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UUTISIA JA TULOKSIA YLLI-
HANKKEESTA

• Esitelmän sisällys:

1. Liikkumisen koetut esteet

2. Liikuntapaikkojen ja -palveluiden saavutettavuuden 
ulottuvuudet

3. Liikuntamahdollisuuksien monipuolisuusindeksi 

4. Case study: swimming halls

5. Tiedeviestintää YLLI-hankkeessa

6. YLLI-hankkeessa tehtyjä tutkielmia
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LIIKKUMISEN KOETUT ESTEET

• Lähiöiden asukkaat, joilla useampia esteitä liikkumiselle

• Ruuhkavuosi-ikäiset

• Yksinhuoltajat

• Pienituloiset

• Äidinkieli muu kuin suomi/ruotsi
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• Yksilöön liittyvät liikkumisen esteet nousi esille 
seuraavilla ryhmillä:

• Eläkelaiset, pienituloiset, äidinkieli suomi/ruotsi 
tai fyysisesti inaktiiviset

• Nämä esteet:

• Taitojen puute

• Terveyshaasteet

• Apeus/väsymys

• Liikuntapaikan ei koeta olevan tarkoitettu itsensä 
kaltaiselle ihmiselle
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• Ympäristöön liittyvät liikkumisen esteet nousi esille 
seuraavilla ryhmillä:

• Työssäkäyvät, opiskelijat, kotitalouden bruttotulot yli 
2000 €/kk, muu kuin suomi/ruotsi äidinkielenä 
tai fyysisesti aktiiviset

• Nämä esteet:

• Liikuntapaikkojen kunto

• Turvallisuus

• Läheisten asenteet

• Tiedon saatavuus
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• Mitä tutkimuksia odotettavissa:

• Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden kokemukset

• Haastattelut

• Opinnäytetutkimukset

• JyU & HY

• Ei ole tavoitettu puhelinhaastatteluissamme 
aiemmin riittävästi

• Kontaktihaastatteluita
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"Eniten iäkkäiden liikkumista tämän perusteella 
edistäisi heidän hyvinvointinsa edistäminen tavalla 
tai toisella henkilöön käyvin tai osallisuutta lisäävin 
interventioin – ei niinkään liikkumiseen liittyvien 
fasiliteettien kehittäminen."

Virmasalo, Pyykönen & Muukkonen 
(19.11.2021), https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-
liikunnallinen-lahio/2021/11/19/ikaantyvien-lahioasukkaiden-
liikkuminen-ja-sen-edistaminen/

https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/2021/11/19/ikaantyvien-lahioasukkaiden-liikkuminen-ja-sen-edistaminen/
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LIIKUNTAPAIKKOJEN JA -PALVELUIDEN 
SAAVUTETTAVUUDEN 

ULOTTUVUUDET

• https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/2022/02/14/liikuntapaikkojen-ja-palveluiden-saavutettavuuden-ulottuvuudet-

spatiaalisesta-sosiaaliseen/

• Liikuntapaikkojen ja -palveluiden 
saavutettavuuden ulottuvuudet:

• Hyvä vastaanotto 
yhteistyökaupungeissa

• Koettu silmiä avaaviksi

• Osa huomioidaan jo nyt 
suunnittelussa

• Osa on tiedostettu, mutta hankalasti 
mitattavia

• Tarjotaan uusi lähestymistapa 
liikuntapaikkasuunnitteluun

• Saavutettavuuskoulutukset ja -
työpajat kaupungeille

https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/2022/02/14/liikuntapaikkojen-ja-palveluiden-saavutettavuuden-ulottuvuudet-spatiaalisesta-sosiaaliseen/


LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN 
MONIPUOLISUUSINDEKSI

• Liikuntamahdollisuuksien 
monipuolisuusindeksi

• Asukkaisen lähiympäristössä 
(400 m tai 1000 m 
etäisyydellä)

• Liikuntamahdollisuuksien 
lähitarjonta

• Monipuolisuus

• Asukkailla erilaisia 
lajimieltymyksiä

• LIPAS-tietokannasta 
ryhmittelemällä 
liikuntapaikkojen 
luokkakoodeja
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400 m 

etäisyydellä



LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN 
MONIPUOLISUUSINDEKSI

• Liikuntamahdollisuuksien 
monipuolisuusindeksi

• Sisäliikuntapaikat, ulkokentät 
ja liikuntapuistot

• Indeksin loppukäyttäjä voi 
arvottaa eri liikuntapaikkoja 
haluamillaan painotuksilla

• Mm. Monien 
mahdollisuuksien 
lähiliikuntapaikat tai koulujen 
pihat laitteineen

• Tarjotaan työkalu 
liikuntapaikojen suunnittelun 
tueksi
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1000 m 

etäisyydellä



CASE STUDY:
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The most disadvantaged living areas in the Greater Helsinki 
Region have better spatial accessibility to swimming halls

Lähteet:
• Keurulainen, E. (2022). MSc thesis, Helsingin yliopisto, http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202201211072
• Blogikirjoitus https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/2022/02/06/the-most-disadvantaged-living-

areas-in-the-greater-helsinki-region-have-better-spatial-accessibility-to-swimming-halls/

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202201211072
https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/2022/02/06/the-most-disadvantaged-living-areas-in-the-greater-helsinki-region-have-better-spatial-accessibility-to-swimming-halls/
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TIEDEVIESTINTÄÄ
YLLI-HANKKEESSA

• YLLI-hankkeella on ollut blogisivu alusta lähtien

• https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-
lahio/

• Uutisia ja blogikirjoituksia alustavista tuloksista ja 
tapahtumista säännöllisesti

• Nostoja ja re-postauksia Urbaria-tutkimusinstituutin 
(HY) blogissa

• Nostoja LinkedIn-postauksina
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YLLI-HANKKEESSA 
TEHTYJÄ TUTKIELMIA

• Keurulainen, E. (2022). Spatial accessibility of swimming facilities in the Greater
Helsinki region: a comparison about socioeconomic differences and segregation. MSc
thesis. Master's Programme in Urban Studies and Planning, University of Helsinki: 
Helsinki. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202201211072

• Lehtonen, P. (2021). Accessibility of sports facilities in Helsinki and Jyväskylä: 
a comparison. MSc thesis. Master’s Programme in Geography, University of 
Helsinki: Helsinki. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110153894

• Koivisto, S. (2021). Twitter as an Indicator of Sports Activities in the Helsinki 
Metropolitan Area. MSc thesis. Master’s Programme in Geography, University of 
Helsinki. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108183487

• Valmistunut myös 5 kpl kandidaatintutkielmia YLLI-hankkeen teemoista

• MSc-tutkielmia tekeillä monella eri tieteenalalla:

• Master's Programme in Urban Studies and Planning, Helsinki

• Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability, Helsinki

• Social Sciences in Sports, Jyväskylä

28/03/2022 15

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202201211072
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110153894
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108183487


28/03/2022 16

KIITOS!
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