukupuoliero tarkoittaa,
että naiset harrastavat liikuntaa riippumatta liikuntapaikan sijainnista. Aineis‐
ton rajoitusten tähden sukupuolieroja ei voida tutkia tarkemmin. Sukupuo‐
lieroa voi selittää se, että naiset liikkuvat miehiä useammin rakentamattomilla
tai monelle lajille soveltuvilla liikuntapaikoilla tai työmatkan varrella sijaitsevilla
liikuntapaikoilla.
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Taajamassa ja taajaman ulkopuolella liikuntaa harrastettiin hieman eri tavalla,
sillä taajaman ulkopuolella suosituimmat liikuntalajit olivat sellaisia, joihin ei
tarvita rakennettua suorituspaikkaa. Siten eri alueilla asuvat ihmiset saattavat
olla eriarvoisessa asemassa harrastamisen monimuotoisuuden suhteen. On
mahdollista, että taajaman ulkopuolella liikuntavalikoimaa laajentamalla osa
liikuntaa harrastamattomista saattaisi löytää oman lajinsa ja motivoitua liik‐
kumaan. Kuntien tulisikin huolehtia siitä, että kaikilla kuntalaisilla olisi yhtäläi‐
nen mahdollisuus liikuntapalvelujen käyttämiseen, olivat ne sitten kunnan,
liikuntajärjestöjen tai yksityisyrittäjien ylläpitämiä. Kattavat ja hyvin ylläpidetyt
kevyen liikenteen väylien verkostot edistäisivät liikkumista monipuolisesti taa‐
jamassa ja taajaman ulkopuolella. Myös hyvien pyöräilyteiden sekä uimahallien
ja luistelukenttien läheinen sijainti tulisi turvata, sillä niiden läheisyys oli yhtey‐
dessä kyseisten liikuntalajien harrastamiseen erityisesti miehillä. Lisäksi riittä‐
vät mahdollisuudet kuntosaliharjoitteluun tulisi turvata erityisesti taajamien
ulkopuolella.
Jatkuvasti lisääntyvä ja avoimesti käytössä oleva paikkatietoaineisto mahdollis‐
taa yhä luotettavammat analyysit. Liikuntapaikkojen ja liikunnan harrastamisen
yhteyksiä voisi jatkossa tarkastella eri liikuntapaikkojen erityispiirteiden tai
käyttökustannusten mukaan jaoteltuina, jotta voitaisiin arvioida liikunnan har‐
rastamisen mahdollisuuksien tasapuolista jakautumista kunnissa ja eri sosio‐
ekonomisissa ryhmissä. Paikkatietoa tulisi hyödyntää liikuntatutkimuksen lisäk‐
si myös yhteiskunta‐, käyttäytymis‐, sosiaali‐ ja terveystieteissä, sillä monitie‐
teinen näkökulma auttaisi ymmärtämään paremmin liikuntakäyttäytymistä ja
siihen vaikuttavia tekijöitä.
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