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Avointa dataa 

liikuntapaikoista

• Lipas-tietokantaan on kerätty 
tietoa Suomen liikuntapaikoista yli 
20 vuoden ajan

• Järjestelmää ylläpitää Jyväskylän 
yliopiston liikuntatieteellinen 
tiedekunta.

• Opetus- ja kulttuuriministeriö 
rahoittaa Lipasta

• Tietojen ylläpito hoidetaan 
hajautetusti yhteistyössä kuntien 
liikuntatoimien ja muita 
liikuntatiloja hallinnoivien kanssa
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Mikä on liikuntapaikka 

Lipas-tietokannassa?
• Liikuntaa ja/tai ulkoilua varten 

rakennettu tai varustettu paikka, 
alue tai reitti

• Julkinen, eli käytettävissä 
yleisölle joko pääsymaksulla tai 
ilman

• Kohde on hoidettu ja ylläpitäjä 
on tiedossa

• Kohteen käyttö ei perustu vain 
jokamiehen oikeuksiin

• Ajantasainen tyyppiluokitus 
Lippaassa ja Lipasinfossa
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https://www.lipas.fi/etusivu
https://www.jyu.fi/sport/fi/yhteistyo/lipas-liikuntapaikat.fi


Liikuntapaikat pääluokittain 2014-2021

(Lipas.fi, Jyväskylän yliopisto)

Pääluokka 9/2014 11/2018 11/2020 4/2021

Virkistyskohteet ja palvelut 3017 4617 4922 5280

Ulkokentät ja liikuntapuistot 13482 14414 15207 15171

Sisäliikuntatilat 6448 6966 7383 7364

Vesiliikuntapaikat 2868 2806 2797 2778

Maastoliikuntapaikat 6290 7331 7928 8116

Veneily, ilmailu ja 

moottoriurheilu
302 322 319 319

Eläinurheilualueet 733 1058 1095 1108

Huoltorakennukset 41 65 117 122

Yhteensä 33181 37569 39768 40258



Mistä tiedot tulevat?
• Kuntien liikuntatoimen henkilöstö tallentaa oman kunnan 

tiedot Lipakseen web-käyttöliittymällä

• Muut liikuntapaikkojen omistajat tai ylläpitäjät täydentävät 
tietojaan

• Lipas-tiimi tarkistaa ja täydentää tietoja (erityisesti 
yksityisten omistuksessa olevat paikat)

• Tiedon kattavuutta ja ajantasaisuutta seurataan sekä 
aineisto-otoksilla että Kibana-seurannalla. 

• Vuonna 2020 Lipas-järjestelmään päivitettiin lähes 12 000 
kohdetta. Omia tietojaan päivitti vuoden aikana 191 
kuntaa. 

• Lipas-projekti järjestää tiedon ylläpitäjille koulutuksia 
tiedon ylläpitoon ja hyödyntämiseen. Toimenpiteitä 
kohdennetaan päivitysaktiivisuuden perusteella.

• Pienille kunnille tarjotaan aineiston ylläpitoon apua.
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Keskeiset yhteistyötahot
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Lipas-tietokannan 
tietojen hyödyntäjät, 
esim.

- Yrityksiä
- Yksityisiä
- Yhteisöjä
- Kuntia
- Tutkijoita
- Tutkimuslaitoksia
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Lipas 2.0 ekosysteemi
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LIIKUNTAPAIKKOJEN 

SAAVUTETTAVUUS
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Saavutettavuus liikunnassa

”Saavutettavuudella tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön 
järjestämistä ja toteutumista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan 
riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.” (Klemola ym. 2020) 

• Liikuntapaikkojen saavutettavuus

Pystyykö haluttu kohderyhmä hyödyntämään heille tarjottuja mahdollisuuksia? 
Uimahallit, lähiliikuntapaikat, liikuntahalit- ja salit, jäähallit, pallokentät…

• Koettu saavutettavuus

Ei pelkästään liikuntapaikan kartoitettavia tai mitattavia fyysisisiä ominaisuuksia

Voi vaihdella erilaisten ihmisten välillä ja sosiaalisten tai kulttuuristen ryhmien välilä.
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Maantieteellinen/
fyysinen

Tiedon Taloudellinen Mentaalinen Kyvyllinen ja 
taidollinen

Sosiaalinen/
asenteellinen

Palvelujen / 
paikkojen:
-Määrä
-Tyyppi
-Laatu
-Esteettömyys

-Informaation 
saatavuus ja 
ymmärtämisen 
varmistaminen

-Mahdollisuus 
osallistua 
taloudellisesta 
tilanteesta 
riippumatta

-Motivaatio
-Pelot

-Kyvyt, taidot ja tiedot, 
joita yksilö tarvitsee 
liikkumiseen

-Arvot
-Vuorovaikutus
-Miten eri ryhmiin 
suhtaudutaan?
-Miten eri ryhmät itse 
voivat vaikuttaa heihin 
suhtautumiseen?
-Taustoiltaan erilaisten 
ihmisten huomioiminen
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Maankäyttö

Palveluiden ja aktiviteettien kysyntä, 
tarjolla olevien aktiviteettien laatu, määrä 

ja sijoittuminen eli tarjonta.

Liikennejärjestelmä

Yksilölle koituvat matkakustannukset 
siirryttäessä kohteesta A kohteeseen B.

Ajallinen ulottuvuus

Ajan tuomat rajoitukset liikkumiselle. 
Esim. yksilön oma aikabudjetti, 

aukioloajat tai joukkoliikenneaikataulut.

Yksilöt

Tarpeet ja mahdollisuudet, joita yksilöllä 
on, sekä kyky tyydyttää näitä tarpeita ja 

saavuttaa mahdollisuuksia ja 
aktiviteetteja.

Maantieteellinen 
saavutettavuus (Geurs

& van Wee 2004)



Saavutettavuuden merkitys liikunnan 

harrastamiselle
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• Liikuntapaikkojen saavutettavuus lisää liikunnan harrastamista (Esim. Humpet et al. 2002, Lee et al. 
2016, Bamana, Tessier & Vuillemin, 2008; Rütten et al. 2001)

5 minuutin kävelymatka liikuntapaikalle lisää liikunnan harrastamista (Wong et al., 2014)

Yli neljä liikuntapaikkaa 1000 m etäisyydellä vaikutti positiivisesti liikunnan määrään (Eriksson et al., 2012). 

• HUOM! Saavutettavuus on monitahoinen ilmiö

Liikunta-aktiivisuutta on verrattu liikuntapaikkatarjontaan Helsingissä. Tutkimuksessa havaittiin korkean ja matala 
liikunta-aktiivisuuden alueita, mutta niitä ei voitu kytkeä liikuntapaikkojen läheisyyteen. Mäkelä ym. 2014).

Kansainvälisessä tutkimuksessa liikuntapaikkojen saavutettavuutta on tutkittu lähinnä terveysnäkökulmasta, mutta 
syy-yhteyttä ei ole voitu selvästi osoittaa (Hoekman ym. 2015).

Tarkastellaanko saavutettavuutta yksittäisen ihmisen vai palvelun kannalta? Kuinka helposti jokin kohde on 
saavutettavissa muista kohteista vs. kuinka helposti eri kohteita saavutetaan tietystä kohteesta käsin.

Liikuntapaikkojen lisääminen asuinalueilla voi myös olla luomassa liikunnallisesta elämäntavasta sosiaalista normia ja 
poistaa siten fyysisten esteiden lisäksi myös psykologisia esteitä ihmisten havaitessa ympäristössään liikuntaa 
harrastavia ihmisiä (Sallis ja muut, 1990; Ståhl ja muut, 2001)

➢ Liikuntapaikat ovat erilaisia ja käyttäjäryhmät ovat erilaisia. Saavutettavuuteen liittyy muitakin kuin 
maantieteellisiä tekijöitä. 

➢ Selviä raja-arvoja saavutettavuudelle esim. liikuntapaikkatyypeittäin on vaikea vetää. 

➢ Liikunnalliset ihmiset voivat olla tietoisempia lähiympäristönsä tarjoamista liikuntapalveluista. On myös mahdollista, 
että liikunnalliset ihmiset valitsevat asuinpaikkansa osin juuri liikuntapalveluiden saatavuuden mukaan.



LIPAS-
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Liikuntapaikkojen saavutettavuusanalyysit ja 

-vertailut



Lähiöohjelma 2020-2022 ja YLLI-

hanke analyysityökalun taustalla

• Ympäristöministeriön toteutus hallitusohjelman mukaisesti vuosina 
2020–2022. 

Tavoitteena on asuinalueiden myönteinen pitkän aikavälin kehitys, joka 
tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta.

➢ Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston 
liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen tutkimushanke 
”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)”

Eri liikkumisympäristöjen spatiaalinen saavutettavuus (matka-aika, 
matkakustannukset, eri liikkumismuodot) 

Sosiaalinen saavutettavuus (eri asukasryhmien mahdollisuudet 
harrastaa)

➢ Tutkitaan suomalaisten lähiöiden asukkaiden liikkumista ja erityisesti 
yhdenvertaista mahdollisuutta erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin 
kulkumuotoihin ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä kehitetään 
työkaluja liikuntapaikkojen suunnittelun tueksi.
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Työkalu liikuntapaikkojen 

saavutettavuuden arviointiin
• Mahdollistaa olemassa olevan tai suunniteltavan liikuntapaikan saavutettavuuden arvioinnin 

Vertailut eri kulkutavoilla (pyörä, auto, kävely)

Tiedot matka-aikana tai etäisyytenä

Näyttää valitun alueen väestön, muut liikuntapaikat ja koulut.

• Tavoitteena vastata kysymykseen: Miten ja millä perusteilla valitaan tarjolla olevista liikuntapaikan 
rakentamispaikoista (tonteista) paras mahdollinen?

• Vertailtu kaupallisen Mapple Insights API-työkalun kanssa

➢ Lipas antaa vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa.

• Paras hyöty työkalusta saadaan, kun kunnan omat tiedot ovat kunnossa!
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Saavutettavan liikuntapaikan 

ohjearvot

• Vertailua mahdollista tehdä kahdesta näkökulmasta käsin – ihmisen tai palvelun kannalta:

1. Kuinka helposti jokin kohde on saavutettavissa muista kohteista

2. Kuinka helposti eri kohteita saavutetaan määrätystä kohteesta käsin 

• Raja-arvot suunnittelussa usein etäisyys tai matka-aika

• Ei yksiselitteistä eikä yhtä oikeaa raja-arvoa

Etäisyys ei aina anna realistista kuvaa palvelun saavutettavuudesta

Tietyn matkan taittamiseen kuluva aika voi vaihdella. 

Lähimpänä oleva palvelu ei välttämättä ole nopeimmin saavutettava. 

Kulkureitin kunto ja ominaisuudet vaikuttavat matka-aikaan (vuodenaika, tietyyppi).

Potentiaalisen saavutettavuuden mittaaminen

Millaisia valintoja ihmisten liikkumispäätösten takana on? 

Usein lähtöpisteeksi määritellään ihmisten kotiosoite tai asuinalue, vaikka todellisuudessa ihmiset suorittavat eri 
aktiviteetteja ketjutetusti vaihtelevista sijainneista eivätkä siirry niihin aina suoraan kotoaan

• Erinomainen saavutettavuus

Matka-aika enintään 15 minuuttia (1 000 metriä kävelylle, 5 kilometriä moottorikulkuneuvoille)

• Kohtuullinen saavutettavuus

Matka-aika enintään 30 minuuttia.

HUOM. Laajemman palvelualueen liikuntapaikoilla esim. jää- ja uimahallit, voidaan 30 min matka-ajan päässä 
sijaitsevan palvelun sanoa olevan hyvin saavutettavissa. 

• Matkustushalukkuus riippuu liikuntapaikan tyypistä.

Lähiliikuntapalveluiden (esim. ulkokuntoiluvälineet, lähiliikuntapaikat, jääkentät, nurmikentät) tapauksessa 
kävelysaavutettavuuden merkitys korostuu. 
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