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• Etsii ratkaisuja ikääntyvien ihmisten liikkumisaktiivisuuteen
yhdyskuntasuunnittelun keinoin.

• Lähtökohtana on tunnistaa rakennetun ympäristön piirteitä,
jotka tukevat aktiivista elämäntapaa sekä fyysistä
aktiivisuutta ikääntyvien ihmisten elämässä sekä
parantaa omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksia
arkiympäristöissä.

• Tutkimus keskittyy yhdyskuntasuunnittelun terveyttä edistävien
toimenpiteiden mahdollisuuksiin, ikääntyvien terveyden ja
arkiympäristöjen laadun välisiin yhteyksiin sekä väestön
ikääntymisen mukaan tuomiin liikkumishaasteisiin.

• Tavoitteena on myötävaikuttaa ikääntyvien suomalaisten
terveyteen ja arkiliikkumiseen sekä terveyttä edistävän
elinympäristön suunnitteluun tutkimustietoa kartuttamalla sekä
jalkauttamalla tietoa käytännön ratkaisuiksi.



Sinun lempipaikkasi, työmatkasi, kävelyreittisi…



Havaintosi ja näkemyksesi ympäristöstä



Kokemukset, havainnot, käyttäytyminen
paikkatiedoksi

GIS = 

Geographical 

Information 

System =

Paikkatieto-

järjestelmä

Kokemuksellinen

paikkatieto = 

PehmoGIS



Kokeile… 
www.maptionnaire.com

Laadi kysely

Kerää aineistoa

Analysoi & 
visualisoi 
tuloksia ja 
kerro niistä

Online -karttakysely



”Mutta osaavatko ikääntyvät käyttää sitä?”
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“Older adults represent the 

fastest growing Internet user age 

group that is due both to the 

ageing nature of society and to 

the fact that an increasing 

percentage of older adults are 

now using the Internet”



Käytettävyystutkimus

Gottwald, S., Laatikainen, T. E., & Kyttä, M. (2016). Exploring the usability of PPGIS among older adults: Challenges and 

opportunities. International Journal of Geographical Information Science, 30(12), 2321-2338.
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Representativeness

Population Sample

Income 

(median)
Sample

Statistics Finland 

(%)*

Ages 55–64 3501–4000 4001–4500

Ages 65–74 3001–3500 3001–3500



• Kaksi erillistä

tutkimusta joissa

tutkittiin mm. 

elinympäristön koettua

laatua
• Kids Out! –tutkimus

2011, n = 895, 
www.softgis.fi/children

• Urbaani Onni –
tutkimus 2009, 

• n = 3119

Elinympäristön koettu laatu
– Onko ikäryhmien välillä eroja?

•12 257 positiivista 

paikannusta 
• Lapsia 844

• Nuoria 1597

• Nuoria aikuisia 3418

• Työikäisiä 5658

• Ikääntyviä 746

http://www.softgis.fi/children


Elinympäristön koettu laatu
– Onko ikäryhmien välillä eroja?

• Koettu ylinympäristön
laatutekijät eroaa
ikäryhmien välillä. 

• Aikuiset: viher- ja vesialueet

• Lapset ja nuoret: Urheilu-, 
asuin-, institutionaaliset- ja 
julkiset tilat

• Nuorten positiiviset paikat
sijaitsivat selkeästi
pisimpänä kotoa ja 
ikääntyvien lähimpänä kotia.
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*
*

Yksilöllisten elinpiirien dynaaminen 
mallinnus

*PhD project of Kamyar Hasanzadeh, 2017

11



Ikääntyvien arkiliikkuminen –
monimuuttujamallinnus



Mitkä yksilölliset tekijät tukevat
aktiivista arkiliikkumista?
Kävellen kuljettujen arkimatkojen ja yksilön 

taustamuuttujien välinen korrelaatio

Sukupuoli, tulotaso, koulutustaso N/A

Koettu terveys N/A

Henkilökohtaiset projektit 1: fyysinen

aktiivisuus, urheilu, tanssi ja muu liikunta

.175**

Henk. koht. projektit 2: perhe, lähimmäiset, 

muiden terveys

N/A

Henk. koht. projektit 3: Itsenäisyyden

säilyttäminen, omillaan pärjääminen

N/A

Henk. koht. projektit 3: Kulttuuri, sosiaaliset

suhteet

N/A



Mitkä fyysisen ympäristön piirteet
tukevat aktiivista arkiliikkumista?
Kävellen kuljettujen arkimatkojen ja 

yhdyskuntarakennetta kuvaavien muuttujien välinen 

korrelaatio

Kävely- ja pyöreittien määrä .173****

Asuntotiheys .220 **

Asukastiheys .178 **

Risteystiheys .116**

Urheilupaikat .110**

Erityyppisten arkipaikkojen määrä .293**



Ikääntyvien arkiliikkuminen –
monimuuttujamallinnus
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YKSILÖLLISET 

TEKIJÄT

Kävellen kuljetut 

arkimatkat (km 

kuukaudessa)

HENKILÖKOHTAISET 

PROJEKTIT

FYYSINEN 

YMPÄRISTÖ

Sukupuoli

Koulutustaso

Tulotaso

Koettu terveys

Kävely- ja pyöräreitit

Asuntotiheys

Väestöntiheys

Risteystiheys

Urheilupaikat

Erilaisten arkipaikkojen määrä

?

?

?

?

?



Aktiivista ikääntymistä tukevat
elinympäristöt - take away

• Tiivis

• Saavutettava

• Käveltävä

• Monimuotoinen

• Monipuolinen

• Kodin välitön ympäristö

• Vihreä

• Veden äärellä

• Saavutettavuus

• Kodin välitön ympäristö


