
TYÖIKÄISET
Liikkuuko Pieksämäki? –projektin väliraportin tiivistelmä



MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT?

• Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli 
naisia ja 33 prosenttia miehiä.

• Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin aktiivisia kuntalaisia, sillä 70 
prosenttia vastaajista täyttää liikuntasuositukset kaikilta osin.

• Tuloksista ei kannata tulkita keskimääräisen pieksämäkeläisen liikunta-aktiivisuutta, 
sillä ei ole syytä olettaa, että Pieksämäen tilanne poikkeaisi valtakunnallisista 
tuloksista merkittävästi. 



Terveysliikunnan suosituksen mukaan aikuisen tulisi harrastaa viikossa 
vähintään 2 t 30 min reipasta tai 1 t 15 min raskasta kestävyysliikuntaa sekä 

vähintään kaksi kertaa lihaskuntoliikuntaa. 



Kansallisesti vain 11 prosenttia täyttää suositukset kaikilta osin ja lähes 
puolet ei liiku terveytensä kannalta riittävästi millään osa-alueella.

Ei ole syytä olettaa, että Pieksämäen tilanne poikkeaisi tästä.



MITEN TYÖMATKAT KULJETAAN?

• Enintään yhden kilometrin päässä asuvista kaksi kolmasosaa kulkee matkansa 
lihasvoimin.

• 2-3 kilometrin työmatkoista puolet ja 4-5 kilometrin matkoista kaksi kolmasosaa 
kuljetaan moottoriajoneuvoilla.

• Naiset ovat hieman aktiivisempia työmatkaliikkujia kuin miehet, sillä he kävelevät 
töihin puolta useammin. Pyöräily on sen sijaan yhtä tavallista molemmilla sukupuolilla.



Työikäiset liikkuvat yleisimmin omatoimisesti.
Suosituin harrastus on kävelylenkkeily, jota naisista 75 prosenttia ja 

miehistä 50 prosenttia ilmoittaa harrastavansa.  



MIKÄ ESTÄÄ LIIKUNNAN HARRASTAMISTA?

• Vastaajien liikunnan harrastamista rajoittavat merkittävimmin henkilökohtaisesti koetut 
syyt:

• Laiskuus

• Väsymys 

• Ajanpuute

• Nämä rajoittavat vähintään joka toisen liikkumista ja naiset kokevat esteet vielä 
rajoittavampina.

• Ulkoisista esteistä harrastamista vaikeuttaa eniten sopivan liikuntaharrastuksen puute 
sekä naisilla liikuntapaikan sijainti ja miehillä liikuntapaikkojen puute.



MITÄ LIIKUNTAPAIKKOJA PIEKÄSMÄELLÄ KÄYTETÄÄN?

• Viikoittaisen käytön perusteella Pieksämäen seitsemän käytetyintä liikuntapaikkaa 
aikuisväestön keskuudessa ovat seuraavat:

1. Kävely- ja pyörätiet (69 %)

2. Hiihtoladut (27 %)

3. Kuntosalit (18 %)

4. Koulujen liikuntasalit (17 %)

5. Kuntoradat (17%)

6. Ulkoilureitit ja -alueet (17 %)

7. Uimahalli (16 %)



Liikuntapaikoista selvästi tyytyväisimpiä ollaan Hiekanpään tekonurmeen. 
Myös uimahalli, lähiliikuntapaikat, hiihtoladut ja jäähalli keräävät vastaajilta 

kiitosta.

Tyytymättömimpiä ollaan kivituhka- ja jääkenttiin sekä Urheilutaloon ja 
Kontiopuiston liikuntahalliin. Näiden osalta tyytymättömien osuus on yli 

puolet vastaajista. 



Kävely- ja pyöräteille huonon arvosanan tai erittäin huonon arvosanan 
antaa puolet vastaajista. 

Kevyen liikenteen väylien ollessa asukkaiden tärkein liikuntapaikka, 
tyytymättömien määrä on merkittävä.



MITÄ LIIKUNTAPAIKKOJA ASUKKAAT TOIVOVAT?

• Parempia kevyen liikenteen väyliä

• Uusia kuntopolkuja/nykyisten kunnostamista

• Keilahallia

• Miehet toivovat kevyen liikenteen parannusten lisäksi erityisesti 
maastopyöräilyreittejä.

• Naisia kiinnostavat keilahalli ja uimahallin parannukset (kylpyläelementit, kuntosali).

• Keskustaajamassa asuvat haluavat kaupunkiin etenkin keilahallia, kun taas haja-
asutusalueella asuvat toivovat panostusta luonto-polkuihin ja polkujuoksureitteihin.



Keilahallia pitävät tärkeimpänä alle 40-vuotiaat, pienituloiset, lapsiperheet 
ja liikunnallisesti inaktiiviset. 

Liikunnallisesti inaktiivisia kiinnostavat keilahallin lisäksi uimahallin 
kylpyläelementit ja kuntosalin laajennus. 

Yli 40-vuotiaat toivovat sen sijaan luontopolkujen uusimista ja parempia 
kevyen liikenteen väyliä. Suurituloisia kiinnostaa urheilutalon peruskorjaus. 



MITEN PIEKSÄMÄKELÄISET SAATAISIIN VIELÄ ENEMMÄN LIIKKEELLE?

• Liikunnan lisääminen työpaikoilla

• Varsinkin miehet, yli 40-vuotiaat ja haja-asutusalueilla asuvat.

• Vapaat salivuorot

• Kiinnosti yhtäläisesti molempia sukupuolia, ja myös alle 40-vuotiaita sekä keskustaajamassa 
asuvia.

• Liikuntaneuvontapalveluja eli yksilöllistä opastusta ja kannustusta aloittelijoille

• Liikuntaneuvonta kiinnostaa  eniten sitä kymmenesosaa vastaajista, jotka eivät täytä 
liikuntasuosituksia.  Liikunnallisesti passiivisista joka toinen toivoo neuvontapalveluiden 
lisäämistä.



MITÄ ASIOITA PIDETÄÄN TÄRKEINÄ LIIKUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄMISTYÖSSÄ?

• Työikäiset arvottavat selvästi tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi liikuntapaikkojen 
kunnossapidon lisäämisen sekä peruskorjaamisen.

• Liikuntapalveluista tärkeimpinä kehittämiskohteina pidetään:

• Yhteistyön lisäämistä liikuntaseurojen kanssa

• Liikuntatapahtumien järjestämistä kuntalaisille

• Palveluista tiedottamisen kehittämistä

• Yhteistyön lisäämistä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa



Noin 90 % työikäisistä on erittäin tai melko tyytyväisiä kaupungin, 
yksityisten toimijoiden ja urheiluseurojen palveluihin ja -paikkoihin 

Pieksämäellä.

Palvelut ja liikuntapaikat näyttävät vastaavan hyvin työikäisten kysyntää.



www.kunnolla.fi/materiaalit

http://www.kunnolla.fi/materiaalit



