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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Liikunnan hyvät vaikutukset terveyteen ovat tunnettuja, mutta on myös todettu, että aktiivinen 

elämäntapa lisää terveyttä. Aktiivinen elämäntapa koostuu istumisen jaksottamisesta ja 

fyysisestä aktiivisuudesta (Helajärvi ym. 2015). Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan 

lihasvoimin tuotettua liikettä, joka ylittää energiankulutuksen levossa (Caspersen ym. 1985 

Suni ym. 2014 mukaan). Aktiivisen elämäntavan muodostaa arjen aktiivisuus, kuten portaiden 

käyttäminen, matkojen kulkeminen kävellen tai pyöräillen ja ulkoilu sekä liikunnan 

harrastaminen (Helajärvi ym. 2015; Liikkuvaaikuinen.fi 2022). Nykyajan elämäntapa ohjaa 

ihmisiä liikkumaan entistä vähemmän (Helajärvi ym. 2015). Borodulin & ym. (2016) totesivat, 

että vuosien 1982–2012 välisellä ajanjaksolla Suomessa vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus 

kasvoi, mutta työmatkaan sekä ammattiin liittyvä fyysinen aktiivisuus väheni. 

Kokonaisuudessaan fyysisen aktiivisuuden määrä on säilynyt lähestulkoon samana. 

Tutkimuksen tulokset myös viittasivat siihen, että työn fyysisen kuormituksen keventyessä, 

ihmiset ovat aktiivisempia vapaa-ajallaan tai työmatkoillaan. Myös Helajärvi ym. (2015) 

mukaan vapaa-ajan liikuntaa harrastetaan aiempaa enemmän, Kuitenkin ylipainoisten osuus 

väestöstä on kasvanut ajan myötä, vaikka vapaa-ajan liikkuminen on lisääntynyt (Helajärvi ym. 

2015; Borodulin ym. 2016). 

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) vuoden 2016 FinTerveys -raportin 

mukaan kolmannes suomalaisista saavutti terveysliikuntasuositukset ja 

kestävyysliikuntasuositukset saavutti noin puolet suomalaisista. Liikuntamuodoista 

suosituimmat olivat kävely sekä kotiaskareet. Useita kertoja viikossa harrastettuja 

liikuntamuotoja olivat muun muassa kuntosali- ja voimaharjoittelu, juoksu, hölkkä sekä tanssi- 

ja ryhmäliikuntalajit. Pyöräily taas oli suosittua etenkin kesäaikaan. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön tekemässä raportissa (Husu ym. 2018) esitetään vuodesta 2011 alkaen 

liikemittarilla kerättyjä fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon tuloksia. Suurimman osan 

ajasta suomalaiset aikuiset viettävät istuen tai makuuasennossa ja tapahtuva liikkuminen on 

teholtaan kevyttä. Reippaaseen tai rasittavaan liikuntaan käytetään päivässä alle tunti. LIITU 

2016 tutkimuksen mukaan lapset ja nuoret istuivat tai olivat makuuasennossa yli puolet 

valveillaoloajasta. Paikallaan olo kasvoi iän myötä (Husu ym. 2018). Liikkumattomuus 

aiheuttaa terveysongelmia ja on Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yksi suurimmista 
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kuoleman riskitekijöistä (Helajärvi ym. 2015). Tämän vuoksi tutkijoita on pitkään kiinnostanut 

millaiset elementit saavat aikaan lisääntynyttä fyysistä aktiivisuutta. 

Suomen valtiolla on intressejä kasvattaa ihmisten arkisen liikkumisen määrää. 

Liikkumattomuuden tuottamille kustannuksille on laskettu malli, joka kuvastaa niitä rahallisia 

kustannuksia, joita liikkumattomuus valtiolle aiheuttaa. Vuosittain liikkumattomuus tuo 

kustannuksia yhteiskunnalle 3,2–7,5 miljardia euroa Valtioneuvoston kanslian tuottaman 

raportin (Vasankari ym. 2018) mukaan. Vuonna 2013 terveydenhuoltomenot olivat 

keskimäärin 3395 euroa jokaista suomalaista kohden (Helajärvi ym. 2015). Rakennetun 

ympäristön halutaan vaikuttavan fyysiseen aktiivisuuteen positiivisesti, sillä passiivisuuden on 

todettu lisäävän sairauksia, kuolemia sekä kustannuksia (Sallis ym. 2020). Aikuisväestön 

liikunta-aktiivisuuden kannalta kävely- ja pyörätiet, luonto-, puisto- ja piha-alueet ovat 

merkittävimpiä liikkumisympäristöjä (Askelmerkit olosuhdeloikkaan… 2020). 

Kunnilla on merkittävä rooli liikunnan olosuhteiden ylläpitäjinä ja edistäjinä 

(Arhinmäki ym. 2021). Kunnissa liikunnasta ja urheilusta vastaa ensikädessä liikuntatoimi. 

Liikuntatoimi edistää liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta yhteistyössä muiden toimialojen kanssa 

(Soudunsaari & Hentilä 2018). Toimialojen välinen yhteistyövaatimus on määritetty 

liikuntalaissa (Liikuntalaki 390/2015). SmartSportin ja OKM:n toteuttamassa kyselyssä 

(Liikuntaolosuhteiden strateginen kehittämistyö… 2020) huomattiin, että muun muassa kävely- 

ja pyöräteiden, päiväkoti- ja koulupihojen sekä rakentamattoman lähiluonnon kaltaiset 

liikkumisen ympäristöt puuttuvat usein kuntien liikuntapaikkasuunnitelmien sisällöistä ja 

kehittämistavoitteista. Etenkin yksittäisiä olosuhteita tarkastellessa pyöräilyn olosuhteiden 

nähtiin olevan pienissä kunnissa suuria kuntia heikommat. Liikunnan olosuhdesuunnitelmista 

lähiliikuntapaikka sekä kävely- ja pyöräilyolosuhteiden suunnitelmat olivat yleisimpiä yli 

50 000 asukkaan kunnissa. Valtion liikuntaneuvoston (Liikuntapaikkarakentamisen suunta-

asiakirja 2014) mukaan kevyen liikenteenväyliin liittyy usein jatkuvuuspuutteita eli reitit 

katkeavat tai eivät jatku johdonmukaisesti. Yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä aiheuttaa 

turvallisuusongelmia, siinä muodossa, että pyöräilijät ja jalankulkijat liikkuvat samalla väylällä. 

Kuntien liikuntatoimia yhdistää ajatusmalli siitä, että liikuntakulttuurin tulisi olla 

ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää (Simula ym. 2014). Myös lähiliikunta-

ajattelu on vahvistunut. Näiden ajatusten myötä kunnissa on parannettu kuntalaisten 

mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa asuinympäristöissään. Valtion liikuntaneuvoston (Simula 

ym. 2014) tekemässä tutkimuksessa 87 % tutkimukseen osallistuneista kunnista oli investoinut 

lähiliikuntapaikkoihin viime vuosina. Ilmastonmuutos asettaa haasteita myös liikunnan 

toimijoille ja niihin pyritään vastaamaan luomalla kestäviä liikkumisympäristöjä. Esimerkiksi 
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liikkumisen tarpeen minimoiminen ja julkisen liikenteen kehittäminen on tärkeässä osassa 

päästöjen vähentämisessä (Nystedt ym. 2012). Asuinympäristöjen lähelle sijoitetut palvelut ja 

työpaikat vähentävät tarvetta käyttää ajoneuvoja liikkumiseen. Harvaan asutuilla seuduilla 

palvelut ovat keskittyneet yhä enemmän kuntakeskuksiin. Yhtenä mahdollisuutena 

maaseudulla on etätyöpaikkojen tarjoaminen. Liikennesuunnittelussa olisi tärkeää suosia 

kevyttä liikennettä ja tarjota parhaimmat liikenneväylät kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen 

käyttöön (Nystedt ym. 2012). Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala toteaakin, että 

autoliikenteeseen suunnattuja investointeja tarkastellaan yleensä 20–50 vuoden aikajänteellä. 

Hänen mukaansa usein kevyen liikenteen hankkeilta odotetaan tuloksia nopeammin. Tämä on 

Vaaralan (2021) mukaan ristiriitaista, sillä uudistusten huomaaminen ja 

liikkumiskäyttäytymisen muuttuminen vaatii aikaa.  

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen ja arvioin käveltävyysindeksin soveltuvuutta taajaan 

asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin. Tutkin myös voiko käveltävyysindeksin keinoin tehdä 

päätelmiä kuntien arkiliikkumisen olosuhteista. Arkiliikkumisen olosuhteiden arviointi 

käveltävyysindeksin kautta voidaan tehdä, mikäli indeksi tuottaa tarkastelukelpoisia tuloksia. 

Arkiliikkumisen olosuhteilla tarkoitetaan arjen liikkumisympäristöjen olosuhteita eli 

esimerkiksi kävely- ja pyöräteiden kuntoa tai ylläpitoa (Hentilä & Timlin 2021). 

Käveltävyydellä tarkoitetaan sitä, millaiset mahdollisuudet ympäristö antaa kävelyyn. 

Käveltävyysindeksi on kehitetty näiden mahdollisuuksien mittaamiseksi. Kumpikaan käsite ei 

suoraan kuvaa paljonko kävelyä tapahtuu alueella, vaan ne kuvaavat juuri ympäristön 

ominaisuuksia kävelyn mahdollistajana. Käveltävyyteen vaikuttavat useat tekijät (Dovey & 

Pafka 2020; Dörrzapf ym. 2019). 

Käytän tausta-aineistona Ilmastoystävällisen arkiliikkumisen kehittäminen 

kunnissa (ITEA) -hankkeen kyselyaineistoa, joka kerättiin vuoden 2021 keväällä Manner-

Suomen kunnista. Toimin itse hankkeessa tutkimusavustajana ja kyseinen hanke innoitti minua 

tutkimaan, miten arjen liikkumista voidaan tarkastella maantieteen ja etenkin geoinformatiikan 

keinoin. Kerron tarkemmin ITEA-kyselystä luvussa kolme. Kyseisen hankkeen tarkoituksena 

on tuottaa ja levittää tietoa arki- ja terveysliikuntaan kannustavista ympäristöistä, jotka myös 

samalla edistävät ilmastotavoitteita. Hankkeessa pyritään samaan kyseiset tiedot osaksi 
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yhdyskuntien suunnittelua ja päätöksentekoa. (Ilmastotavoitteita edistävä arkiliikkuminen… 

2021; Oulun yliopisto 2022) 

Hankkeessa työskennellessäni sekä enemmän arkiliikkumiseen perehtyessäni 

huomasin, että useat, ellei jopa lähes kaikki tutkimukset ja menetelmät ovat keskittyneet 

kaupunkimaisen ympäristön arkiliikkumisen mittaamiseen ja kehittämiseen. Esimerkiksi 

tutkija Mikko Kärmeniemi, joka esitteli Maantieteen päivillä 2021 väitöskirjaansa rakennetun 

ympäristön vaikutuksesta fyysiseen aktiivisuuteen, totesi, että käveltävyysindeksiä ei ole 

tutkittu tai käytetty kaupunkimaisen ympäristön ulkopuolella (Kärmeniemi 2021). Pro gradua 

varten läpikäymässäni aineistossa näkemys korostui. Useat tieteelliset artikkelit keskittyvät 

kaupunkimaiseen ympäristöön tai urbaanin alueen reuna-alueisiin (Handy ym. 2002; Frank ym. 

2005; Leslie ym. 2005; Gebel ym. 2009; Rodríguez ym. 2009; Richardson ym. 2013; Song ym. 

2013; Agampatian 2014; Glazier ym. 2014; Tribby ym. 2016; Lefebvre-Ropars ym. 2017; 

Dovey & Pafka 2017; Turoń ym. 2017; Habibian & Hosseinzadeh 2018; Dovey & Pafka 2020; 

Kim & Kim 2020; Sallis ym. 2020). Monet tutkimukset on toteutettu Yhdysvalloissa, jossa 

yhdyskuntarakenne poikkeaa huomattavasti Suomesta. Tutkimuksia on toteutettu myös 

Euroopassa sekä Australiassa ja sen lähisaarilla (Sallis ym. 2020). Eurooppalaisia 

käveltävyystutkimuksia on tehty Belgiassa sekä Ruotsissa (Sundquist ym. 2011). Suomessa 

useat kävelyn sekä pyöräilyn kehittämiseen tähtäävät hankkeen keskittyvät Suomen suuriin 

kaupunkialueisiin. Myös Traficomin laatimassa Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa 

eniten tarkasteltiin kaupunkien ja kaupunkiseutujen mahdollisuuksia kävelyn ja pyöräilyn 

kehittämiseen (Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2018). Maaseutumaisista ja taajaan 

asutuista kunnista tutkimusta ei siis juurikaan ole. 

Tämä tutkielma vastaa tähän tutkimusaukkoon. Tarkoituksena on tarkastella itse 

käveltävyysindeksin kelpoisuutta menetelmänä käveltävyyden analysoimiseen sekä arvioida 

miten tutkimukseen valituissa kunnissa käveltävyys toteutuu ja tukeeko indeksi ITEA-kyselystä 

saatua tietoa. Usein etenkin kuntien sekä valtion hankkeissa pyritään tarkastelemaan kävelyä ja 

pyöräilyä yhtenä kokonaisuutena eli kevyenä liikenteenä. Tällöin sekä kävelyn että pyöräilyn 

olosuhteita halutaan parantaa yhtäaikaisesti (Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2018). 

Tässä tutkimuksessa keskityn kuitenkin pelkästään kävelyyn. Kävely on ympärivuotinen 

kulkumuoto eikä se vaadi erityisiä välineitä, saati ajotaitoa. Lisäksi tutkimuksissa on todettu, 

että pyöräilyä yhdyskuntarakenteessa tukevat erilaiset muuttujat, joten on aiheellista erottaa 

nämä kaksi kulkumuotoa toisistaan (Muhs & Clifton 2016). 
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Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten hyvin käveltävyysindeksi soveltuu suomalaisten taajaan asuttujen sekä 

maaseutumaisten kuntien käveltävyyden analysoimiseen? 

2. Millaisia tuloksia käveltävyysindeksi menetelmänä antoi tutkittaviin kuntiin? 

3. Miten käveltävyysindeksiä voisi kehittää suomalaisesta näkökulmasta? 

 

On hyvä muistaa, että käveltävyys on vain yksi tapa mitata rakennetun ympäristön 

kannustavuutta fyysiseen aktiivisuuteen. Rakennetun ympäristön vaikutusta voidaan mitata 

myös muilla tavoin. Tutkimuksissa on todettu esimerkiksi, että aktiivisuuteen ympäristössä 

vaikuttavat myös sosio-demografiset tekijät (Manaugh & El-Geneidy 2011). Rakennettua 

ympäristöä on tutkittu syvällisemmin menetelmillä, jotka sisältävät muun muassa biosensoreita 

sykkeen mittaamiseksi, valokuva ja videomateriaalia sekä paikan päällä havainnointia 

(Dörrzapf ym. 2019; Molina-García 2020). 

 

2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Käveltävyys ja siitä juontuva käveltävyysindeksi ovat osa yhdyskuntarakenteen tutkimusta. 

Yhdyskuntarakennetta voidaan tutkia useista eri näkökulmista. Tässä tutkimuksessa keskityn 

niihin yhdyskuntarakenteen tutkimuksiin, joissa tutkitaan sitä, millainen yhdyskuntarakenne 

lisää fyysistä aktiivisuutta. Teoriaosiossa käyn läpi fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavia 

tekijöitä ympäristössä. Avaan tutkimusten taustaa sekä määrittelen tämän tutkimuksen kannalta 

oleellisia käsitteitä. Oleellisimmat käsitteet ovat käveltävyys ja käveltävyysindeksi. Tämän 

lisäksi kerron suomalaisesta yhdyskuntarakenteesta ja vertailen sitä niiden maiden 

yhdyskuntarakenteeseen, joissa suurin osa käveltävyystutkimuksista on tuotettu. Kerron 

millaisia käveltävyysindeksejä tutkimuksissa on tuotettu. Vakiintunutta tapaa mitata 

käveltävyyttä ei ole. Useissa tutkimuksissa on havaittu ongelmia indeksien validoimisessa, 

mikä johtuu tutkimusten huonosti toistettavasta luonteesta. Lisäksi tarkastelen, millaisia 

tuloksia käveltävyystutkimuksista on saatu erilaisille alueille. 
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2.1 Millainen on fyysistä aktiivisuutta tukeva ympäristö? 

 

Ihmisten elinympäristö koostuu luonnonympäristöstä ja rakennetusta ympäristöstä. 

Luonnonympäristöllä tarkoitetaan useimmin luonnontilaisia alueita, joita ihminen ei ole 

toiminnallaan muokannut (Johnson ym. 1997). Rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan sitä 

ympäristön osaa, jota ihminen on toiminnallaan muokannut. Näitä osia ovat muun muassa 

rakennukset, tiet, sillat, rautatiet, padot, puistot ja puutarhat (TEPA termipankki 2022a). Nämä 

kaksi ympäristötyyppiä muodostavat ihmisen elinympäristön, jossa arjen aktiviteetit, asuminen 

ja lepo tapahtuvat (Suomen ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus Syke 2021). 

Jo 1970 -luvulta lähtien on tutkittu kävelyn ja pyöräilyn ympäristöjä, mutta vasta 

1980-luvulla tutkijat alkoivat selvittää kuinka soveltuvia kyseiset ympäristöt ovat kävelyyn ja 

pyöräilyyn. Tutkimusintressin muuttuessa tähän suuntaan, on alettu tutkimaan millaiset 

ympäristöt aktivoivat ihmisiä liikkumaan omin voimin (Emery ym. 2003). Vallalla on 

ajattelumalli siitä, että maankäytön ja suunnittelukäytäntöjen avulla on mahdollista lisätä 

kävelyä ja pyöräilyä (Handy ym. 2002). Muutoksen jälkeen tuotettiin useita tutkimuksia 

aiheeseen liittyen eri maissa, kuitenkin lähinnä Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Australiassa 

ja sen lähisaarissa. Näin ollen tutkimusten määrä on rajallinen ja sen lisäksi tutkimukset on 

toteutettu eri metodein, jolloin vertailu maiden välillä on vaikeaa. Tutkimuksissa keskeisenä 

tekijänä on ollut nimenomaan rakennetun ympäristön tutkimus (Sallis ym. 2020).  

 Handy ym. (2002) mukaan aktiivisempia, terveempiä sekä eläväisempiä yhteisöjä 

voidaan luoda kävelyä ja pyöräilyä tukevalla urbaanilla suunnittelulla, maankäytön malleilla 

sekä liikennejärjestelmillä. Brownson ym. (2009) ovat tunnistaneet rakennetun ympäristön 

elementtejä, jotka vaikuttavat fyysiseen aktiivisuuteen. Niitä ovat funktionaaliset 

(toiminnalliset) elementit, turvallisuus, estetiikka ja kohteet. Funktionaaliset elementit 

koostuvat kävelypinnoista, kaduista, liikenteestä ja läpäisevyydestä (permeability). 

Kävelypinnoilla tarkoitetaan ylipäätään kävelyn olemassaoloa vaihtoehtona autoilulle sekä 

jalkakäytäviä ja pyöräilykatuja. Läpäisevyydellä tarkoitetaan asuin- ja liikemaankäytön 

yhdentymistä alueella. Toisaalta läpäisevyydelle on Dovey & Pafkan (2017) muitakin 

merkityksiä. Heidän mukaansa läpäisevyys tarkoittaa liikkumisen helppoutta urbaanien 

alueiden lävitse sekä reittivaihtoehtojen moninaisuutta. Browson ym. (2009) mukaan 

turvallisuus taas muodostuu henkilökohtaisesti koetuista turvallisuuden tekijöistä sekä 

liikenneturvallisuudesta. Estetiikalla tarkoitetaan katukuvaa ja näköaloja. Kohteet koostuvat 

saatavilla olevista palveluista sekä virkistäytymismahdollisuuksista. 
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Samankaltaisia päätelmiä ovat tehneet McCormack & Shiell (2011). Heidän 

mukaansa maankäytön sekoittuneisuus lisää fyysistä aktiivisuutta. Maankäytön 

sekoittuneisuudella tarkoitetaan erilaisten toimintojen, kuten muun muassa asutuksen, 

liiketoiminnan ja palveluiden esiintymistä alueella toisiinsa sekoittuneena (Dovey & Pafka 

2017). Maankäytön sekoittuneisuus liittyy edellä mainittuihin kohteisiin eli palveluihin ja 

virkistäytymismahdollisuuksiin. Erilaisten kohteiden määrä alueella linkittyy positiivisesti 

lisääntyneeseen kävelyyn joko kulkumuotona tai vapaa-ajan aktiviteettina. On tärkeää, että 

kohteet olisivat niin vapaa-ajan kuin ei-vapaa-ajan kohteita. Esimerkkinä tästä elokuvateatteri 

(vapaa-ajan kohde) ja koulu (ei-vapaa-ajan kohde). Jos alueella olisi pelkästään vain kouluja, 

se ei välttämättä houkuttelisi vapaa-ajan kävelyyn. Jos taas alueella olisi vain elokuvateattereja, 

niin arkinen kävely kouluun ei välttämättä olisi mahdollista. Yhdeksi tekijäksi on myös 

tunnistettu korkeampi väestöntiheys. Tähän syyksi McCormack & Shiell (2011) epäilevät sitä, 

että väestöä tarvitaan luomaan sekoittunutta maankäyttöä. Mitä enemmän ihmisiä, sitä 

enemmän tarpeita erilaisiin palveluihin. Hyvät jalankulun olosuhteet, hyvä infrastruktuuri, 

valaistus sekä katukalusteet kannustavat kävelyyn (McCormack & Shiell 2011). Kun pohditaan 

ihmisten kulkemista paikasta toiseen, on huomioitava suunnittelun skaala. Autolla 

matkustamiseen vaikuttaa enemmän alueellinen suunnittelu kuin naapuruston ominaisuudet, 

kun taas kävelyyn päinvastoin vaikuttaa naapurustokohtainen suunnittelu enemmän kuin 

alueellinen suunnittelu (Handy ym. 2002). 

Viheralueet on tunnistettu tutkimuksissa tärkeäksi tekijäksi hyvinvoinnin 

kannalta (Maas ym. 2006). Suomalaisessa tutkimuksessa on tunnistettu eroja erilaisissa 

viherympäristöissä. Metsä- ja peltoympäristöissä liikuttaessa elpymisen kokemukset olivat 

jonkin verran voimakkaampia kuin nurmikkoa tai istutuksia sisältävillä alueilla. Ulkona 

luonnossa saadut liikunnan elpymiskokemukset ovat vahvempia kuin rakennetuissa 

ulkoliikuntapaikoissa. Toisaalta sisäliikunnan (muualla kuin kotona tapahtuvan) 

elpymiskokemukset olivat luonnossa tapahtuvan liikunnan tasoa (Sievänen & Neuvonen 2011). 

Elpymiskokemuksilla tarkoitetaan Korpelan & Parosen (2012) mukaan stressin lievittymistä. 

Elpymisen kokemus sisältää rauhoittumista ja rentoutumista, ajatusten selkeytymistä, 

arkipäivän huolien unohtamista sekä keskittymiskyvyn parantumista.  Suomalaisten vapaa-ajan 

liikunnassa luonnon osuus oli runsas kolmannes. Viheralueverkostolla on myös tärkeä tehtävä 

viihtyisän asumisympäristön takaajana (Rehunen ym. 2018a). 

Useissa tutkimuksissa on todettu hyväksi viheralueiden maksimietäisyydeksi 300 

metriä tai 5–10 minuuttia (Coles & Bussey 2000; Grahn & Stigsdotterin 2003; Schipperijn ym. 

2010). Grahn & Stigsdotterin (2003) tutkimuksen mukaan 300 metrin päässä olevalla 
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viheralueella vieraillaan noin 2,7 kertaa viikossa. Kilometrin päässä olevalla viheralueella 

vieraillaan vain kerran viikossa. Tanskalaisille asukkaille toteutetussa kyselytutkimuksessa 300 

metrin päässä viheralueesta asuvista 43 % vierailivat alueella päivittäin ja 91,5 % vähintään 

kerran viikossa (Schipperijn ym. 2010). 300 metrin ylittyessä virkistyskäyttö vähenee tai 

kohteeseen matkustetaan autolla. Suomessa pääosin virkistysalueiden saavutettavuus on hyvä, 

mutta kaupunkien keskusta-alueilta löytyy katveita. Toimiva viheralueverkosto on tärkeä, jotta 

asuinympäristöt säilyisivät laadultaan hyvinä eivätkä ihmiset kokisi tarvetta asua kaupunkien 

kehysalueilla hajautetusti (Rehunen ym. 2018a). 

Toisaalta viheralueiden merkitys fyysiselle aktiivisuudelle on ristiriitaista. Maas 

ym. (2008) totesivat irlantilaiselle väestölle tekemässään tutkimuksessa, että viheralueiden 

määrä tuskin liittyy fyysisen aktiivisuuden määrään. Richardsonin ym. (2013) 

naapurustotutkimuksessa uusiseelantilaiselle väestölle todettiin, että vaikka naapuruston 

viheralueilla oli yhteys parempaan kardiovaskulaariseen terveyteen, niin se ei selittänyt täysin 

ilmiötä. Toisaalta Maas ym. (2006) totesivat, että viheralueet vaikuttavat asukkaiden kokemaan 

yleiseen terveyteen. Luontoalueiden säilyttämistä rakennetussa ympäristössä voi vaikeuttaa 

epätietoisuus siitä, että millainen luonto kannustaa liikkumaan (Lyytimäki ym. 2019). 

Ympäristön vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen mittaavissa tutkimuksissa on 

kuitenkin myös paljon puutteita ja aukkoja. Niitä ovat esimerkiksi Sallis ym. (2020) toteamus 

siitä, että tutkimukset ovat keskittyneet vain tiettyihin maihin. Näin ollen tutkimusten määrä on 

rajallinen, ja koska tutkimukset on toteutettu monilla eri metodeilla, niiden vertailtavuus kärsii. 

Handy ym. (2002) tunnistivat, että useimmat tutkimukset ovat keskittyneet naapurustotason 

(kaupungin korttelialue) tai alueellisen tason (suuri kaupunki, metropoli tai metropolialue) 

tutkimiseen. McCormack & Shiell (2011) toteavat lisäksi tarpeen sekä lyhyen että pitkän 

aikavälin tutkimuksille. Ympäristön vaikutusta tutkittaessa on otettava huomioon lukuisia 

asioita, jotka saattavat vaikuttaa tutkimustulokseen. 

Naapuruston itsevalinta on yksi tällainen tekijä. Naapuruston itsevalinnalla 

tarkoitetaan sitä, että yksilö valitsee itse, missä hän elää. Tähän valintaan vaikuttavat useat 

tekijät, kuten taloudellinen ja sosiaalinen tilanne sekä elämäntyyli. Heidän mukaansa sellaiset 

ihmiset, jotka haluavat kävellä valitsevat todennäköisesti asuinpaikakseen sellaisen 

naapuruston, joka tukee kävelyä. Autoilusta pitävä ihminen taas ei välttämättä kiinnitä 

huomiota naapuruston kävelyolosuhteisiin. Tähän ei McCormackin & Shiellin (2011) mukaan 

kiinnitetä tarpeeksi huomiota poikkileikkaavissa tutkimuksissa. He tosin havaitsivat 

tutkimuksessaan, että itsevalinnasta riippumatta hyvällä kävelyä tukevalla ympäristöllä ja 

lisääntyneellä fyysisellä aktiivisuudella oli yhteys. Kaiken kaikkiaan he toteavat, että 
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ympäristön muokkaaminen fyysistä aktiivisuutta tukevaksi ei ole täysin yksiselitteistä. Useissa 

tutkimuksissa todettiin, että jopa yksittäisten tai muutamien tekijöiden muokkaaminen lisäsi 

fyysistä aktiivisuutta, mutta toisaalta löytyi myös tapauksia, jossa muutokset eivät vaikuttaneet 

fyysiseen aktiivisuuteen tai ne jopa vähensivät sitä. Paremmat olosuhteet eivät siis välttämättä 

johda lisääntyneeseen fyysiseen aktiivisuuteen, mutta niillä saattaa olla positiivisia vaikutuksia 

esimerkiksi mielenterveyteen tai moottoriajoneuvojen aiheuttamien onnettomuuksien 

ennaltaehkäisyyn (McCormack & Shiell 2011). 

 

2.1.1 Maaseutumaisten alueiden fyysistä aktiivisuutta tukeva ympäristö  
 

Tutkimukset fyysistä aktiivisuutta lisäävistä ympäristöistä ovat keskittyneet kaupungin 

korttelialueille sekä urbaaneille ja suburbaaneille alueille (Handy ym. 2002; Frost ym. 2010). 

Suburbaani alue ei suoraan tarkoita samaa kuin suomalainen termi taajama. Merriam-Webster 

Dictionaryn (2022) sekä Oxfordin English Dictionaryn (1989) mukaan ”surburb” tarkoittaa 

kaupungin tai kylän syrjäistä osaa tai työmatkan päässä olevaa pienempää yhteisöä. 

Suomalaisella käsitteellä taajama tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua 

aluetta, jossa rakennusten välinen etäisyys on alle 200 metriä (Suomen ympäristökeskus Syke 

2021). Suburbaani alue ja taajama eivät siis ole täysin synonyymejä toisilleen. 

Maaseumaisten (rural) alueiden tutkimus on todettu rajoittuneeksi (Frost ym. 

2010; Whitfield ym. 2019). Tähän syynä on se, että tutkimusta on tehty vähän tai sitä on tehty 

maantieteellisesti eristyneille alueille (Whitfield ym. 2019). Toinen syy on Frost ym. (2010) 

mukaan se, että useissa tutkimuksissa maaseutumaisia alueita ei määritelty tarkkaan. Tämä 

aiheuttaa sen, että tutkimustulokset ovat yleistettävyydeltään huonoja ja tutkimuksien välinen 

vertailu on vaikeaa. He arvioivat kirjallisuuskatsaustutkimuksessaan 20 erilaista tutkimusta, 

joista kuusi kertoi tarkasti, miten maaseutu on määritelty heidän tutkimuksessaan. Yhdeksän 

kertoi väestön määrän tutkimusalueilla ja viisi ei määritellyt maaseutumaisuutta millään tavalla. 

Fyysistä aktiivisuutta tukevat ympäristöt eroavat toisistaan riippuen siitä ovatko 

ne urbaaneilla, suburbaaneilla vai maaseutumaisilla alueilla (Frost ym. 2010; Whitfield 2019). 

Maaseutumaisissa ympäristöissä turvallisuus (myös rikollisuudelta), liikenne sekä reitit olivat 

yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen (Frost ym. 2010). Urbaaneille alueilla jalkakäytävän 

olemassaolo oli tärkeä tekijä urbaanin alueen asukkaiden kävelyssä, nimenomaan paikasta 

toiseen matkustaessa. Maaseudulla samanlaista yhteyttä ei löytynyt ja Whitfield ym. (2019) 

arvelevat tämän johtuvan siitä, että jalkakäytävien määrä maaseutumaisilla alueilla on 

vähäinen. Tällöin ne eivät tue niin vahvasti kävelyä (niin matkustuspainotteista kuin vapaa-ajan 



13 
 

kävelyä). Myös pitkät matkat kohteiden välillä saattavat rajoittaa kohteiden tärkeyttä 

matkustuspainotteisen kävelyn tekijänä. Toisaalta rentoutumiseen tarkoitetut kohteet liittyivät 

molempiin kävelymuotoihin niin urbaaneilla kuin maaseutumaisilla alueilla. Whitfield ym. 

(2019) arvoivat myös rikollisuuden vaikutusta kävelyyn. Maaseutumaisilla alueilla 

rikollisuuden ei todettu olevan yleensä kävelyn este. 

Maaseutumaisissa yhteisöissä tärkeitä huomioon otettavia tekijöitä ovat juuri tiet, 

kävelytiet, polut sekä reitit. Kohteiden kannalta olisi järkevää keskittyä tarkastelemaan 

nimenomaan rentoutumista edistäviä paikkoja, kuten esimerkiksi elokuvateattereita, kirjastoja 

sekä kirkkoja (Whitfield ym. 2019). Frost ym. (2010) näkevät maaseutumaisille alueille 

tärkeinä tekijöinä estetiikan, turvallisuuden rikollisuudelta ja liikenteeltä sekä 

virkistysmahdollisuudet kuten reitit ja puistot. Tämä tulos on siis hivenen ristiriidassa Whitfield 

ym. (2019) näkemyksen kanssa, koska he taas näkevät, että maaseutumaisilla alueilla 

rikollisuuden rooli kävelyn esteenä ei ole suuri. Tarvetta on kuitenkin jatkotutkimuksille 

aiheesta. Frost ym. (2010) toteavat etenkin tarpeen jatkotutkimuksille siitä, miten katujen 

väliset yhteydet, liikenne (esimerkiksi raskas liikenne tai nopeudet) sekä ylläpito vaikuttavat. 

Maaseutumaisilla alueilla, joukkoliikenteen tarkastelu osana fyysistä aktiivisuutta 

lisäävänä tekijänä ei välttämättä ole oleellista, sillä Rehunen ym. (2018a) toteavat, että 

joukkoliikenteen laajamittainen kehittäminen on mahdollista vain suurilla ja keskisuurilla 

kaupunkiseuduilla. Maaseuduilla julkinen liikenne on vähäistä ja huonot julkiset 

liikenneyhteydet haittaavat asukkaiden arkea. Tämä tarkoittaa suurempaa autoriippuvuutta 

(Sireni ym. 2017). Uutisissa on viimevuosina nostettu esille se, että maaseudulla julkisen 

liikenteen määrä vähenee (Maaseudulla liikennöivä… 2017; Maaseudulla joukkoliikenne… 

2020). Kestävien kulkutapojen käyttö vaatii sitä, että asuin- ja työpaikat, palvelut ja muut arjen 

matkakohteet sijaitsevat lähellä toisiaan tai sujuvien joukkoliikenneyhteyksien päässä 

(Rehunen ym. 2018b). Maaseututaajamissa näihin tekijöihin ei voida niin vahvasti vaikuttaa 

kuin kaupunkiseudulla (Rehunen ym. 2018a). 

 

2.2 Arkiliikkuminen ja arkiliikkumisen olosuhde 

 

Arkiliikkumiselle tarkoitetaan arjessa tapahtuvaa liikkumista. Arkiliikkuminen pitää sisällään 

työ-, koulu-, ostos- ja harrastusmatkat. Lisäksi myös muun muassa oppilaitosten ja 

työpaikkojen arjessa tapahtuva liikunta lasketaan arkiliikunnaksi (Valtioneuvoston selonteko 

liikuntapolitiikasta 2018). Liikuntaolosuhde on yleistermi, jolla tarkoitetaan erilaisia 
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liikkumisen, liikunnan, urheilun sekä huippu-urheilun toteutuspaikkoja ja ympäristöjä 

(Askelmerkit olosuhdeloikkaan… 2020; Yleistä liikunnan ja… 2021). Valtion 

liikuntaneuvoston (Tiihonen 2014) julkaisussa Titti Laineen mukaan olosuhdekäsitteeseen 

liittyy myös käytettävyys ja saavutettavuus. Hänen mukaansa olosuhde käsitteenä on 

kattavampi kuin paikka, koska siihen voidaan helpommin linkittää houkuttelevuus, esteettisyys 

sekä liikenteellinen ja alueellinen toimivuus. Arkiliikkumisen olosuhde -käsite määriteltiin 

ITEA-hankkeessa liikunnan olosuhde -käsitteen sekä arkiliikkuminen termin kautta 

tarkoittamaan (Hentilä & Timlin 2021): 

 

Arkiliikkumisen olosuhteella tarkoitetaan fyysistä ympäristöä, jossa toteutetaan 

arjessa tapahtuvaa omin voimin liikkumista. Arkiliikkuminen käsittää työ-, 

koulu-, ostos- ja harrastusmatkoja sekä vapaa-ajan ulkoilua ja virkistäytymistä. 

Arkiliikkumista on myös esimerkiksi oppilaitosten välitunneilla sekä niiden, 

työpaikkojen ja laitosten arjessa tapahtuva liikunta. Esimerkkinä tästä ovat 

välituntipelit tai työn lepotauolla tapahtuva ulkoilu. Arkiliikkumisen tyypillisiä 

olosuhteita ovat kävely- ja pyörätiet, lähiliikuntapaikat sekä luonto-, puisto- ja 

piha-alueet. Arkiliikkumisen olosuhteiden käyttöön ja houkuttelevuuteen 

vaikuttaa sijainti, saavutettavuus, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä ylläpito. 

 

2.3 Suomalainen yhdyskuntarakenne 

 

Yhdyskunta on ihmisten asuttama alue (TEPA termipankki 2022b) ja rakenteeltaan se 

muodostuu työssäkäyntialueesta, kaupunkiseudusta, kaupungista, kaupunginosista tai muista 

taajaman sisäisistä rakenteista. Yhdyskuntarakenne taas tarkoittaa työssäkäyntialueen, 

kaupunkiseudun, kaupungin, kaupunginosan tai muun taajaman sisäistä rakennetta (Rehunen 

ym. 2018a). Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne nivoutuvat siis yhteen. Rakennettu 

ympäristö on osa yhdyskuntarakennetta ja yhdyskuntarakenne koostuu rakennetusta 

ympäristöstä. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen (2021) sivuilla rakennettu ympäristö -

teemassa tarkastellaan yhdyskuntien rakennetta ja toimintoja sekä suhdetta ympäröivään 

luontoon (Suomen ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus Syke 2021).  

Yhdyskuntarakenteen tutkimuksessa voidaan käyttää apuna paikkatietoaineistoja, 

kuten esimerkiksi yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää (YKR) (Suomen ympäristökeskus 

Syke 2020a). Yhdyskuntarakenteen kehityksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota 
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yhdyskuntien pinta-alaan, tiiviyteen, toimintojen sekoittumiseen, saavutettavuuteen, 

monikeskuksisuuteen sekä työmatkojen ja muun arkiliikkumisen suuntautumiseen (Schwarz 

2010; Jaeger & Schwick 2014; Dempsey ym. 2010; Rehusen ym. 2018b). Kansainvälisissä 

julkaisuissa yhdyskuntasuunnittelusta puhutaan usein käsitteellä urban planning, joka kääntyy 

suomeksi kaupunkisuunnitteluksi (Urban planning. Encyclopedia Britannica 2021). Urban 

planning on tilankäytön suunnittelua ja sääntelyä, joka keskittyy kaupunkiympäristön fyysiseen 

muotoon, taloudellisiin toimintoihin, sosiaalisiin vaikutuksiin sekä eri toimintojen sijainteihin 

tässä ympäristössä (Urban planning. Encyclopedia Britannica 2021). Suomalaisessa 

suunnittelukäytännössä kuitenkin suunnittelun näkökulmasta tärkeinä kohteina pidetään myös 

taajama-alueita, kuten Rehunen ym. (2018a; 2018b) kertovat. 

Yhdyskuntarakenteet ovat jatkuvassa muutoksessa ja muutokset voivat olla 

nopeita tai hitaita. Nopeat yhdyskuntarakenteen muutokset liittyvät yleensä toiminnallisen 

rakenteen muutokseen. Toiminnallisia rakenteita ovat muun muassa palvelut, joita ovat 

esimerkiksi vähittäiskauppa, terveydenhuolto sekä koulutus. Nämä toiminnot voivat muuttua 

nopeastikin muutamassa vuodessa, jos jokin palvelu poistuu tai saapuu alueelle. Nämä 

muutokset saattavat näkyä jo yhden tai muutaman vuoden päästä yhdyskuntarakenteessa. 

Hitaita yhdyskuntarakenteen muutoksia ovat taas fyysiset muutokset, kuten uudisrakentaminen, 

korjausrakentaminen sekä purkaminen (Rehunen ym. 2018a). 

Yhdyskuntarakenne on kehittynyt autoriippuvaiseen suuntaan niin Suomessa 

kuin maailmallakin (Kuoppa & Mäntysalo 2010). Suomessa 61 % kaikista matkoista tehtiin 

autolla vuonna 2016 (Henkilöliikenne tutkimus 2016). Vastaavasti vuonna 2017 

Yhdysvalloissa 82,5 % päivittäisistä matkoista tehtiin yksityisellä ajoneuvolla (muun muassa 

autolla tai moottoripyörällä) (Federal Highway Administration 2017). Saksassa, Sveitsissä ja 

Itävallassa autolla tehtiin puolet kaikista matkoista. Iso-Britanniassa 66,7 % viikoittaisista 

matkoista tehdään autolla (Saeidizand ym. 2021). 

Väestö, työpaikat sekä palvelut ovat sijoittuneet aiempaa enemmän 

autovyöhykkeelle. Vaikka tämä kehitys on saatu pysähtymään Suomessa 2010-luvulla, niin 

etäisyydet väestön, työpaikkojen ja palveluiden välillä kasvavat edelleen, mutta hitaammin kuin 

aikaisemmin. Yhdyskuntarakennetta yritetään tiivistää, jotta etäisyydet eivät kasvaisi 

entisestään (Rehunen ym. 2018a). Automarkettien määrien kasvu ja erikoiskauppojen 

siirtyminen samoille kauppa-alueille automarkettien kanssa on heikentänyt keskustojen asemaa 

kauppojen sijaintipaikkana viimeisen 20 vuoden aikana. Maaseudulla haja-asutusalueiden 

kouluja on lakkautettu ja palvelut keskitetty taajamiin. Lisäksi päivittäistavarakauppojen määrä 

on vähentynyt. Kauppojen aukioloaikojen vapautuminen on vähentänyt 
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päivittäistavarakauppojen määrää, etenkin harvemmin asutuilla alueilla ja taajamien reuna-

alueilla (Rehunen ym. 2018a).  

Maaseudulla joukkoliikenteen edellytyksiä tukevan asukastiheyden alueella 

asuvien osuus (20 asukasta hehtaarilla) on laskenut rajusti ja laskua on tapahtunut myös muilla 

kaupunkiseuduilla. Maaseudun keskustaajamissa 1990-luvulta vuoteen 2015 mennessä osuus 

vähentyi noin 40 prosentista vähän yli 20 prosenttiin. Pienten kaupunkiseutujen 

keskustataajamissa osuus väheni noin 60 prosentista vähän alle 50 prosenttiin. Vain 

suurimmilla kaupunkiseuduilla on tapahtunut kasvua. Pienillä kaupunkiseuduilla 

palvelurakennuksia on valmistunut aiempaa vähemmän jalankulku- ja 

joukkoliikennevyöhykkeille. Työmatkojen pituuden oletetaan myös pitenevän etenkin 

maaseudulla, mikä asettaa entistä enemmän haasteita kestävien liikkumismuotojen 

kehittämiselle (Rehunen ym. 2018a).  

Jos monimuotoista liikkumista halutaan edistää yhdyskuntarakenteessa, 

tärkeimpiä keinoja siihen ovat täydennysrakentaminen ja riittävän tiiviiden alueiden 

rakentaminen. Tärkeää on myös huomioida joukkoliikenteen kehittäminen. Tärkeitä 

kehityskohtia ovat etenkin joukkoliikenteen solmukohdat (Rehunen ym. 2018a). Ikääntyvä 

väestö luo myös tarpeita joukkoliikenteen kehittämiseen, sillä autottomien ja ajokortittomien 

määrä lisääntyy, jolloin on yhä suurempaa tarvetta joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen 

keinoin saavutettaville palveluille (Joensuu & Verronen 2008; Rehunen ym. 2018a). 

 

2.4 Käveltävyys (walkability) 
 

Käveltävyydellä (walkability) tarkoitetaan ympäristön luomia mahdollisuuksia kävelyyn. Se 

kuvaa ympäristön houkuttelevuutta ja soveltuvuutta kävelyyn. Käveltävyyden mittaaminen 

perustuu rakennetun ympäristön fyysisten ominaisuuksien kvantifioimiseen, jotka 

mahdollisesti vaikuttavat kävelyyn (Tribby ym. 2016). Käveltävyys käsitteenä ei kuitenkaan 

kerro itsessään, että kävelläänkö alueella. Käveltävyyden käsite nähdään myös ristiriitaisena, 

koska se on luonteeltaan muuttuva (Dovey & Pafka 2020; Dörrzapf ym. 2019). Dörrzapfin ym. 

(2019) mukaan käveltävyyden kapeampi määritelmä rajaa käveltävyyden mahdolliseksi 

kulkumuodon valinnaksi tiettyä tarkoitusta varten. Näitä ovat esimerkiksi matkustus kouluun 

tai töihin. Kun käsitteeseen otettiin mukaan myös vapaa-ajan liikkuminen, käsite muuttui 

monimuotoisemmaksi ja siihen pystyttiin liittämään myös sosiaalitieteitä, 

kulttuurimaantiedettä, antropologiaa sekä terveysnäkökulmaa. Käveltävyyttä on tutkittu 

alkujaan enemmän joukkoliikennesuunnittelijoiden ja insinöörien näkökulmasta (Emery ym. 



17 
 

2003). Nykyään käveltävyyteen voidaan liittää holistisempia näkökulmia ja käveltävyyden 

käsitteeseen onkin liitetty kvalitatiivisia aspekteja. Ympäristön turvallisuus, hyvinvointi tai 

kiinnostavuus koetaan nykyään käveltävyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi. Niiden mittaaminen 

objektiivisesti on kuitenkin vaikeaa (Dörrzapf ym. 2019). Käveltävyyttä on pitkään lähestytty 

kvantitatiivisin menetelmin, jolloin on tarkasteltu esimerkiksi liikenteen volyymiä ja nopeutta, 

teiden leveyttä, tien pintamateriaalia ja sen kuntoa sekä sijaintia (Emery ym. 2003). 

Nykyisin käveltävyyden käsitteessä näkyvät terveys, ilmastonmuutos, 

ekonominen tuottavuus sekä sosiaalinen tasa-arvo. Käsitettä on käytetty etenkin urbaanien 

ympäristöjen tutkimisessa ja tärkeänä huomioitavana tekijänä kaupunkisuunnittelussa (Dovey 

& Pafka 2020). Käsitteen taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että kaupunkikehitystä on tehty pitkälti 

autoilun olosuhteille sopiviksi. Käveltävyyden käsite liitetään usein kaupunkeihin ja 

kaupunkien suunnittelemiseen paremmiksi jalankulkijoille. Taustalla on ajatus kestävästä 

kehityksestä, katujen turvallisuudesta sekä estetiikasta ja viihtyisyydestä. Ympäristön 

viihtyisyys nähdään myös ekonomisena tekijänä, joka mahdollistaa turismia ja liiketoimintaa 

(Turoń ym. 2017) 

Käveltävyyttä voidaan tarkastella useiden eri muuttujien kautta ja yhtä selkeää 

metodia käveltävyyden mittaamiseksi ei ole (Dörrzapf ym. 2019). Doveyn & Pafkan (2018) 

mukaan käveltävyysindeksin muodostavat tiheys (density), toimintojen sekoittuneisuus 

(functional mix) ja pääsy (access). Näistä muodostuu käveltävyysindeksi (DMA). Frank et ym. 

(2005) määrittelivät tutkimuksessaan käveltävyysindeksin (WI) muuttujiksi maankäytön 

sekoittuneisuuden (land-use mix), asutustiheyden (residential density) ja katujen väliset 

yhteydet (street connectivity) ja lisäsivät mukaan vuonna 2010 kaupallisten alueiden pinta-alan 

(retail floora rea ratio) (Frank ym. 2010). 

Saelens ym. (2003) mukaan tekijät, jotka vaikuttavat siihen valitaanko 

moottoroitu kulkuneuvo vai ei ovat: läheisyys (proximity) ja liitettävyys (connectivity). Muut 

tekijät kuten matkakustannus, ympäristön laatu sekä mukavuus ja kulkuyhteydet vaikuttavat 

myös. Läheisyys koostuu yhdyskuntarakenteen tiiviydestä ja maankäytön sekoittuneisuudesta. 

Leslie ym. (2007) mukaan mitä kompaktimpi ja sekoittuneempi urbaaniympäristö on, sitä 

lyhyemmät ovat yhteydet matkakohteiden välillä. Liitettävyydellä kuvaillaan liikkumisen 

helppoutta eri alkupisteen ja päämäärän välillä. Liitettävyys ja aiemmin esitelty läpäisevyys 

liittyvät siis toisiinsa. Molemmat käsitteet kuvaavat liikkumisen helppoutta, mutta läpäisevyys 

pitää sisällään vuorovaikutteisuuden kaupunkitilan kanssa (Leslie ym. 2007; Dovey & Pafka 

2017). Hyvän liitettävyyden omaavassa paikassa teiden sijoittelu vastaa suoraviivaisinta 

karttaan piirrettyä reittiä. Tällaisessa paikassa teiden verkosto on tiheä ja ruudukkomainen, 
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jolloin alkupisteestä voidaan kulkea loppupisteeseen eri reittejä (Leslie ym. 2009). Lisäksi 

hyvän liitettävyyden omaavassa paikassa esteitä kulkemiselle (kuten seinät, portit, teiden 

epäjatkuvuus) on vähän (Saelens ym. 2003). Leslie ym. (2007) mukaan kävely kilpailee muiden 

kulkumuotojen kanssa. Alle puolen mailin eli noin 0,8 km etäisyydet asuntojen, työpaikkojen, 

kauppojen ja joukkoliikennepalvelujen välillä ovat toivottavia, jotta kävely pystyy kilpailemaan 

muiden kulkumuotojen kanssa. 

Hyvällä käveltävyydellä on todettu eri tutkimuksissa viitteitä siihen, että kyseinen 

ympäristö lisää fyysistä aktiivisuutta. Frank ym. (2005) toteuttivat tutkimuksen, jossa tutkittiin 

fyysistä aktiivisuutta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että korkeimman käveltävyysindeksin alueella 

asuvista asukkaista 37 % saavutti 30 minuutin suosituksen fyysisestä aktiivisuudesta. Kaikista 

alhaisimman käveltävyysindeksin alueella 18 % asukkaista saavutti kyseisen suosituksen. 

Tämä siis osoittaa, että käveltävyysindeksin huomioimisella on merkitystä rakennetun 

ympäristön suunnittelussa.  

Käveltävyyden käsite on myös saanut osakseen kritiikkiä juuri sen hajanaisen 

määrittelyn takia. Ongelmalliseksi voivat osoittautua indeksin laskemiseen käytettävät 

muuttujat. Dovey & Pafka (2020) huomauttavat, että yleisesti käytössä olevat DMA:n 

muodostavat muuttujat: tiheys, toiminnallinen sekoittuminen ja saavutettavuus eivät ole 

välttämättä täysin yksiselitteisesti määriteltäviä käsitteitä. Tiheydellä saatetaan tarkoittaa 

rakennusten välistä, asukkaiden välistä tai jalankulkijoiden välistä tiheyttä. Toisaalta tiheyttä 

voidaan myös tarkastella lattiapinta-alan kautta, joka luonnollisesti kasvaa sen mukaan, miten 

korkeita rakennuksia alueella on. Työpaikkojen tiheyskin voi olla yksi tapa mitata tiheyttä. 

Huomioitavaa on, että tiheyden laskemisessa alueella vierailijoita on vaikea ottaa laskelmiin 

mukaan. Asukastiheys tai rakennusten tiheys ei välttämättä tuota oikeaa katukuvaa, etenkin jos 

alue on hyvin autoriippuvainen. Tämä johtuu siitä, että alueella autolla vierailevia ihmisiä on 

vaikea ottaa mukaan katukuvaan, sillä he eivät välttämättä astu autosta ulos lainkaan alueen 

sisällä (Dovey & Pafka 2020).  

Toinen ongelmakohta on toiminnallisessa sekoittumisessa, etenkin sanassa 

“maankäyttö” (land use). Kyseinen termi antaa viitteen siitä, että maalla olisi jokin 

yksiselitteinen käyttötarkoitus, vaikka usein näin ei ole. Tähän kuitenkin Dovey ja Pafka (2020) 

näkevät ratkaisuna sen, että useisiin eri kategorioihin jakamisen sijaan toiminnot jaettaisiin 

kolmeen luokkaan: elämiseen, työhön ja vierailuun. Tällöin eri toimintojen suhde toisiinsa tulee 

paremmin näkyväksi. Tämän ajatuksen taustalla on relationaalisuus eli eri toimintojen kytkös 

toisiinsa. 
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Saavutettavuusverkostot mahdollistavat jalankulkijoiden liikkuvuuden. Tärkeiksi 

termeiksi nousevat läpäisevyys sekä saavutettavuusalueet (catchments). Usein 

paradoksaalisesti läpäisevyys kasvaa, kun kadut muuttuvat leveämmiksi ja korttelit 

pienemmiksi, kuitenkin näin ollen kaupunki muuttuisi olemattomaksi. Tällöin korttelit 

käytännössä vain häviäisivät ja jäljelle jäisivät pelkät kadut. Dovey ja Pafka (2020) ehdottavat, 

että olisi hyödyllistä kartoittaa ja mitata kohtaamispaikkojen saavutettavuusaluetta, eli 

yksityisten ja julkisten kohtaamispaikkojen alaa käveltävällä etäisyydellä. 

Saavutettavuusverkostoista puhuttaessa kysymyksessä on julkisten ja yksityisten paikkojen 

saavutettavuus jalankulkijoille. Käveltävyys käsitteenä ei siis ole yksiselitteinen ja tutkijan on 

kerrottava perustellusti millaisia muuttujia hän käyttää tutkimuksessaan ja miksi. 

 

2.5 Käveltävyyden mittaaminen yhdyskuntarakenteesta GIS-menetelmin 

 

Maghelal & Capp (2011) mukaan rakennetun ympäristön muuttujat ovat objektiivisia, 

subjektiivisia tai erottuvia. Objektiiviset muuttujat ovat sellaisia, joita voidaan mitata 

kvantitatiivisilla menetelmillä. Lisäksi niiden avulla tutkimukset ovat toistettavissa. Tällaisia 

muuttujia voidaan kerätä auditoimalla tai GIS-menetelmin. Esimerkiksi maankäyttö on 

objektiivinen muuttuja. Subjektiiviset muuttujat ovat sellaisia, joita voidaan kvantifioida. 

Yksilön käsitys ympäristöstä on yhdenlainen subjektiivinen muuttuja. Kyselyn avulla ihmisiltä 

kerättyjä kvalitatiivisia tuloksia voidaan luokitella numeroarvollisiin luokkiin, jolloin 

aineistosta muodostetaan kvantitatiivista tietoa. Esimerkiksi ympäristön miellyttävyyttä tai 

turvallisuuden tunnetta voidaan mitata tällä tavoin. Kuitenkaan subjektiivisilla muuttujilla ei 

välttämättä voida saavuttaa toistettavuutta. Erottuvat muuttujat (distinctive) ovat 

kvantifioitavissa olevia muuttujia, joita ei voida yleensä toistaa muissa tutkimuksissa. Paikan 

päällä havainnoinnin avulla määritetyt muuttujat, kuten autoilijoiden havaittu varovainen 

ajotapa, on yksi esimerkki erottuvasta muuttujasta.  

Tutkijat ovat kehittäneet erilaisia mittareita sekä GIS-menetelmiä, joilla 

ympäristön fyysiseen aktiivisuuteen kannustavuutta voidaan tarkastella. Maghelal & Capp 

(2011) tunnistivat tutkimuksessaan 25 erilaista indeksiä, jolla voidaan mitata kävelyä 

yhdyskunnissa. He tarkastelivat tutkimuksessaan vain sellaisia indeksejä, jotka keskittyivät 

nimenomaan kävelyyn ja käveltävyyteen. Useissa tutkimuksissa on kehitelty tutkimuksen omia 

jalankulun indeksejä. Tähän syynä on se, että objektiivista ja paikkatietomuotoista dataa ei 
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välttämättä ole saatavilla tai sen laatu on huono (Maghelal & Capp 2011; Glazier ym. 2012) 

Tällöin tutkimuksissa on yhdistelty dataa tai tuotettu sitä itse (Maghelal & Capp 2011).  

Tässä täytyy huomioida myös, että vanhimmat tarkastellut tutkimukset olivat 

1990-luvulta, joten he huomauttavat, että varmasti tulevaisuudessa teknologian kehittyessä 

uudempiin tutkimuksiin tulee olemaan saatavilla enemmän objektiivista ja 

paikkatietomuotoista dataa. He toteavat, että itseraportoidut tiedot ympäristöstä ovat vähemmän 

luotettavia kuin objektiiviset paikkatietoaineistot. Toisaalta kuitenkin kyselytutkimuksien ja 

auditointien subjektiivista dataa voidaan muokata paikkatietomuotoiseksi. Lisäksi he näkevät 

tärkeäksi standardisoinnin, jonka avulla eri tutkimuksista sekä muuttujista tulisi 

vertailukelpoisia. Haasteena on kuitenkin datan saatavuus (Maghelal & Capp 2011). 

Gebel ym. (2009) totesivat tutkimuksessaan, että kyselyssä objektiivisesti mitatun 

korkean käveltävyyden alueella asuvat matalamman koulutuksen ja elintason omaavat, 

ylipainoiset sekä vähemmän fyysisesti aktiiviset ihmiset arvoivat helpommin oman 

naapurustonsa huonosti käveltäväksi, vaikka näin ei todellisuudessa objektiivisesti mitattuna 

ole. Ihmisten oma näkemys ympäristöstä ei välttämättä anna siitä oikeaa objektiivista kuvaa. 

Gebel ym. (2009) totesivat, että näkemykset ympäristön käveltävyydestä voivat vaikuttaa jopa 

enemmän fyysiseen aktiivisuuteen kuin objektiivisesti mitattavissa olevat ominaisuudet. Tämä 

pääteltiin siitä, että vastaajien kokiessa ympäristönsä hyvin käveltäväksi, he antoivat kävelyn 

muuttujille positiivisia arvoja riippumatta siitä, oliko ympäristö objektiivisesti mitattuna hyvin 

käveltävä. Siksi he ehdottavat, että fyysisen aktiivisuuden kannalta ihmisten näkemyksien 

muuttaminen voi olla tehokas keino aktiivisuuden lisäämiseksi. Gebel ym. (2009) mukaan 

ympäristön muokkaaminen voi olla kallista sekä hidasta. Tällöin heidän mukaansa voisi olla 

kustannustehokkaampaa keskittyä muuttamaan ihmisten näkemystä ympäristöstä. Tämä olisi 

heidän mukaansa vaikuttavinta juuri niillä alueilla, joilla käveltävyys on objektiivisesti 

mitattuna hyvä, mutta asukkaiden näkemys ympäristön käveltävyyden tasosta on huono. On 

hyvä muistaa, että kaikki fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät eivät ole suoraan 

ympäristöstä peräisin, vaan fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat myös ihmisten omat 

elämäntilanteet ja näkemykset.  
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2.6 Käveltävyysindeksit 

 

Vaikka erilaisilla muuttujilla on kehitetty useita indeksejä, niiden pätevyyttä ei ole kaikissa 

tutkimuksissa todistettu. Tutkimuksissa olisi tärkeää tunnistaa ne muuttujat, joilla on 

merkittävää vaikutusta kävelyyn (Maghelal & Capp 2011). Tällaisia muuttujia onkin 

tunnistettu. Glazier ym. (2012) kertovat, että asuintiheydellä, katujen välisillä yhteyksillä eli 

risteyksien tiheydellä, käveltävien kohteiden tiheydellä tai läheisyydellä sekä maankäytön 

sekoittuneisuudella on todistetusti yhteys lisääntyneeseen fyysiseen toimintaan tai sen kestoon. 

Hall & Ram (2018) mukaan kohteiden läheisyys, katujen väliset yhteydet, kävelyn hyvä 

infrastruktuuri, korkea väestöntiheys, maankäytön sekoittuneisuus ja turvallinen kävely-

ympäristö liittyvät matkapainotteiseen kävelyyn ja vapaa-ajan kävelyyn. Dovey & Pafka (2020) 

mukaan käveltävyyteen voivat vaikuttaa myös topografia, ilmasto, autoriippuvuus sekä 

turvallisuus. Taulukosta 1 nähdään miltä pohjalta muuttujia yleensä koostetaan 

käveltävyysindekseihin. 

 

Taulukko 1. Jalankulun indekseissä käytetyt muuttujat Maghelal & Capp (2011) mukaillen 

suunnittelu laatu tiheys monimuotoisuus 

etäisyys turvallisuus demografia maankäyttö 

jalkakäytävä mukavuus 
  

tiet sopivuus 
  

risteykset 
   

kulkuneuvot 
   

kulkuneuvojen välinen erottelu 
   

 

Lefebve-Ropars ym. (2017) tunnistivat kahdeksan erilaista käveltävyysindeksiä, jotka 

korreloivat aktiivisen liikkumisen kanssa. Niissä käytettävien muuttujien määrä vaihteli 

yhdestä kuuteen. Eniten erilaisia muuttujia oli käytössä PIE-indeksissä (The Pedestrian Index 

of the Environment) ja vähiten Ps-indeksissä (The Pedshed). Kim & Kim (2020) toteavat Frank 

ym. (2010) kehittämän käveltävyysindeksin (The WI; The Walkability index) olevan käytetyin 

menetelmä tämän hetken urbaanissa suunnittelussa. Toinen suosittu menetelmä on kaupallinen 

Walk Score (WS), joka on kehitetty yrityksen toimesta Yhdysvalloissa. Walk Score-

tutkimuksista suurin osa on tehty Pohjois-Amerikassa (Hall & Ram 2018; Kim & Kim 2020). 

Walk Score mittaa pääsyä (access) yhdeksään erityyppiseen kohteeseen, joita ovat muun 

muassa ruokakaupat, kahvilat, ravintolat. Pedshed mittaa esteettömyyttä ja sitä kuinka 
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saavutettava alue on katuverkon kautta. Movability Index (MI) pohjautuu WI-indeksiin, mutta 

se sisältää esteettömyyden tarkastelun virkistysalueille (Kim & Kim 2020). Dovey & Pafka 

(2017) mittaavat käveltävyyttä urbaaneilla alueilla läpäisevyyden ja saavutettavuusalueiden 

kautta. Läpäisevyyden muuttujaa tarkastellaan korttelien koon ja muodon kautta ja 

saavutettavuusalueita Pedshed-indeksin kautta. Kim & Kim (2020) toteavat tutkimuksissaan, 

että WI, WS, Ps sekä MI ovat luotettavia tapoja mitata käveltävyyttä. 

Tässä tutkimuksessa käytän pohjana Frank ym. (2010) luomaa 

käveltävyysindeksiä WI, joka muodostuu asutustiheydestä, maankäytön sekoittuneisuudesta, 

katujen välisistä yhteyksistä sekä kaupallisen pinta-alan suhteesta. Valitsin tämän indeksin 

tutkimukseni pohjaksi, koska kyseistä indeksiä on käytetty useissa urbaanin suunnittelun sekä 

fyysisen aktiivisuuden tutkimuksissa (Kim & Kim 2020). Lisäksi muut indeksit, joita löysin 

kirjallisuudesta eivät sopineet yhtä hyvin toteutettavaksi käytettävissäni olevalla datalla. 

Shashank & Schuurman (2019) mukaan on tärkeää, että käveltävyysindeksi valitaan 

tutkimukseen huomioiden indeksin sopivuus paikalliseen kontekstiin. Tämän takia en käyttänyt 

Doveyn & Pafkan (2020) käveltävyysindeksiä DMA, koska kyseinen indeksi selkeästi on 

kehitetty nimenomaan kaupungin tai kaupunginosien käveltävyyden mittaamiseen. 

On olemassa käveltävyysindeksejä, jotka ottavat vielä paremmin huomioon 

ympäristön muuttujia. Tein kuitenkin rajauksen, että en käytä syvällisemmin ympäristöä 

analysoivia käveltävyysindeksejä. Tämä siitä syystä, että yksinkertaisempaakaan tarkastelua ei 

ole tehty Suomen maaseutumaisiin ja taajaan asuttuihin kuntiin. Toinen syy rajaukseen oli se, 

että osassa indekseistä muuttujina ovat esimerkiksi kohteet (destinations), julkisen liikenteen 

pysäkit tai rakennuksen julkisivun pituus. Tällaisia tietoja oli maaseutumaisista ja taajaan 

asutuista kunnista huonosti saatavilla. Open Street Map -tietokannasta (OSM) löytyi kattava 

kohdedataa (palvelut, kaupat, instituutiot) vain suurimpiin suomalaisiin kaupunkeihin. Etenkin 

maaseudulla kohteita oli merkitty OSM-tietokantaan vähän tai ei ollenkaan. Lisäksi kohdedata 

sisälsi tietoa esimerkiksi jätteenkeräyspisteistä tai penkeistä, jotka eivät ole käveltävyyden 

kannalta yhtä oleellisia kohteita kuin esimerkiksi koulut, kahvilat, kirjastot. Julkisen liikenteen 

pysäkkejä ei ollut kovinkaan hyödyllistä ottaa mukaan tarkasteluun, koska usein julkinen 

liikenne on maaseudulla vähäistä (Joensuu & Verronen 2008). Toinen rajoite oli se, että tämän 

tutkimuksen raameissa aikani ei olisi riittänyt tutkimusalueiksi valittujen kuntien 

joukkoliikenteen tarkasteluun. 

WI-koostuu neljästä eri muuttujasta, joita avaan enemmän seuraavaksi. Kun 

kaikista neljästä muuttujasta on laskettu tulos, niin lopuksi lasketut arvot standardisoidaan, jotta 
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niistä voidaan muodostaa käveltävyysindeksi WI (Frank ym. 2010). Standardisointi tapahtuu 

Z-arvon perusteella, joka lasketaan seuraavalla kaavalla:  

 

Ζ =
𝜒 − 𝜇

𝜎
 

, jossa: 

χ Raaka-arvo 

μ Raaka-arvojen 

keskiarvo 

σ Raaka-arvojen 

keskihajonta 

 

Standardisoinnin jälkeen voidaan laskea WI-indeksi, jonka kaava on: 

 

𝑊𝐼 = 2 𝑥 Ζ(𝑘𝑎𝑡𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑣ä𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑦𝑑𝑒𝑡) +  Ζ(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑠𝑢𝑡𝑢𝑠𝑡𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠) +  Ζ(𝐹𝐴𝑅)

+  Ζ(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎) 

 

Katujen välisiä yhteyksiä painotetaan indeksissä siitä syystä, että ne vaikuttavat vahvasti 

valintaan siitä liikutaanko alueella jalan vai moottoroidulla ajoneuvolla (Frank ym. 2010). 

Tähän perusteluna on Saelens ym. (2003) tekemä tutkimus, jossa todettiin katujen välisten 

yhteyksien tukevan helppoa liikkumista eri päämäärien välillä.  

Omassa analyysissäni jouduin muokkaamaan Frank ym. (2010) indeksin 

muuttujia huomattavasti. Seuraavien otsikkojen alla kerron siitä, millaisia muuttujia he 

käyttivät. Tämän jälkeen kerron miten itse muodostin muuttujat omaan tutkimukseeni. 

Käveltävyystutkimuksista saatuja tuloksia luokitellaan usein kvartiilien, kvintiilien tai desiilien 

avulla (Leslie ym. 2005; Frank ym. 2010; Gebel ym. 2009; Glazier ym. 2014; Kim & Kim 

2020). Nämä kaikki käytetyt mittamuodot ovat fraktiileja, joilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen 

mukaan muuttujan jakauman kohtia, joiden alapuolelle jää tietty osa havainnoista (Fraktiilit 

2022). Itse kuitenkin luokittelin aineiston manuaalisesti. 
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2.6.1 Käveltävyysindeksillä tutkittavat alueet 
 

Frank ym. (2010) valitsivat tutkimusalueikseen naapurustot. Käveltävyystutkimuksissa 

pyritään usein tarkastelemaan naapurustoa ja sen olosuhteita kävelyyn (Leslie ym. 2005; Frank 

ym. 2010; Manaugh & El-Geneidy 2011; De Meester ym. 2012; Molina-García ym. 2020). 

Frank ym. (2010) muodostivat tutkimusalueet Yhdysvaltojen väestönlaskentatoimiston (United 

States Census Bureau) tarjoamasta aineistosta, väestönlaskentadatasta (census data) (What we 

do 2022). Yhdysvaltojen väestöpohjainen data perustuu kolmeen eri kokoluokkaan jaettuihin 

alueisiin.  

Suurin alue on väestönlaskenta-alue, jonka alueella asuu noin 2500–8000 

asukasta. Väestönlaskenta-alueet eivät seuraa suoraan kaupunkien rajoja, joten osa niistä ylittää 

kaupungin alueen tai sisältää osittain maaseutumaisia alueita. Ne ovat alueina suhteellisen 

pysyviä, mutta ajan myötä niihin saattaa tulla muutoksia (Finding Census Tract… 2021). Niistä 

voidaan erottaa pienempiä asukasalueita, joita ovat väestönlaskentalohkoryhmät (census block 

group) ja väestönlaskentalohkot (census block). Väestönlaskentalohkoryhmät ovat kooltaan 

600–3000 asukkaan alueita. Väestönlaskenta-alueet voi koostua yhdestä tai useammasta 

väestönlaskentalohkoryhmästä. Väestönlaskentalohkoryhmät sijaitsevat kokonaan 

väestönlaskenta-alueiden sisällä, eivätkä ne ylitä osavaltioiden tai läänien rajoja. 

Väestönlaskentalohkoryhmät koostuvat väestönlaskentalohkoista. Kuvasta 1 nähdään, millaisia 

alueita väestönlaskentalohkoryhmät ovat. Kyseiset alueet eivät ole tarkkaan samankaltaisiksi 

muotoiltuja, vaan ne eroavat toisistaan niin pinta-alaltaan kuin muodoltaan. 

Väestönlaskentalohkoryhmät muodostuvat väestönlaskentalohkoista, jotka rajautuvat katuihin 

sekä muihin fyysisiin elementteihin (Glossary 2022). 
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Kuva 1. Esimerkki Yhdysvaltojen väestönlaskentalohkoryhmän alueista (census block group) 

 

Väestönlaskentalohkoryhmiä voidaan pitää naapurustonkaltaisina alueina (Frank ym. 2010). 

He valitsivat tämän kokoiset alueet siksi, että kyseiset alueet olivat maantieteellisestä 

näkökulmasta sopivimmat. Kyseisen kokoisista alueista on saatavilla sosioekonomista dataa, 

kuten mediaanitulot tai etnisyys, jotka olivat heidän tutkimuksessaan tekijöitä, joita he halusivat 

tarkastella. He halusivat tutkia ympäristömuuttujien vaikutuksia erilaisissa väestöryhmissä. 

Toisaalta Frank ym. (2010) totesivat termin naapurusto ongelmalliseksi, koska kaikki 

tutkimukseen valitut väestönlaskentalohkoryhmät eivät muodostaneet tyypillisiä naapurustoksi 

määriteltäviä alueita. Naapuruston määrittäminen oli vaikeaa, koska osalle alueista oli vaikeaa 

määrittää kaupallista keskusta. 
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2.6.2 Katujen väliset yhteydet (connectivity) 

 

Katujen väliset yhteydet lasketaan laskemalla aitojen risteyksien (true intersections) määrä 

suhteessa maa-alueeseen. Aidoilla risteyksillä tarkoitetaan risteyksiä, jotka koostuvat kolmesta 

tai useammasta haarasta (Leslie ym. 2005). Tällä tarkoitetaan sitä, että risteyksen tulee olla 

sellainen, jossa voidaan oikeasti tehdä valinta reitin suhteen. Mitä suurempi risteyksien määrä 

on, sitä enemmän on mahdollisia matkustusreittejä (Frank ym. 2010). Katujen väliset yhteydet 

liittyvät liitettävyyden käsitteeseen. Mitä enemmän risteyksiä on alueella, sitä paremmin 

kävelyyn voidaan valita eri reittejä. 

Tähän tutkimukseen tekemässäni käveltävyysindeksissä käytän katujen välisten 

yhteyksien muuttujaa samanlaisena kuin Frank ym. (2010) tutkimuksessaan käyttävät. 

Alkuperäisestä poikkeavan datan valitseminen ei ollut tarpeellista, sillä Väyläviraston (2021a) 

tarjoama Digiroad-aineisto sisälsi samantyyppistä dataa kuin mitä Frank ym. (2010) indeksissä 

käytettiin. Tätä muuttujaa painotettiin myös omassa tutkimuksessani kaksinkertaisena. 

 

2.6.3 Asutustiheys (residential density) 

 

Asutustiheydellä tarkoitetaan Frank ym. (2010) nettoasutustiheyttä. Tämä lasketaan 

asuinyksikköjen määrän suhteella maa-alueeseen, joka on tarkoitettu asuinkäyttöön 

väestönlaskenta-alueella. Asuinyksiköllä tarkoitetaan asuinkäyttöön tarkoitettua rakennusta. 

Asutustiheys liittyy oleellisesti käveltävyyteen, koska asukkaat ovat ne henkilöt, jotka 

ensisijaisesti kävelevät alueella. 

Omassa käveltävyysindeksissäni en suoraan käyttänyt Frank ym. (2010) 

määrittelemää asutustiheyttä. Suomessa tyhjien asuntojen määrä on kasvanut merkittävästi 

2000-luvulla. Tyhjiä asuntoja oli eniten kerrostaloissa ja sen jälkeen eniten tyhjiä asuntoja oli 

erillisten pientalojen joukossa vuonna 2019 (Paavilainen 2020). Yhteensä Suomen 

asuinrakennuskannasta asumattomia taloja oli noin 11,5 % (SVT 2020b). Koska tyhjillään 

olevien asuntojen määrä on lisääntynyt, niin asutustiheyttä paremmin kuvaava muuttuja on 

Tilastokeskuksen väestöruutuaineisto, joka kuvaa väestön määrää alueella. Lisäksi osassa 

käveltävyystutkimuksissa on käytetty asutustiheyden kuvaamiseen nimenomaan 

väestöntiheyttä (Smith ym. 2008; Glazier ym. 2014; Habibian & Hosseinzadeh 2018; Dovey & 

Pafka 2020). Tilastokeskus tarjoaa väestöruutuaineistoja tarkkuuksilla: 250 m x 250 m, 1 km x 
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1 km ja 5 km x 5 km.  Omaan tutkimukseeni valitsin Tilastokeskuksen väestöruutuaineiston 1 

km x 1 km -ruuduilla. 

 

2.6.4 Kaupallisen pinta-alan suhde (retail floora rea ratio) 

 

Kaupallisen pinta-alan suhteella (Retail Floor Area ratio; FAR) tarkoitetaan liikerakennuksen 

pinta-alaa jaettuna kaupallisen alueen pinta-alalla. Matala FAR-arvo tarkoittaa, että kaupan 

edustalla on todennäköisesti runsaasti pysäköintitilaa. Korkea FAR-arvo taas tarkoittaa sitä, että 

pysäköinnille osoitettu tila on pienempi. Korkea arvo tarkoittaa siis sitä, että kävelijän on 

mahdollisesti helpompi asioida liikkeessä (Frank ym. 2010). 

Saatavilla ei ollut näin tarkkaa aineistoa kaupallisista toimista. Tämän muuttujan 

laskemiseksi olisin tarvinnut tarkkaan maankäytöllistä dataa eli tiedot kaupallisista 

liikerakennuksista ja niille osoitetuista tonteista. Toisaalta rakennusten tiedot ja tieto 

kaupallisen maankäytön alueista olisi riittänyt, mutta aineistoa, jossa olisi luokiteltu 

kaupallinen maankäyttö erikseen ei ollut. Näin ollen päädyin laskemaan palveluiden alueen 

pinta-alan suhteen, koska se oli lähimpänä sitä mitä Frank ym. (2010) alkuperäisellä muuttujalla 

haettiin. 

 

2.6.5 Maankäytön sekoittuneisuus – entropiaindeksi (land-use mix) 

 

Maankäytön sekoittuneisuuden mittaamiseen voidaan käyttää monia tapoja. Frank ym. (2010) 

käyttävät entropiaa (entropy index). Tutkimuksessaan he sisällyttivät aluetyypeiksi viisi 

erityyppistä aluetta: asuinalueet, kaupalliset alueet, viihteen alueet (esimerkiksi ravintolat), 

työpaikat sekä instituutiot. Entropiaindeksi mittaa maankäytön sekoittuneisuutta (Song ym. 

2013). Se saa arvoja väliltä 0–1 ja mitä suurempi indeksin arvo, sitä suurempi on maankäytön 

sekoittuneisuus. Entropiaindeksi perustuu ajatukseen siitä, että maankäyttö on eniten 

tasapainossa, kun kaikki maankäyttöluokat esiintyvät alueella samankokoisina. Entropiaindeksi 

on herkkä suurimmalle maankäytön luokalle eli jos yksi maankäytön luokka dominoi alueella, 

niin entropia on alhainen. Kyseisen indeksin käyttöä suositellaan, jos maankäytön luokkia on 

mitattavaksi kaksi tai enemmän (Song ym. 2013). 

Entropiaindeksi ei ole täysin ongelmaton. Song ym. (2013) mukaan oletus siitä, 

että täsmälleen yhtä suuret prosenttiosuudet kaikista maankäytön luokista tarkoittaisi parasta 

sekoittuneisuutta tai tasapainoa on ongelmallinen. Toinen entropiaindeksin ongelma on se, että 
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Rodríguez ym. (2009) saivat tutkimuksessaan muita tutkimuksia poikkeavia tuloksia, joiden 

mukaan entropia ei liittyisi paikkoihin kävelyyn. Toisaalta he toteavat, että tutkimustulos 

saattaa johtua mittauseroista. He kuitenkin toteavat, että entropiaindeksi ei välttämättä ole paras 

mahdollinen maankäytön sekoittuneisuuden mittari. Omassa tutkimuksessani käytän myös 

entropiaindeksiä, mutta saatavilla ei ollut yhtä tarkkaa dataa erilaisista palveluista, joten oma 

entropiaindeksini ei todennäköisesti ole yhtä tarkka kuin Frank ym. (2010). 

 

3. Aineisto 
 

3.1 ITEA- kyselyaineisto 

 

Tutkimuksen tausta-aineistona toimii Ilmastoystävällisen arkiliikkumisen kehittäminen 

kunnissa (ITEA) -kysely Manner-Suomen kunnille. Kyselyn laatimiseen osallistuin itse 

yhdessä Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yhdyskuntasuunnittelun professorin Helka-

Liisa Hentilän kanssa.  Kysely toteutettiin vuoden 2021 keväällä 19.2.–15.3. ja vastauksia kertyi 

yhteensä 165 kunnasta. Kyselyssä selvitettiin arkiliikkumisen olosuhteiden kehittämisen 

lähtökohtia ja kytkentöjä ilmastotavoitteisiin kuntien toimialojen keskuudessa. Suurin osa 

kyselyn kysymyksistä liittyi kuntien toimialojen (kuten kaavoitus, liikuntatoimi) näkemyksiin 

arkiliikkumisesta kunnassa. Pro graduni kannalta kysely tarjosi yhden oleellisen kysymyksen. 

Sen avulla voisi mahdollisesti arvioida käveltävyysindeksin käytettävyyttä kuntien 

arkiliikkumisen olosuhteiden mittaamisessa. Kysymys oli muotoa: 

 

Kunnassani on viimeisen 4 vuoden aikana lisätty helposti saavutettavia ja ympäristöä 

vähän kuormittavia liikuntapaikkapalveluja, kuten ulkoilualueita ja -reittejä sekä 

lähiliikuntapaikkoja. 

- koko kunnan alueella 

- kunnan tietyillä alueilla 

- edellä mainittuja liikkumisympäristöjä on kehitetty vähänlaisesti 

 

Kyselyn vastauksien näkökulma perustuu kokonaan siihen, miten kunnasta vastanneet 

toimialan edustajat kokivat arkiliikkumisen kehittämisen tapahtuneen viimeisen neljän vuoden 
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aikana. Koko kunnan alueella ja kunnan tietyillä alueilla -vastaukset yhdistin muuttujaksi: 

arkiliikkumisen olosuhteita on kehitetty ja viimeisin vastausvaihtoehto jätettiin sellaiseksi kuin 

se oli kyselyssä määritetty. Analyysiin kunnat valitsin kyselyyn vastanneiden joukosta. 

Kyselyllä on tässä tutkimuksessa nimenomaan taustoittava rooli. Kyselyyn vastasi jokaisesta 

analyysin valitusta kunnasta yksi tai kaksi kunnan toimialan vastaajaa, joten näkemykset 

kunnan arkiliikkumisen olosuhteiden kehittämisestä perustuvat siis lähinnä yksittäisten kunnan 

toimijoiden mielipiteisiin. Jos jokaisesta kunnasta haluttaisiin tarkempaa tietoa arkiliikkumisen 

olosuhteista, olisi tehtävä uusi kysely, jossa kartoitettaisiin tarkemmin arkiliikkumisen 

olosuhteita kysyen niitä useammalta kunnassa työskentelevältä ihmiseltä ja/tai kunnan 

asukkailta. 

 

3.2 Paikkatietoaineisto ja paikkatieto-ohjelmat 
 
 
Analyysin teossa käytin ArcGIS Pro -ohjelmaa sekä Quantum GIS (QGIS) -ohjelman versiota 

3.16.16 Hannover. Lopulliset karttaesitykset tein QGIS:llä. Käytin paikkatietoaineistoja 

Suomen ympäristökeskukselta (Syke), Maanmittauslaitokselta (MML), Tilastokeskukselta 

sekä Väylävirastolta. Kuntarajat muodostettiin MML:n hallintorajoista, teemakartoille ilman 

merialueita. Käveltävyysruudut muodostettiin Tilastokeskuksen väestöruutuaineistosta 1 km x 

1 km.  

Suomen ympäristökeskukselta käytin Corine 2018 -maanpeite aineistoa sekä 

YKR 2020 taajama-aineistoa. Kyseinen aineisto kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja 

maanpeitettä vuodelta 2018. Aineisto pohjautuu maastotietokantaan 2017, Image2017-

satelliittikuvamosaiikkiin, peltolohkorekisterin 2016 ja rakennus- ja huoneistorekisteriin 2016 

(Suomen ympäristökeskus 2018a). YKR taajama-aineisto on rajattu 250 m x 250 m -

ruudukkoon. Aineistossa on huomioitu asukasluku, rakennusten lukumäärä, kerrosala sekä 

keskittyneisyys (Suomen ympäristökeskus 2020b; Digi- ja väestötietovirasto 2021). 

Väylävirastolta käytin Digiroad-aineistoa, joka on kansallinen tie- ja 

katutietojärjestelmä. Se sisältää useita eri ominaisuustietoja tiestöön liittyen. Omassa 

analyysissäni käytin Digiroad R-aineistoa, koska siinä vektoriaineisto on risteysvälin mittaista. 

Digiroad K-aineistossa vektoriaineisto on katkottu osiin erilaisten ominaisuustietojen mukaan 

(kuten nopeusrajoitus, valaistus) (Väylävirasto 2021b). Koska tässä analyysissä en tarkastellut 

tien ominaisuuksien vaikutusta käveltävyyteen Digiroad R-aineisto oli tarkkuudeltaan tarpeeksi 
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kattava. Kaikki muut aineistot olivat vektorimuotoisia, paitsi Corine maanpeite 2018 -aineisto. 

Kyseinen rasteripohjainen aineisto muunnettiin vektoriaineistoksi.  

 

3.3 Tutkimusalueet 
 

Tilastokeskuksen kuntaryhmitys luokittelee kunnat kaupunkimaisuuden ja maaseutumaisuuden 

kautta kolmeen eri luokkaan, joita ovat kaupunkimaiset, taajaan asutut sekä maaseutumaiset 

kunnat. Kaupunkimaiset kunnat ovat sellaisia, joissa väestöstä 90 % asuu taajama-alueella tai 

suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000. Taajaan asutuiksi kunniksi määritellään 

sellaiset kunnat, joissa väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajama-alueilla sekä 

suurimman taajaman väkiluku on vähinään 4000, mutta alle 15 000. Maaseutumaisiksi kunniksi 

on määritelty ne kunnat, joissa alle 60 % asuu taajama-alueilla ja suurimman taajaman väkiluku 

on alle 15 000 sekä ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajama-

alueilla ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4000 (Tilastollinen kuntaryhmitys 2022).  

Tässä tutkimuksessa kaupunkimaiset kunnat rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. 

Tutkimusalueet valittiin ITEA-kyselyn vastaajakunnista. Kuntia valittiin neljä, kaksi 

maaseutumaista ja kaksi taajaan asuttua. Yksi taajaan asuttu ja yksi maaseutumainen kunta 

olivat sellaisia, jossa arkiliikkumisen ympäristöjä on kehitetty vähänlaisesti. Toinen taajaan 

asuttu ja maaseutumainen kunta olivat sellaisia, joissa arkiliikkumisen ympäristöjä oli kehitetty. 

Vertailtavat kunnat olivat pinta-alaltaan ja väestöltään suunnilleen samankokoiset. Pyrin 

valitsemaan kunnat niin, että ne olisivat suunnilleen saman maakunnan alueella, jotta 

esimerkiksi topografia ei vaikuttaisi tuloksien vertailtavuuteen. 

Taajaan asutuista kunnista tarkasteluun valittiin Ylivieska sekä Kankaanpää. 

Ylivieskan asukasluku on 15 304 ja Kankaanpään 12 758. Ylivieskan pinta-ala on 569 km2 ja 

Kankaanpään 1021 km2 (Tilastokeskus 2020; SVT 2020c). Ylivieskassa on kehitetty 

vähänlaisesti helposti saavutettavia ja ympäristöä vähän kuormittavia liikuntapaikkapalveluja, 

kuten ulkoilualueita ja -reittejä sekä lähiliikuntapaikkoja viimeisen neljän vuoden aikana. Eli 

arkiliikkumisen olosuhteisiin ei ole panostettu kovinkaan paljon. Kankaanpään kunnan alueella 

on kehitetty viimeisen neljän vuoden aikana arkiliikkumisen olosuhteita. 

Maaseutumaisista kunnista tarkasteluun valittiin Pyhäjärvi sekä Haapavesi. 

Pyhäjärven asukasluku on 5033 ja Haapaveden 6667. Pyhäjärven pinta-ala on 1311 km2 ja 

Haapaveden 1050 km2 (Tilastokeskus 2020; SVT 2020c). Pyhäjärven kunnassa on kehitetty 

arkiliikkumisen olosuhteita vähänlaisesti viimeisen neljän vuoden aikana. Haapavedellä on 

viimeisen neljän vuoden aikana kehitetty arkiliikkumisen olosuhteita. 
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4. Analyysi 

 

Käyn tässä läpi millaisia muutoksia tein alkuperäiseen käveltävyysindeksiin (Frank ym. 2010). 

Kerron mitä aineistoja käytin muuttujien luomiseen, miten loin muuttujat ja millä tavoin niitä 

käsiteltiin käveltävyysindeksin muodostamiseksi. Lisäksi perustelen tekemäni valinnat. 

 

4.1. Alkuvalmistelut 
 

Lähtiessäni tekemään käveltävyysindeksiä Frank ym. (2010) mukaan havaitsin heti samat 

ongelmat, jotka Maghelal & Capp (2011) ja Glazier ym. (2012) olivat tutkimuksissaan 

huomanneet eli toistettavuus ei onnistunut erityyppisen datan takia. Tämän takia jouduin 

muokkaamaan alkuperäistä indeksiä tutkimukseeni sopivaksi. Käytännössä tämä tarkoitti oman 

uuden indeksin laatimista edellisten tutkimusten pohjalta. Koska mitään suoraa määritelmää 

käveltävyydelle ei ole lähdin koostamaan käveltävyysindeksiä aikaisempien tässä pro gradussa 

esittämieni tutkimuksien pohjalta ottaen huomioon käytössäni olevan aineiston tuomat 

rajoitukset. Tutkimuksessa käyttämäni käveltävyysindeksin kaava on: 

 

𝑊𝐼 = 2 𝑥 Ζ(𝑘𝑎𝑡𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑣ä𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑦𝑑𝑒𝑡) +  Ζ(𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑠𝑡𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠)

+  Ζ(𝑝𝑎𝑙𝑣𝑒𝑙𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑢𝑑𝑢𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑎𝑙𝑎𝑎𝑛) +  Ζ(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎) 

 

Ensimmäiseksi tuli valita se, millä tasolla haluan tarkastella käveltävyyttä. Harkinnassa olivat 

esimerkiksi postinumeroalueet, joita Kärmeniemi (2021) käytti. Totesin tutkittuani 

postinumeroalueiden kokoa, että pienissä kunnissa postinumeroalue saattaa kattaa koko 

kunnan, jolloin käveltävyysindeksin tulokset eivät olisi kovin mielekkäät. Harkitsin myös YKR 

2020 taajaman tai YKR 2020 aluejaon käyttämistä käveltävyysalueena, mutta koin niiden 

olevan rajauksiltaan liian tiukkoja, mutta samalla myös liian suuria, jotta naapurustojen erot 

tulisivat näkyviin (Suomen ympäristökeskus 2020b). Jotta ilmiöstä saataisiin paras kuva, on 

Leslie ym. (2007) mukaan tärkeää valita käyttöön mahdollisimman pienet alueet, jotta 

alueyksiköiden sisäinen muuttujien vaihtelu ei vaikuttaisi, vaan alueyksikköjen välistä 

vaihtelua voitaisiin seurata. Käveltävyyttä on useissa tutkimuksissa laskettu naapuruston 

kokoisille alueille tai esimerkiksi yhden kilometrin kokoisille puskurialueille (Leslie ym. 2007; 

Frank ym. 2010; Manaugh & El-Geneidy 2011). Päädyin lopulta käyttämään 
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väestöruutuaineistoa 1 km x 1 km käveltävyysalueiden pohjana. Tähän syynä oli se, että halusin 

tarkastella käveltävyyttä koko kunnan alueella, mutta myös se, että halusin kuitenkin käyttää 

sopivan pieniä alueita käveltävyyden mittaamiseksi. Loin väestöruutuaineiston pohjalta koko 

Suomen kattavan ruudukon, josta pystyin poimimaan jokaiselle analyysiin valitulle kunnalle 

kuntakohtaisen ruudukon (kuva 2). 

 

 
Kuva 2. Ruudukon muodostus – Ylivieska. Oranssilla väestöruutuaineisto. 
 

4.2 Asukastiheyden laskeminen 
 

Laskin asukastiheyden yhtä ruutua kohden. Ruudun koko on 1 km2. Kuten edellisestä kuvasta 

2 huomataan, osa ruuduista katkeaa pienemmiksi kuntarajan kohdalla. Jotta pilkkoutuneet 

ruudut eivät saisi erittäin suuria arvoja, niin asukastiheys on laskettu niillekin 1 km2 -ruuduille. 

Siten todellisuudessa osa pilkkoutuneisiin ruutuihin sisältyvästä väestömäärästä voi sijaita 

kunnan rajojen ulkopuolella. Jokaisen ruudun saamat arvot standardoitiin Ζ-arvoiksi 

käveltävyysindeksiä varten. 

Yritin analyysissäni toistaa saman kuin Frank ym. (2010) olivat tehneet, mutta 

suomalainen data poikkesi oleellisesti heidän käyttämästään datasta. Pohjois-Amerikkalaisessa 

käveltävyystutkimuksessa on käytetty väestönlaskentadataa (census data) eli systeemiä, joka 

poikkeaa oleellisesti suomalaisesta tavasta laskea väestö tietylle alueelle. Suomessa käytössä 
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on väestöruutuaineisto, jota on saatavilla erikokoisena vektoriruutuaineistona. 

Väestöruutuaineistoa on saatavilla 250 m x 250 m, 1 km x 1 km ja 5 km x 5 km kokoisina 

ruutuina. Kaksi viimeisintä on saatavilla vapaasti, mutta tarkempaan eli 250 m x 250 m -

aineistoon tarvitsee luvat. 

 

4.3 Maankäytön sekoittuneisuuden laskeminen 
 

Maankäytön sekoittuneisuuden laskemiseen käytettiin Corine 2018 maanpeite -aineistoa. 

Käyttämäni aineisto oli rasterimuotoinen 20 m x 20 m -tarkkuuden omaava aineisto. Se sisältää 

49 erilaista maankäytön ja maanpeitteen luokkaa. Corine sisältää hyvinkin tarkkaa tietoa 

maanpeitteestä, kuten esimerkiksi puuston tiheyden sekä maatyypin, jolla puusto sijaitsee 

(Suomen ympäristökeskus 2018a). Tämä johti luokkien karsintaan, sillä käveltävyysindeksiä 

laskiessa esimerkiksi maannoksen tyypillä ei ole tutkimuksen kannalta merkitystä. 

Tiivistämisellä tehtyjä luokkia kuntiin syntyi 11–12 (osassa kunnista luokkia oli vain 11, koska 

maankäyttöluokkaa puistot ei ollut määritelty) (taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Tutkimukseen muodostetut maankäyttöluokat. 

Tutkimuksen maankäyttöluokat 

Asuinalueet Palveluiden alueet 

Liikennealueet Puistot 

Luontoalueet Taajamametsät 

Maatalous Teollisuuden alueet 

Muu ihmistoiminta Vapaa-ajan asunnot 

Muu urheilu- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Vesistöt (ei mukana analyysissä) 
 

Taulukon 2 luokista luokka taajamametsät on tätä tutkimusta varten luotu luokka. Sen käyttöä 

tutkimuksessa voidaan perustella muutamilla tekijöillä. Ensimmäinen niistä on se, että 

eurooppalaisen liikuntabarometrin mukaan suomalaiset ulkoilevat eniten eurooppalaisista. 

Suomalaiset ulkoilevat keskimäärin 2–3 kertaa viikossa (Suomalainen asuu… 2022). Ulkoilun 

kannalta metsät ja luonto ovat tärkeitä ympäristöä, jolloin voidaan ajatella, että asutusta lähellä 

oleva metsä todennäköisesti palvelee asukkaita ulkoilutarkoituksessa. Lisäksi puolet 

suomalaisista asuu 200 metrin päässä metsästä, joten ulkoilun kannalta metsät ovat 

suomalaiselle hyvin saavutettavissa oleva ulkoiluympäristö (Suomalainen asuu… 2022). 

Ja kuten aiemmin todettiin 300 metrin tai 5–10 minuutin etäisyys 

virkistysalueisiin on todettu hyväksi (Coles & Bussey 2000; Grahn & Stigsdotterin 2003; 



34 
 

Schipperijn ym. 2010; Rehunen ym. 2018a). Loin YKR 2020 taajama –aineistoon 

puskurialueen, jonka halkaisija oli 300 metriä. Kaikki metsäalueet, jotka sijoittuvat 

puskurialueen sekä YKR 2020 taajama-alueen sisälle määritin taajamametsiksi. 

Taajamametsällä siis tarkoitetaan tässä tutkimuksessa metsää, joka sijaitsee taajama-alueella tai 

sen lähistöllä. Taajamametsä ei näin ollen ole yleisesti virkistysalueeksi määritelty alue tai 

puisto, vaan oma kokonaisuutensa. 

Kuvasta 3 nähdään, millainen rasteriaineistosta vektoriaineistoksi muokattu 

maankäyttö on. Rasterimuotoisessa aineistossa alueet ovat ruutuja ja tämä ruudukkuus näkyy 

vektorimuotoon muunnetussa aineistossa. Rasteriaineisto tarjosi kaikista Corine-aineistoista 

tarkinta dataa maankäytöstä, joten tämän takia valitsin juuri suurimman tarkkuuden aineiston. 

Muut Suomen ympäristökeskuksesta saatavilla olevat maanpeiteaineistot olivat 0,5–1 

hehtaaria, viisi hehtaaria sekä 25 hehtaaria (Suomen ympäristökeskus 2018b).  

 

 

Kuva 3. Ylivieskan keskusta - Corine-maanpeite 2018 maankäyttöluokat muutettuna 

vektoriaineistoksi 

 

Maankäytön sekoittuneisuuden mittaamiseksi käytin entropiaindeksiä. Toteutin indeksin 

Voukenas (2021) ohjeiden mukaan. Indeksin toimintaperiaate perustuu siihen, että jokaiselle 
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ruudulle laskettiin sen pinta-ala Qgis:n Add geometry attributes -työkalun avulla. Jokaisen 

maankäyttöluokan pinta-alat ruudussa laskettiin samalla työkalulla vesialueita lukuun 

ottamatta. Statistics by Categories Tool -työkalun avulla selvitettiin, miten monta maankäytön 

luokkaa missäkin ruudussa on. Entropiaindeksin arvot laskettiin jokaiselle ruudulle ja ne 

standardoitiin Ζ-arvoiksi käveltävyysindeksiä varten. 

 Entropiaindeksiä varten tarvittiin tieto ruudun pinta-alasta, maankäytön luokkien 

pinta-aloista ruudussa, niiden välinen suhde sekä maankäytön luokkien määrä ruudussa. 

Suhteen laskennan kaava on muotoa (Song ym. 2013): 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 =  −[ 𝑃(𝑗) ∗ 𝑙𝑛 ∗ (𝑃(𝑗))]/ln (𝑘) 

 

, jossa P(j) on kunkin maankäyttötyypin j prosenttiosuus alueella ja olkoon k ⩾ 2 

maankäyttötyyppien j lukumäärä. 

 

4.4 Katujen välisien yhteyksien laskeminen 

 

Katujen väliset yhteydet laskettiin Väyläviraston Digiroad R -aineistosta 2021 (Väylävirasto 

2021a). Aineistosta valittiin kartalle esitettäväksi tielinkin tyyppi. Kuva 4 B kuvaa kaikkia 

tielinkin tyyppejä Ylivieskan keskusta-alueella. Tielinkin tyyppi antaa tietoa siitä, onko 

tieosuus kevyen liikenteen väylä, autoliikenteen tieosuus vai ajopolku. Jos tarkastelussa 

otettaisiin huomioon vain kevyen liikenteen väylät ja ajopolut, vaikuttaa, että yhteyksien määrä 

jää vähäiseksi (kuva 4 A). Näin tapahtuu vaikka, kaikki kuvassa 4 esitetyt alueet ovat 

Ylivieskan keskusta-alueelta. 
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Kuva 4. Kolme eri karttakuvaa Ylivieskan keskusta-alueen tiestöstä 

 

Koska kävely on kulkumuotona sellainen, että sitä varten ei ole tarvetta ei tarvita paljoa tilaa ja 

sitä varten ei edes tarvita välttämättä tietä, päätin analyysissä ottaa mukaan yksiajorataisen 

tieverkon, levähdysalueet, huolto- ja pelastustiet sekä ajopolut. Näitä pitkin kävely on 

mahdollista, vaikka tyypiltään niitä ei ole määritetty kevyen liikenteen alueiksi. Jätin siis pois 

moniajorataiset tiet, kiertoliittymien osat sekä osan rampeista (muutamissa kunnissa sijaitsi 

ramppeja, jotka olivat tulkittavissa teiksi). Aineiston muokkauksen tein käsin. Jätin kartalle ne 

tiet, jotka korjasivat kevyen liikenteen väylien jatkuvuuspuutteet ja poistin päällekkäisiä 

tieosuuksia. Kuva 4 C näyttää sen millaiselta aineisto näyttää, kun kävelylle epäoleelliset 

tieosuudet on poistettu. 

 ArcGIS Pro -ohjelmiston Intersect -työkalulla loin jokaiseen kohtaan, jossa tiet 

leikkautuvat toisiinsa risteyspisteet (kuva 5). Näitä pisteitä tuli runsaasti, sillä muutamat kevyen 

liikenteen väylät kulkivat rinnakkain, joten käytännössä tietyt risteykset tulivat analyysiin 

mukaan tuplana. 
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Kuva 5. Katujen väliset yhteydet eli risteykset kartalla Ylivieskan keskustassa 

 

Risteyksien määrää laskettaessa toimin samoin kuin asukastiheyden kohdalla eli laskin 

risteyksien määrän 1km2 -ruuduille. Lopuksi ne standardoitiin Ζ-arvoiksi käveltävyysindeksiä 

varten. 

 

4.5 Kaupallisen pinta-alan suhteen muutos palvelujen pinta-alan suhteeksi 
 

Kuvassa 6 näkyvien oranssien palvelujen alueiden pinta-ala laskettiin ruutua kohden. 

Asukastiheydestä sekä katujen välisistä yhteyksistä poiketen, tämä luku laskettiin ruudun 

todellista pinta-alaa kohden. 
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Kuva 6. Palvelujen alueet ruudussa 

 

Tarkoittaen sitä, että niissä kohdissa, joissa kuntaraja leikkasi ruutuja pienemmiksi, pinta-alaa 

ei laskettu 1km2 kohden, vaan ruudun oikea pinta-ala laskettiin Qgis -ohjelman Add geometry 

attributes -työkalulla. Lopuksi arvot standardoitiin Ζ-arvoiksi käveltävyysindeksiä varten. 

Palvelujen alueet on otettu Corine 2018 maanpeite -aineistosta. 

 

5. Tulokset 
 

Tutkimuksen tulokset jaan kahteen eri kappaleeseen. Ensimmäisenä tulkitsen tuottamiani 

karttoja ja peilaan tuloksia ITEA-kyselystä saatuihin tuloksiin. Tarkoituksena on tarkastella, 

onko kartoista havaittavissa eroja kuntien välisessä käveltävyydessä sen perusteella, oliko 

kunnassa kehitetty arkiliikkumisen olosuhteita viimeisen neljän vuoden aikana. Tämä tarjoaa 

vastauksia tutkimuskysymykseen numero kaksi, jossa tarkastelen millaisia, tuloksia 

käveltävyysindeksi antoi tutkittaviin kuntiin. Toisessa kappaleessa tarkastelen 

tutkimuskysymystä yksi, eli sitä miten hyvin käveltävyysindeksi soveltuu suomalaisten taajaan 
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asuttujen ja maaseutumaisten kuntien käveltävyyden mittaamiseen. Tutkimuskysymykseen 

kolme vastaan pohdinnassa. 

 

5.1 Käveltävyysindeksin antamia tuloksia kuntiin 
 

Ensimmäinen vertailupari on Ylivieska (kuva 7) ja Kankaanpää (kuva 8). Ylivieskan kunnan 

alueella arkiliikkumisen olosuhteita oli kehitetty vähänlaisesti ja Kankaanpää kunnassa 

olosuhteita oli kehitetty viimeisen neljän vuoden aikana. Käyttämäni kartta-aineisto on 

ajantasaista, joten käyttämäni aineisto ei sisällä dataa, joka olisi kokonaan ajalta ennen 

kyselyssä mainittua neljän vuoden jaksoa (kysely toteutettiin vuonna 2021 ja vanhin käyttämäni 

kartta-aineisto on vuodelta 2018). Karttoja tarkastellessa on hyvä huomata, että jokaisessa 

kunnassa osalle ruuduista ei voitu laskea käveltävyysindeksiä. Nämä ruudut näkyvät kartalla 

arvolla NULL.  

 

 

Kuva 7. Ylivieska käveltävyysindeksi kartalla. 
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Kuva 8. Kankaanpää käveltävyysindeksi kartalla. 

 

Kun katsotaan kuvaa 7 ja kuvaa 8 huomataan, että Ylivieska saa käveltävyysindeksissä hivenen 

suuremman maksimiarvon kuin Kankaanpää. Samoin myös huonon käveltävyyden omaavilla 

alueilla Ylivieskassa minimiarvo on pienempi kuin Kankaanpäässä. Kankaanpäässä 

käveltävyysindeksistä suurempia tai yhtä suuria arvoja kuin nolla sai 34,4 % ruuduista. 

Ylivieskassa vastaava arvo oli 33,7 %. Prosentuaalisesti ero ei ole merkittävä. Molemmissa 

kunnissa kuntien keskusta-alueet sekä taajamat ja kylät saivat korkeampia käveltävyysarvoja 

kuin muut alueet kunnassa. Ylivieskassa 17,8 % ruuduista kuului kaikista alhaisimpaan 
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käveltävyyden alueeseen ja Kankaanpäässä vastaava luku oli 19,2 %. Ero kuntien välillä on 1,4 

%. Mitään selkeitä eroja ei ollut käveltävyysindeksin avulla nähtävissä kuntien välillä. 

Toisena vertailuparina on Pyhäjärvi (kuva 9) ja Haapavesi (kuva 10). Pyhäjärven 

kunnan alueella arkiliikkumisen olosuhteita oli kehitetty vähänlaisesti ja Haapaveden alueella 

taas olosuhteita oli kehitetty viimeisen neljän vuoden aikana. Tässäkin tarkastelussa 

arkiliikkumista vähän kehittänyt kunta eli Pyhäjärvi saa käveltävyysindeksissä suuremman 

maksimiarvon sekä pienemmän minimiarvon. Haapavedellä 33,6 % ruuduista saa 

käveltävyysindeksin arvon nolla tai suurempi. Vastaava luku Pyhäjärvellä on 38,1 %. Ero on 

4,5 %. Haapavedellä alhaisimman käveltävyyden ruutuja oli 16,4 % kaikista ruuduista ja 

Pyhäjärvellä 16,9 %.  

 

 

Kuva 9. Pyhäjärvi käveltävyys kartalla 
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Kuva 10. Haapavesi käveltävyys kartalla 

 

Näiden kahden kunnan välillä jonkinlaista eroa oli havaittavissa hyvän/keskiverron 

käveltävyyden alueelle sijoittuvissa ruuduissa. Näyttää kuitenkin siltä, että käveltävyysindeksin 

avulla ei voida analysoida sitä, onko kunnissa lisätty arkiliikkumista viimeisen neljän vuoden 

aikana. Tähän on monta syytä. Yksi on se, että indeksi ei huomioi kunnassa sijaitsevien kevyen 

liikenteen väylien määrää. Jos tarkasteluun olisi otettu vain kevyen liikenteen väylät, olisi 

kuntien välillä saattanut näkyä eroja. Lisäksi koska Corine-maanpeite aineisto on vuodelta 

2018, menetetään maankäytön muutosten vaikutukset viimeiseltä kolmelta vuodelta. Eli 

kolmen vuoden aikana tehdyt puistot tai muut urheilu- ja vapaa-ajan toiminta-alueet eivät ole 

näkyvissä Corine 2018 maanpeite -aineistossa. 

Kuntien välille olisi ollut mielenkiintoista tehdä tilastollisin menetelmin 

vertailuja, jotta kyselyn väitettä arkiliikkumisen tilasta olisi voinut testata. Toisaalta kysely 

perustuu yksittäisten kuntatoimijoiden vastauksiin, joten tämä oli yksi syy miksi en tehnyt 

tilastollisin menetelmin vertailua. Tilastollisten testien tekeminen on järkevää vasta tarpeeksi 



43 
 

suurella otoskoolla (Otos ja otantamenetelmät 2022). Toinen syy oli se, että 

käveltävyysindeksin WI antamiin tuloksiin liittyy myös epävarmuustekijöitä. Kerron kyseisistä 

tekijöistä enemmän seuraavassa luvussa ja pohdinnassa. 

 

5.2 Käveltävyysindeksin soveltuvuus 

 

Käveltävyysindeksi tuotti karttaesityksinä hyvin loogisia sekä järkevältä vaikuttavia tuloksia. 

Ruuduissa, joissa oli paljon teitä sekä risteyksiä, asutusta, monipuolista maankäyttöä sekä 

palveluja, käveltävyys oli suurempaa. Suomesta saatavilla ollut data sekä suomalainen aluejako 

kuitenkin aiheuttavat epäilyksen siitä, että Frank ym. (2010) käveltävyysindeksin pohjalta 

tekemäni indeksi ei välttämättä anna parhaita mahdollisia tuloksia. Tekemässäni 

väestöruutuaineistossa menetetään yhdysvaltalaisille tutkimuksille tyypillinen 

naapurustopohjainen tarkastelu (väestönlaskentalohkoryhmä).  

Kuvasta 11 A voidaan nähdä millä tavoin käveltävyysalueet on muodostettu 

väestönlaskentalohkoryhmistä New Yorkin alueella. Alueet ovat erimuotoisia ja kokoisia sekä 

niistä voidaan paremmin tunnistaa, että mille naapurustoalueelle ne sijoittuvat. 

 

 

Kuva 11. Väestönlaskentalohkoryhmät ja väestöruutuaineiston pohjalta koostetut 

käveltävyysruudut kartalla 

 

Tekemissäni käveltävyyskartoissa (kuva 11 B) on vaikeaa yhdistää käveltävyyttä mihinkään 

tiettyyn naapurustoon tai nimettyyn alueeseen. Lisäksi tiukasti kuntarajoihin pohjautunut malli 

pilkkoo osan käveltävyysruuduista osiin. Väestönlaskentalohkoryhmissä taas pystytään 

tarkastelemaan yksittäisten naapurustojen käveltävyyttä ja vertailemaan niitä toisiinsa. 
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Toisaalta useimmat käveltävyystutkimukset eroavat luonteeltaan tästä tutkimuksesta, koska 

niissä keskityttiin lähinnä kaupunkeihin sekä suburbaaneihin alueisiin. Suomalaisissa 

maaseutumaissa ja taajaan asutuissa kunnissa osassa tutkimukseni käveltävyysruuduissa ei ole 

ollenkaan asukkaita. Muissa tarkastelemissani käveltävyystutkimuksissa oli mukana ainoastaan 

asuttuja alueita. 

Käveltävyysindeksi tuotti tutkimiini kuntiin erittäin suuria maksimiarvoja, jonka 

kaltaisia ei ollut muissa käveltävyystutkimuksissa. Esimerkiksi Frank ym. (2010) tekemässä 

tutkimuksessa Baltimore-Washingtonin sekä King Countyn alueiden käveltävyysindeksit 

saivat maksimiarvot 8,18 ja 6,69. Toisaalta monessa tutkimuksessa käveltävyysindeksin arvoja 

ei ilmoitettu, vaan niistä muodostettiin kvantiileja, kvintiilejä tai desiilejä. Nämä luokat jaettiin 

tutkimuksissa hyvän ja huonon käveltävyyden alueisiin. Omassa käveltävyystutkimuksessani 

esiintyvät poikkeamat viittasivat siihen, että jokin ilmiö indeksissä yli- tai alikorostuu. 

Indeksin tuottamat minimiarvot eivät kuitenkaan poikenneet merkittävästi 

yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa saaduista käveltävyysindeksin arvoista. Tarkempi 

karttatiedostojen attribuuttitaulukoiden tarkastelu kertoo, että jokaisessa tarkasteltavassa 

kunnassa vain muutama käveltävyysruutu saavuttaa huippukorkeita arvoja. Muutoin arvot ovat 

vasemmalle vinossa histogrammissa lähellä toisiaan. Käveltävyyttä mitataan järjestysasteikon 

menetelmin. Kun tarkastellaan hajontaa variaatiokertoimen avulla, huomataan että hajonta on 

huomattavan suurta, mikä johtuu juuri erittäin suurista maksimiarvoista verrattuna muihin 

arvoihin. Yksi virhettä tuottava tekijä liittyi asukastiheyden ja katujen välisten yhteyksien 

laskeminen 1 km2 -ruutuihin. Muuttujien arvot ovat hivenen virheellistä, koska myöhemmässä 

vaiheessa ruudut pilkkoutuivat kuntarajojen kohdilta pinta-alaltaan pienemmiksi. Tämä liittyy 

siihen, että rajasin tutkimuksen tiukasti kunnan alueelle. Osa ruutuihin lasketuista asukkaista ei 

välttämättä oikeasti asu kunnan alueella. 

 

6. Pohdinta 

 

Tässä tutkimuksessa tekemäni käveltävyysindeksi ei sovellu sellaisenaan kuvaamaan 

suomalaisten maaseutumaisten ja taajaan asuttujen kuntien käveltävyyttä. Yhtenä suurimpana 

syynä on se, että indeksiä on vaikea sitoa tiettyihin alueisiin. Muissa käveltävyystutkimuksissa 

käveltävyysindeksi on ollut helpompi laskea naapurustokohtaisesti (census data), jolloin 

erilaisia naapurustoja voidaan vertailla keskenään. Tekemässäni käveltävyysindeksissä alueina 

toimivat Tilastokeskuksen väestöruudut. Kyseiset ruudut eivät sellaisenaan kuvaa mitään 
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naapurustoa tai yhteisöä. Lisäksi ne eivät anna tietoa siitä, missä ruutu sijaitsee. Yksittäinen 

ruutu ei siis ole sidoksissa mihinkään nimettyyn paikkaan. Tulosten kannalta olisi 

mielekkäämpää, että alueet, joille käveltävyys laskettaisiin, olisivat spatiaalisesti kiinnittyneet 

johonkin tunnettuun paikkaan. Tämän takia seuraavissa tutkimuksissa kannattaisi pohtia sitä 

voisiko väestöruutuaineiston ruutudataa yhdistellä GIS-menetelmin yhtenäisiksi ja 

suuremmiksi alueiksi, joidenkin kriteerien mukaan. Toinen tapa voisi olla käveltävyyden 

tarkastelu vain YKR taajama- sekä kyläaineiston rajaamilla alueilla. Tällöin tosin tarkastelussa 

jää huomiotta sellaiset taajaman ja kylän ulkopuoliset alueet, joilla on asutusta. Lisäksi taajama-

alueesta saattaisi olla mielekästä erotella esimerkiksi asuinalueita. Kärmeniemi (2021) 

tarkasteli käveltävyyttä Oulun seudulla postinumeroalueiden avulla. Tämä tarkastelu ei 

kuitenkaan sovellu kovinkaan hyvin maaseutumaisiin tai taajaan asuttuihin kuntiin, koska 

postinumeroalue saattaa kattaa lähes koko kunnan. Toisaalta käveltävyysindeksin keinoin 

pystyttäisiin tarkastelemaan maakuntien postinumeroalueiden käveltävyyttä. 

Frank ym. (2010) kaltaisessa tutkimuksessa, jossa on käytetty aluerajauksina 

väestönlaskentadataa, naapurustopohjainen tarkastelu on helpompaa. Suomalaista tutkimusta 

rajoittaa se, että samalla tavalla muotoiltua dataa ei ole tarjolla. Tosin kunnilla todennäköisesti 

on tarkempaa paikkatietoaineistoa käytössään. Tämän tutkimuksen aikarajoitteiden vuoksi en 

itse pystynyt keräämään dataa itse kunnilta. Tutkimuksessani rajasin myös käveltävyysruudut 

tiukasti kuntarajojen sisäpuolelle. Tämä saattaa vaikuttaa tuloksiin paljonkin. Etenkin, jos 

kuntarajalla on käveltävyyteen vaikuttavia tekijöitä, jotka rajauksen myötä jäivät tutkimuksen 

ulkopuolelle. Tällaisia tekijöitä voisi olla esimerkiksi taajama, joka sijaitsee kahden kunnan 

rajalla. Lisäksi käveltävyysruuduista olisi voinut rajata vesistöt pois. Nyt ruutujen pinta-alassa 

oli mukana vesialueita ja vesistöä voidaan pitää merkittävänä kävelyn esteenä. Yksi 

käveltävyyteen vaikuttava tekijä on myös topografia. Mäkisyys voi tuoda esteitä kävelyyn. 

Etenkin jos käveltävyyttä halutaan tutkia Itä-Suomessa, Lapissa tai Järvi-Suomessa, niin silloin 

juuri vesistöt ja topografia tulisi huomioida käveltävyysindeksissä paremmin. 

Käveltävyyden tarkastelu oli myös vaikeaa puutteellisen datan takia. Tarkkaa 

maankäytön dataa ei ollut saatavilla ja juuri esimerkiksi maaseutumaisille sekä taajaan asutuille 

kunnille ei ollut merkitty kohteita Open Street Map -tietokantaan. Käveltävyysindeksiin olisi 

myös mahdollista ottaa mukaan kohteet muuttujiksi. OSM-tietokannan heikkous on myös se, 

että sinne dataa merkitsevät OSM-käyttäjät. Maaseutumaisemmilla alueilla OSM-käyttäjiä ei 

todennäköisesti ole niin paljon, joten tällöin kohdetietoa ei päädy niin paljon kyseiseen 

tietokantaan. Toinen OSM:n heikkous on juuri käyttäjälähtöinen data, joka saattaa olla väärin 

merkittyä tai vanhentunutta. 
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Frank ym. (2010) käyttämää FAR-indeksiä ei voitu laskea, sillä vain kaupalliseen 

toimintaan merkittyjä alueita ei ollut saatavilla Corine 2018 maanpeite -aineistosta. Näin ollen 

kaupallisten rakennusten pinta-alaa kaupallisen maa-alueen pinta-alaa kohden ei voitu laskea. 

Toisaalta pohdin myös, että ehkä FAR-indeksi ei ole välttämättä maaseutumaisemmille alueille 

niin oleellinen muuttuja, koska maaseudulla parkkipaikkojen koko suhteutettuna kaupallisen 

rakennuksen kokoon ei välttämättä merkittävästi vie tilaa muilta palveluilta tai virkistysalueilta. 

Siksi oli ehkä jopa mielekkäämpää tarkastella vain palveluiden alueen kokoa suhteessa maa-

alaan. Yksi mielenkiintoinen tarkastelu kohta voisi olla se, että paljonko tyhjentyneet liiketilat 

vievät tilaa keskusta-alueilta. 

Useissa käveltävyystutkimuksissa ja myös Frank ym. (2010) tutkimuksessa 

maankäytön eri luokkia pystyttiin erottamaan paremmin. Tästä tutkimuksesta puuttuu erottelu 

instituutioiden, koulujen, kaupan palvelujen ja terveyspalvelujen väliltä. Maankäytön luokkien 

välillä on eroja, jotka olisi hyvä saada mukaan käveltävyysindeksiin. Jos ajatellaan esimerkiksi 

kouluja, niin niihin kuljetaan aina arkipäivisin, joten niiden sijainnilla kävelyn kannalta on suuri 

merkitys. Jos käveltävyysindeksiin olisi saatavilla tarkempaa dataa, voidaan saada selville, että 

sijaitseeko koulu huonosti käveltävällä alueella. Tällöin olisi mahdollista selvittää, mitkä tekijät 

vaikuttavat siihen ja miten koulun lähialueiden käveltävyyttä voidaan parantaa. 

Indeksiin liittyy myös muitakin ongelmia. Kuten analyysien vaiheissa kuvailin, 

tiestöä muokattiin tutkimuksen tarpeisiin niin, että kevyen liikenteen väylien lisäksi 

tarkasteluun otettiin mukaan myös muita teitä. Ainoastaan moniajorataiset tieosuudet ja 

kiertoliittymät sekä rampit poistettiin tarkastelusta. Todellisuudessa kevyen liikenteen 

ulkopuolisten alueiden katsominen automaattisesti käveltäviksi tieosuuksiksi ei ole suotavaa. 

Vaikka teiden varrella olisikin kävelylle sopivan leveä piennar, niin tie ei välttämättä muutoin 

ole turvallinen tai miellyttävä paikka kävellä. Nopeusrajoituksiltaan suuret tai raskaan 

liikenteen täyttämät tiet ovat turvattomampia jalankulkijalle, jos jalankulku tapahtuu autotiellä. 

Toisaalta etenkin maaseudulla kevyen liikenteen väyliä on luonnollisesti vähemmän, joten 

varmasti kävelyä tapahtuu usein maanteillä ja muilla tieosuuksilla. Ehkä kuitenkin maaseutua 

sekä taajaan asuttuja kuntia varten olisi tarpeen jollain tapaa arvioida tien soveltuvuutta 

kävelyyn esimerkiksi liikennemäärien tai nopeusrajoituksien tarkastelun avulla. 

Tiestöön käveltävyysindeksissä otin mukaan ajopolut. Kuitenkin osa ajopoluista 

sijaitsi kaukana asutuskeskittymistä ja pääteistä. Lisäksi ne muodostivat renkaita ja toisiaan 

leikkaavia reittejä. Tämä luonnollisesti lisäsi analyysiin päätyneiden risteyksien määrää (kuva 

12). 
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Kuva 12. Risteyksien määrä Ylivieskan Huhmarin ulkoilualueella 

 

Tavallaan tätä voidaan pitää virheellisenä, koska risteykset eivät käytännössä johda minnekään. 

Toisaalta käveltävyyttä voidaan myös tarkastella muunakin kuin alkupisteestä määränpäähän 

keskittyvänä. Esimerkiksi ajopolkuihin kuuluvat ladut ja metsäautotiet voivat tarjota hyviä 

ulkoilumahdollisuuksia. Käveltävyyteen voi kuulua myös vapaa-ajan päämäärätön kävely, 

jolloin toisaalta kehää kiertävät ajopolut voivat tarjota vaihtoehtoisia kävelyreittejä alueen 

asukkaille. 

Toinen katujen välisiin yhteyksiin liittyvä pohdinta kumpuaa risteyksien 

määrästä. Agampatian (2014) tutkimuksessa hyvin lähellä toisiaan sijaitsevat risteykset oli 

yhdistetty yhdeksi risteykseksi. Kun katsotaan kuvaa 12, voidaan huomata, että osa 

risteyspisteistä sijaitsee melkein päällekkäin. Tällöin olisi ehkä ollut aiheellista yhdistää 

risteykset yhdeksi risteyspisteeksi useampien risteyspisteiden sijaan. Hyvin lähellä toisiaan 

olevat risteykset pystyttäisiin tällä tavoin katsomaan samaksi risteysalueeksi. Katujen välisiä 

yhteyksiä myös painotettiin tässä tutkimuksessa voimakkaasi (kaksinkertaisesti). Tällöin 

jokainen yksittäinen risteys on kahden arvoinen eli jokaisen yksittäisen risteyksen merkitys 

korostuu. Tutkimuksessani etenkin ajopoluilla olevat risteykset ylikorostuvat, koska niitä ei 

yhdistelty samoiksi risteysalueiksi. Kuvan 12 kartassa on esitettynä Ylivieskan Huhmarin 
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ulkoilualue, jossa ei ole asutusta eikä palvelujen aluetta. Kaksi käveltävyysindeksin muuttujaa 

siis puuttuu kokonaan alueelta, mutta silti kyseinen alue on saanut käveltävyysindeksillä 

korkeita arvoja. Tässä kohtaa kyseenalaistan eniten, että onko suomalaisessa kontekstissa 

välttämättä tarpeellista painottaa risteyksiä kaksinkertaiseksi? Olisiko parempi jättää painotus 

tekemättä ja lisätä indeksiin jokin toinen muuttuja, kuten esimerkiksi kohteet? 

Pohdin myös, että olisiko tutkimuksessani sittenkin pitänyt rajata tiestöstä 

tarkasteltavaksi vain kevyen liikenteen reitit. Jos olisin tehnyt näin, niin ehkä kuntien välillä 

olisi ollut nähtävillä eroja käveltävyysindeksissä. Jos esimerkiksi arkiliikkumista edistäneissä 

kunnissa on viimeisen neljän vuoden aikana rakennettu lisää kevyen liikenteen väyliä. Tällöin 

käveltävyysindeksi olisi saattanut tuoda esille kuntien välisiä eroja.  

Tutkimukseni sisältää myös jonkin verran virheitä. Oman tutkimukseni 

käveltävyysindeksin maksimiarvot olivat todella suuret. Maaseutumaisissa kunnissa 

molempien kuntien maksimiarvo käveltävyydelle oli yli 70 ja molempien taajaan asuttujen 

kuntien yli 40. Frank ym. (2010) tutkimuksessa käveltävyyden maksimiarvo oli taas 8,17. Näin 

suuret maksimiarvot tulevat todennäköisesti katujen välisten yhteyksien kaksinkertaisesta 

painotuksesta. Tähän ongelmaan esittelinkin jo aikaisemmin ratkaisuja, kuten risteyksien 

yhdentäminen tai painotuksen poistaminen. 

Toinen virhe liittyy myös katujen välisiin yhteyksiin sekä lisäksi asukastiheyteen. 

Laskin asukastiheyden kokonaisten väestöruutujen kautta, joten tekemäni kuntarajaus tekee 

datasta jonkin verran virheellistä, sillä osa leikkautuneiden käveltävyysruutujen asukkaista 

saattavat asua kuntarajan ulkopuolella. Tämä virhe olisi ollut helposti vältettävissä, jos olisi 

ollut saatavilla samantyyppistä dataa kuin väestönlaskentalohkoalueet, koska ne eivät ylitä 

hallinnollisia rajoja ja ne sisältävät suoraan tiedon siitä paljonko asukkaita asuu kyseisellä 

alueella. Toinen virhe on samantapainen kuin asukastiheydellä. Laskin katujen väliset yhteydet 

myös kokonaisia väestöruutuja kohden, mutta rajasin tiestön niin, että vain kuntarajojen 

sisäpuolella olevat risteykset tulivat mukaan indeksiin. Risteyksien määrä olisi pitänyt laskea 

niin, että ruutujen alueella olevat risteykset huomioidaan kuntarajasta riippumatta. Tutkimus 

olisi todennäköisesti kannattanut rajata kuntarajat hieman ylittäväksi. Toisaalta koska tämän 

kaltaista tutkimusta ei ole tehty Suomen mittakaavassa, niin menetelmän testaaminen, virheiden 

etsiminen ja parannusehdotuksien pohtiminen on tärkeä osa tätä tutkimusta. 

Kuntien arkiliikkumisen vertailu jäi tässä tutkimuksessa pintapuoliseksi. Mitään 

selkeää eroa ei ollut havaittavissa arkiliikkumista vähän kehittäneiden ja arkiliikkumista 

kehittäneiden kuntien välillä karttaesityksistä havainnoimalla. Toisaalta havainnointi vaikeutti 

juuri edellä mainitsemani käveltävyysruutujen huono sidonnaisuus paikkaan. Ongelmana 
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vertailussa oli myös se, että Corine maanpeite 2018-aineisto on vuodelta 2018. Koska kysely 

toteutettiin vuonna 2021, niin viimeisimmät kolme vuotta eivät näy maankäytöllisesti 

tutkimuksessani. Tämä vaikuttaa tutkimuksessani entropiaindeksiin sekä palvelujen suhteeseen 

maa-alaa kohden. Eli vuoden 2018 jälkeen tehdyt maankäytön muutokset eivät näy 

kummassakaan muuttujassa, joten maankäytön suhteen tutkimuksessa on huomioitu vain yksi 

vuosi. 

Entropiaindeksin laskemisessa tapahtui mahdollisesti jotain virhettä, koska jotkin 

käveltävyysruudut saivat indeksin arvoksi yli yksi. Lisäksi entropiaindeksi sai myös NULL-

arvoja. Rajasin vesistön pois maankäytön aineistosta entropiaindeksiä varten. Tämä on 

saattanut tuoda virhettä indeksiin. Päätin ottaa mukaan entropiaindeksiin asuinalueet, 

palveluiden alueet, teollisuuden alueet, liikennealueet, vapaa-ajan asunnot, muut urheilu- ja 

vapaa-ajan toiminta-alueet, muun ihmistoiminnan, maatalouden, luontoalueet, taajamametsät 

sekä puistot. Näistä alueista käveltävyyden kannalta vähemmän merkityksellisiä alueita 

saattavat olla maatalous- ja luontoalueet. Muutamat käveltävyysruudut saivat korkeita entropia-

arvoja alueilla, joilla oli vain maatalous- ja luontoalueita. Tämä tietenkin perustuu 

entropiaindeksin toimintalogiikkaan. Jos alueella maankäyttö on jakautunut näiden kahden 

luokan välillä tasaisesti (esimerkiksi 50 % / 50 %), niin entropiaindeksi antaa korkeita arvoja. 

Kuitenkin useilla näillä alueilla mitkään muut käveltävyysindeksin muuttujat eivät saaneet 

korkeita arvoja. Ehkä maatalous- ja luontoalueet olisi voinut yhdistää yhdeksi luokaksi, jolloin 

muunlaiset alueet olivat tulleet paremmin huomioiduksi.  

Asutuksien läheisten metsien roolia käveltävyyden suhteen olisi mielenkiintoista 

tutkia lisää, sillä tutkimukseen luomani taajamametsä on uusi konsepti. Tämä konsepti kaipaisi 

kuitenkin lisää tutkimusta taakseen, jotta sitä voidaan pitää validina. Toisaalta taajamametsä 

maankäytön luokkana ja käsitteenä saattaa kuvastaa hyvin sitä missä metsissä suomalaiset 

liikkuvat kävellen ulkoillessaan. Kuten Schipperijn ym. (2010) totesivat, 300 metrin päässä 

olevilla viheralueilla vieraillaan 2,7 kertaa viikossa. Suomalaisille lähellä sijaitsevat metsät 

voivat olla juuri näitä viheralueita. 

Tekemääni tutkimukseen liittyen on hyvä huomata se, että hyvän käveltävyyden 

alueet näyttävät noudattavan YKR taajama 2020-alueita (kuva 13). Tämän takia olisi 

mielenkiintoista tehdä tarkempaa kuntakohtaista tutkimusta ja hankkia sitä varten tarkempaa 

dataa, jotta pystyttäisiin tarkastelemaan noudattaako tarkemmallakin datalla käveltävyys 

suoraan YKR taajamien rakennetta. Toisaalta indeksiin voisi lisätä muuttujia, joiden on 

todistettu vaikuttavan fyysiseen aktiivisuuteen, jotta indeksi antaisi tarkempia tuloksia. 
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Kuva 13. YKR 2020 taajama-alueet käveltävyys kartalla. Kuvassa Ylivieska. 

 

Suomalaiset maaseutumaiset ja taajaan asutut kunnat poikkeavat kuitenkin paljon niistä 

alueista, joita kansainvälisissä tutkimuksissa on käytetty. Suomalainen yhdyskuntarakenne 

sisältää samanlaisia ongelmia kuin esimerkiksi yhdysvaltalainen. Etenkin autoriippuvuuden ja 

yhdyskuntarakenteen hajautumisen suhteen. Kuitenkin Suomessa väestön määrä on paljon 

vähäisempi ja asutus on hajautunut koko valtion alueelle. Maaseudulla etäisyys palveluihin on 

pitkä, mutta toisaalta luonto on maaseudulla usein lähempänä kuin kaupungeissa. Siksi olisi 

hyvä pohtia erilaisia käveltävyyden muuttujia maaseuduille. Ja tutkia niitä suomalaisesta 

näkökulmasta. Olisi mielenkiintoista tietää, miten käveltäväksi maaseudulla ja taajaan asutuissa 

kunnissa asuvat kokevat ympäristönsä ja mitkä tekijät heidän mielestään vaikuttavat kävelyyn. 

Todennäköisesti joitain eroja tulisi esille maaseutumaisen ja kaupunkimaisen ympäristön välillä 

käveltävyyteen vaikuttavissa muuttujissa. 

Tämän tutkimuksen vertailu muihin käveltävyystutkimuksiin on lähes 

mahdotonta, koska Suomen skaalaan käytettävissä oleva data eroaa siitä datasta, jota käytettiin 

kansainvälisissä käveltävyystutkimuksissa. Tämä on kuitenkin käveltävyystutkimuksille 

yleistä. Lisätutkimusta aiheesta siis tarvitaan. Käveltävyystutkimuksien saralla saattaa olla 

mahdotonta luoda sellaista indeksiä, joka soveltuisi sellaisenaan globaalisti, joten juuri 

kotimainen tutkimus aiheesta olisi tärkeää. Käveltävyysindeksiä olisi siis mielenkiintoista 

kehittää eteenpäin juuri suomalaiseen dataan ja skaalaan sopivaksi. 
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henkilökohtainen 
turvallisuus (ryöstöt, 
varkaudet) 

jalkakäytävän 
jatkuvuus 

kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä alueella 

virkistyspaikat teiden väliset yhteydet 
tonttien pinta-ala koko alueen pinta-alaa 
kohden 

tärkeät palvelut (kaupat, 
koulut, jne.) 

tien mediaanipituus 
ei-asumiskäyttöön tarkoitettujen tonttien 
pinta-ala koko alueen pinta-alaa kohden 

hallinnolliset rakennukset liikenteen volyymi lupien määrä 
matkakeskukset tieverkosto  

turvallisuus 
(onnettomuudet) 

teiden tiheys  

penkit maastopolut  

 polut  

 puistotiet  
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Taulukko 4. Tutkimusalueet 

Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat  Viimeisen neljän vuoden aikana... 

Kankaanpää Haapavesi Arkiliikkumista on kehitetty 
Ylivieska Pyhäjärvi Arkiliikkumista on kehitetty vähänlaisesti 

 

 

Taulukko 5. Tutkimuskuntien välinen vertailu käveltävyydessä 

  Kankaanpää Ylivieska Haapavesi Pyhäjärvi 
Alhaisimman käveltävyyden alue (-2 
tai alle) 19,2 % 17,8 % 16,4 % 16,9 % 
Käveltävyys suurempi tai yhtä suuri 
kuin nolla 34,4 % 33,7 % 33,6 % 38,1 % 
Parhaimman käveltävyyden alue (16 
tai enemmän) 0,9 % 1,2 % 0,8 % 0,6 % 

 


