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Tutkimuksen toteutus

• IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n 
valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. 

• Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan 
vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

• Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000.

• Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 2.-9.10.2019. Ensimmäinen kampanjamittaus huhtikuussa 2018.

• Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä. Vuosivertailussa 
virhemarginaali on maksimissaan n. + 4,4 %-yksikköä.

Tutkimusaineisto validoidaan henkilön ja annettujen vastausten suhteen. Validointi tapahtuu vertaamalla paneelihallintajärjestelmän ja vastausten taustatietoja keskenään, 
analysoimalla annettuja vastauksia, lomakkeen täyttöastetta sekä erinäisin loogisuustarkistuksin.  

SFS-ISO 20252:2012 sertifioitu  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUsOnS-PbMAhXQZpoKHatAA7EQjRwIAw&url=http://thekitchen.fi/&psig=AFQjCNFa6Iyy5ugxS11J86vWvlgAjDhqPA&ust=1464324676807791


Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen - Tuhat suomalaista 10/2019

Kaikki
N=1000

%
Talouden bruttovuositulot

Alle 10.000 € 6
10.001 - 20.000 € 9
20.001 - 30.000 € 9
30.001 - 40.000 € 11
40.001 - 50.000 € 11
50.001 - 60.000 € 11
60.001 - 70.000 € 7
70.001 - 80.000 € 5
80.001 - 100.000 € 7
100.001 € tai enemmän 7
Ei halua sanoa 16

Kaikki
N=1000

%
Sukupuoli

Nainen 51
Mies 49

Ikä
18-24 vuotta 10
25-34 vuotta 16
35-44 vuotta 16
45-54 vuotta 15
55-64 vuotta 16
65+ vuotta 27

Koulutus
Peruskoulu 3
Kansakoulu 1
Keskikoulu 2
Ammattikoulu 18
Opisto 10
Ylioppilas/lukio 15

Ammattikorkeakoulu 
(alemman korkea-asteen koulutus)

22

Yliopisto/korkeakoulu 
(yl. korkea-asteen koulutus, tutkija-asteen koulutus)

26

Muu 2

Kaikki
N=1000

%
Ammattiryhmä

Työväestö 23
Alempi toimihenkilö 10
Ylempi toimihenkilö 13
Johtavassa asemassa oleva 3
Yksityisyrittäjä 4
Maanviljelijä 0
Opiskelija / koululainen 9
Eläkeläinen 31
Kotiäiti/-isä 2
Työtön 5

Asuinpaikkakunta
Helsinki 11
Espoo, Vantaa, Kauniainen 9
Tampere 4
Turku 3
Muu yli 50.000 as. kaupunki 24
Alle 50.000 as. kaupunki 27
Maalaiskunta 22

Aineiston rakenne – Demografiset taustat
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PYÖRÄILY
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10 %

4 %
3 %

17 %
9 %

32 %

26 %

Ympäri vuoden usemman kerran viikossa

Ympäri vuoden noin kerran viikossa

Ympäri vuoden harvemmin kuin kerran viikossa

Lumettomaan aikaan useamman kerran viikossa

Lumettomaan aikaan noin kerran viikossa

Lumettomaan aikaan harvemmin kuin kerran viikossa

En koskaan

 17 % pyöräilee ympäri vuoden

 32 % pyöräilee lumettomaan 
aikaan vain kerran viikossa tai 
harvemmin

Pyöräilyn useus
”Kuinka usein pyöräilet keskimäärin? Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.”
Kaikki vastaajat, n=1000
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Kaikki vastaajat 10/2019, N=1000

Kaikki vastaajat 4/2018, N=1000

NAISET

Nainen 18-34 vuotta, n=157

Nainen 35-54 vuotta, n=156

Nainen 55+ vuotta, n=201

MIEHET

Mies 18-34 vuotta, n=100

Mies 35-54 vuotta, n=153

Mies 55+ vuotta, n=233

ASUINPAIKKA

PK-seutu, n=202

Yli 50.000 as. kaupunki, n=312

Alle 50.000 as. kaupunki, n=266

Kunta, n=220

Ympäri vuoden usemman kerran viikossa Ympäri vuoden noin kerran viikossa
Ympäri vuoden harvemmin kuin kerran viikossa Lumettomaan aikaan useamman kerran viikossa
Lumettomaan aikaan noin kerran viikossa Lumettomaan aikaan harvemmin kuin kerran viikossa
En koskaan

%

 Ympäri vuoden pyöräily kasvanut 
keväästä 2018, lumettomana 
aikana vähintään viikoittain 
vähentynyt.

 18-34 –vuotiaat miehet 
pyöräilevät ympäri vuoden 
eniten.

 39 % 55-vuotta täyttäneistä 
naisista ei pyöräile lainkaan.

 PK-seudulla pyöräillään 
vähemmän kuin muualla 
Suomessa.

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla ylöspäin

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla alaspäin

Ympäri 
vuoden

Lumettomaan 
aikaan 

viikoittain

17 % 26 %

11 % 35 %

19 % 27 %

15 % 27 %

9 % 31 %

28 % 18 %

24 % 22 %

11 % 24 %

7 % 31 %

20 % 28 %

20 % 22 %

15 % 21 %

Pyöräilyn useus taustaryhmittäin
”Kuinka usein pyöräilet keskimäärin? Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.”
Kaikki vastaajat
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Kaikki vastaajat 10/2019, N=1000

Kaikki vastaajat 4/2018, N=1000

NAISET

Nainen 18-34 vuotta, n=157

Nainen 35-54 vuotta, n=156

Nainen 55+ vuotta, n=201

MIEHET

Mies 18-34 vuotta, n=100

Mies 35-54 vuotta, n=153

Mies 55+ vuotta, n=233

ASUINPAIKKA

PK-seutu, n=202

Yli 50.000 as. kaupunki, n=312

Alle 50.000 as. kaupunki, n=266

Kunta, n=220

Olen tyytyväinen siihen kuinka usein ja kuinka paljon pyöräilen.
Haluaisin hieman lisätä pyöräilykertoja ja/tai pidentää matkoja joita pyöräilen
Haluaisin selvästi lisätä pyöräilykertoja ja/tai pidentää matkoja joita pyöräilen
En osaa sanoa

%

 Tyytyväisyys kasvanut vain vähän 
(+3%-yks.), halu lisätä pyöräilyä 
vähentynyt hieman (-5%-yks.).

 35-54 –vuotiaat naiset sekä 
kunnissa asuvat ovat 
tyytymättömimpiä omaan 
pyöräilyynsä ja haluaisivat lisätä 
sitä.

 Yli 50.000 asukkaan kaupungissa 
asuvat ovat tyytyväisimpiä 
pyöräilyynsä.

Haluaisi lisätä 
pyöräilyään

54 %
59 %

61 %

69 %

47 %

59 %

58 %

44 %

55 %

46 %

51 %

69 %

Tyytyväisyys omaan pyöräilyn useuteen ja matkoihin (1/2)
”Oletko tyytyväinen siihen, kuinka usein ja paljon pyöräilet? Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.”
Kaikki vastaajat

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla ylöspäin

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla alaspäin
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Kaikki vastaajat 10/2019, N=1000

Kaikki vastaajat 4/2018, N=1000

ASUINPAIKKA

Helsinki, n=113

PYÖRÄILEE

Ympäri vuoden, n=166

Lumettomaan aikaan useita krt/vko, n=166

Lumettomaan aikaan 1 krt/vko, n=89

Lumettomaan aikaan harvemmin, n=316

Ei koskaan, n=263

Olen tyytyväinen siihen kuinka usein ja kuinka paljon pyöräilen
Haluaisin hieman lisätä pyöräilykertoja ja/tai pidentää matkoja joita pyöräilen
Haluaisin selvästi lisätä pyöräilykertoja ja/tai pidentää matkoja joita pyöräilen
En osaa sanoa

%

 Ympäri vuoden pyöräilevät ovat 
tyytyväisimpiä omaan pyöräilyynsä.

 Lumettomaan aikaan kerran 
viikossa tai harvemmin pyöräilevät 
haluaisivat selkeästi eniten lisätä 
omaa pyöräilyään.

Haluaisi lisätä 
pyöräilyään

54 %

59 %

52 %

44 %

50 %

72 %

76 %

33 %

Tyytyväisyys omaan pyöräilyn useuteen ja matkoihin (2/2)
”Oletko tyytyväinen siihen, kuinka usein ja paljon pyöräilet? Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.”
Kaikki vastaajat

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla ylöspäin

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla alaspäin
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Terveyden-
tilan 

paraneminen

Parempi sää, 
paremmat 

kelit

Mikä mahdollistaisi pyöräilyn lisäämisen? Poimintoja avoimista kommenteista
”Mikä mahdollistaisi sen, että voisit lisätä pyöräilykertoja tai pidentää matkoja joita pyöräilet?”

Paremmat 
pyörätiet

Oma aktiivisuus

Enemmän vapaa-
aikaa

Jos olisi parempi 
pyörä

Pyörän huolto, 
kunnostaminen

Pyörän 
hankkiminen

Sähköpyörä

Itsekuri, 
viitseliäisyys
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KÄVELY
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76 %

12 %

5 %
2 %
1 %
32 %

2 %

Ympäri vuoden usemman kerran viikossa

Ympäri vuoden noin kerran viikossa

Ympäri vuoden harvemmin kuin kerran viikossa

Lumettomaan aikaan useamman kerran viikossa

Lumettomaan aikaan noin kerran viikossa

Lumettomaan aikaan harvemmin kuin kerran viikossa

En koskaan

Kävelyn useus
”Keskimäärin, kuinka usein kävelet jonkin, vähintään 500 metrin, matkan paikasta toiseen? 
Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.”
Kaikki vastaajat, n=1000

 85 % kävelee ympäri 
vuoden viikoittain

 7 % kävelee vähintään 500 
metrin matkoja vain 
lumettomaan aikaan
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Kaikki vastaajat 10/2019, N=1000

Kaikki vastaajat 4/2018, N=1000

NAISET

Nainen 18-34 vuotta, n=157

Nainen 35-54 vuotta, n=156

Nainen 55+ vuotta, n=201

MIEHET

Mies 18-34 vuotta, n=100

Mies 35-54 vuotta, n=153

Mies 55+ vuotta, n=233

ASUINPAIKKA

PK-seutu, n=202

Yli 50.000 as. kaupunki, n=312

Alle 50.000 as. kaupunki, n=266

Kunta, n=220

Ympäri vuoden usemman kerran viikossa Ympäri vuoden noin kerran viikossa
Ympäri vuoden harvemmin kuin kerran viikossa Lumettomaan aikaan useamman kerran viikossa
Lumettomaan aikaan noin kerran viikossa Lumettomaan aikaan harvemmin kuin kerran viikossa
En koskaan

%
Ero merkitsevä 99 %:n tasolla ylöspäin

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla alaspäin

Ympäri 
vuoden

Lumettomaan 
aikaan 

viikoittain

93 % 3 %

90 % 4 %

96 % 2 %

97 % 2 %

92 % 3 %

89 % 3 %

92 % 3 %

89 % 7 %

95 % 3 %

94 % 2 %

91 % 5 %

91 % 4 %

 Ympäri vuoden useamman kerran 
viikossa kävelevät eniten 18-34 –
vuotiaat naiset ja PK-seudulla
asuvat.

 35-54-vuotiaat miehet kävelevät 
ympäri vuoden vähiten.

 PK-seudulla ja muissa isoissa 
kaupungeissa kävellään ympäri 
vuoden enemmän kuin pienissä 
kaupungeissa ja kunnissa.

Kävelyn useus taustaryhmittäin
”Keskimäärin, kuinka usein kävelet jonkin, vähintään 500 metrin, matkan paikasta toiseen? 
Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.”
Kaikki vastaajat, n=1000
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Kaikki vastaajat 10/2019, N=1000

Kaikki vastaajat 4/2018, N=1000

NAISET

Nainen 18-34 vuotta, n=157

Nainen 35-54 vuotta, n=156

Nainen 55+ vuotta, n=201

MIEHET

Mies 18-34 vuotta, n=100

Mies 35-54 vuotta, n=153

Mies 55+ vuotta, n=233

ASUINPAIKKA

PK-seutu, n=202

Yli 50.000 as. kaupunki, n=312

Alle 50.000 as. kaupunki, n=266

Kunta, n=220

Olen tyytyväinen siihen kuinka usein ja kuinka paljon kävelen.
Haluasin hieman lisätä kävelykertoja ja/tai pidentää matkoja joita kävelen
Haluaisin selvästi lisätä kävelykertoja ja/tai pidentää matkoja joita kävelen
En osaa sanoa

%

 35-54 –vuotiaat naiset ovat 
tyytymättömimpiä omaan 
kävelyynsä ja haluaisivat eniten 
lisätä kävelykertoja ja pidentää 
kävelymatkoja.

 Nuoret miehet ovat 
tyytyväisempiä omaan kävelyynsä 
ja heillä on vähiten halua lisätä 
kävelyään.

Haluaisi lisätä 
kävelyään

43 %

46 %

43 %

56 %

53 %

25 %

39 %

38 %

40 %

41 %

42 %

52 %

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla ylöspäin

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla alaspäin

Tyytyväisyys omaan kävelyn useuteen ja matkoihin (1/2)
”Oletko tyytyväinen siihen, kuinka usein ja paljon kävelet? Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.”
Kaikki vastaajat
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Kaikki vastaajat 10/2019, N=1000

Kaikki vastaajat 4/2018, N=1000

KÄVELEE

Ympäri vuoden, n=924

Lumettomaan aikaan useita krt/vko, n=23*

Lumettomaan aikaan 1 krt/vko, n=13*

Lumettomaan aikaan harvemmin, n=20*

Ei koskaan, n=20*

Olen tyytyväinen siihen kuinka usein ja kuinka paljon kävelen.
Haluasin hieman lisätä kävelykertoja ja/tai pidentää matkoja joita kävelen
Haluaisin selvästi lisätä kävelykertoja ja/tai pidentää matkoja joita kävelen
En osaa sanoa

%

 HUOM: Pienet 
vastaajamäärät 
 tulokset vain 
suuntaa-antavia

Haluaisi lisätä 
kävelyään

43 %

46 %

42 %

74 %

51 %

88 %

37 %

*) N-luku on pieni, tulos vain suuntaa antava

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla ylöspäin

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla alaspäin

Tyytyväisyys omaan kävelyn useuteen ja matkoihin (2/2)
”Oletko tyytyväinen siihen, kuinka usein ja paljon kävelet? Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.”
Kaikki vastaajat
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Kaveri 
kävelylenkeille

Mikä mahdollistaisi kävelyn lisäämisen? Poimintoja avoimista kommenteista
”Mikä mahdollistaisi sen, että voisit lisätä kävelykertoja tai pidentää matkoja joita kävelet?”

Itsekuri

Oma aktiivisuus / 
viitseliäisyys

Parempi kunto

Sääolosuhteet

Jalat 
paremmassa 

kunnossa Parempi 
terveys

Paremmat 
maastot

Enemmän 
vapaa-aikaa
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KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SYYT JA TAVAT
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Terveyshyödyt ovat itselleni tärkeä syy kävellä tai pyöräillä

Pyöräilyn ja kävelyn lisääminen on tehokas tapaa vähentää liikenteen
päästöjä

Liikenteen päästöjen vähentäminen on ensiarvoisen tärkeä asia

Siellä missä asun, on hyvät ja turvalliset olosuhteet pyöräilylle

Kävelen ja/tai pyöräilen lähinnä itseni vuoksi. Päästöt ovat toisarvoinen
seikka.

Kannustan läheisiäni (lapsia, sisaruksia, vanhempia) liikkumaan enemmän
kävellen ja pyöräillen

Vältän oman auton käyttöä ja kävelen tai pyöräilen aina kun mahdollista

Aion lähitulevaisuudessa liikkua entistä enemmän kävellen tai pyöräillen

Rahan säästäminen on itselleni tärkeä syy kävellä tai pyöräillä

Valtiovalta pyrkii oikeasti ja aidosti edistämään kävelyn ja pyöräilyn asemaa

5 Täysin samaa mieltä 4 Jossain määrin samaa mieltä 3 En samaa enkä eri mieltä

2 Jossain määrin eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa

%

Kaikki vastaajat, N=1000

Väittämät
”Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?”

Täysin+ 
jossain määrin 
samaa mieltä 

87 %

80 %

79 %

70 %

61 %

58 %

52 %

50 %

44 %

25 %

Täysin+ 
jossain määrin 
samaa mieltä 

2018 

86 %

84 %

84 %

66 %

57 %

65 %

51 %

57 %

38 %

25 %
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”Missä määrin olet samaa tai eri mieltä väittämän kanssa?”

32
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7
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Kaikki vastaajat 10/2019, N=1000

Kaikki vastaajat 4/2018, N=1000

ASUINPAIKKA

PK-seutu, n=205

Yli 50.000 as. kaupunki, n=310

Alle 50.000 as. kaupunki, n=266

Kunta, n=220

5 Täysin samaa mieltä 4 Jossain määrin samaa mieltä 3 En samaa enkä eri mieltä

2 Jossain määrin eri mieltä 1 Täysin eri mieltä En osaa sanoa

%

 Kunnissa asuvien mielestä heillä 
on selkeästi heikommat ja 
turvattomammat 
pyöräilyolosuhteet.

Väittämä: Siellä missä asun, on hyvät ja turvalliset olosuhteet pyöräilylle
Täysin+ 

jossain määrin 
samaa mieltä 

70 %

66 %

69 %

77 %

74 %

54 %

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla ylöspäin

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla alaspäin
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Kapeat ja 
mutkaiset tiet, ei 

pyöräteitä

Huonot 
pyörätiet. 

Huono 
talvikunnossa-

pito

Ongelmat asuinpaikalla pyöräilyolosuhteissa? Poimintoja avoimista kommenteista
”Minkälaisia ongelmia näet asuinpaikallasi hyvien ja turvallisten pyöräilyolosuhteiden näkökulmasta?”

Liian vähän 
pyöräteitä

Teiden huono 
kunto ja heikko 

valaistus.

Autoilijoiden 
piittaamattomuus.

Asun 
maaseudulla, 
ei pyöräteitä

Vilkas autoliikenne, 
välillä niin paljon 
pyöräilijöitä, että 

pyöräteilläkin 
syntyy ruuhkaa.
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Pyöräilee Kävelee Asuu

Täysin + jossain määrin samaa mieltä %
Kaikki 

10/2019
Kaikki

4/2018
Ympäri 

vuoden yht.

Lumet. 
aikaan usea 

krt/vko

Lumet. 
aikaan 1 
krt/vko

Lumet. 
aikaan 

harvemmin
Ei koskaan Ympäri 

vuoden yht.

Lumet. 
aikaan usea 

krt/vko

Lumet. 
aikaan 1 
krt/vko

Lumet. 
aikaan 

harvemmin
Ei koskaan Helsingissä

1000 1000 166 166 89 316 263 924 23 13 20 20 113
% % % % % % % % % % % % %

Liikenteen päästöjen vähentäminen on ensiarvoisen tärkeä 
asia 79 84 82 84 86 75 77 81 63 72 77 41 87

Pyöräilyn ja kävelyn lisääminen on tehokas tapaa vähentää 
liikenteen päästöjä 80 84 89 91 87 75 70 82 64 72 59 39 82

Vältän oman auton käyttöä ja kävelen tai pyöräilen aina kun 
mahdollista 52 51 71 72 57 39 40 54 37 15 22 5 63

Kävelen ja/tai pyöräilen lähinnä itseni vuoksi. Päästöt ovat 
toisarvoinen seikka. 61 57 61 65 62 62 58 62 64 29 70 38 43

Terveyshyödyt ovat itselleni tärkeä syy kävellä tai pyöräillä 87 86 89 93 92 87 82 90 74 54 72 30 89

Rahan säästäminen on itselleni tärkeä syy kävellä tai pyöräillä 44 38 61 59 49 36 31 46 37 15 22 11 49

Siellä missä asun, on hyvät ja turvalliset olosuhteet pyöräilylle 70 66 84 79 68 68 57 71 57 53 56 34 63

Valtiovalta pyrkii oikeasti ja aidosti edistämään kävelyn ja 
pyöräilyn asemaa 25 25 27 30 21 20 28 26 20 28 19 5 33

Aion lähitulevaisuudessa liikkua entistä enemmän kävellen tai 
pyöräillen 50 57 63 62 58 42 40 51 48 43 19 6 55

Kannustan läheisiäni (lapsia, sisaruksia, vanhempia) liikkumaan 
enemmän kävellen ja pyöräillen 58 65 76 69 68 51 46 60 42 35 47 26 60

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla ylöspäin

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla alaspäin

Väittämät taustaryhmittäin
”Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?”

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUsOnS-PbMAhXQZpoKHatAA7EQjRwIAw&url=http://thekitchen.fi/&psig=AFQjCNFa6Iyy5ugxS11J86vWvlgAjDhqPA&ust=1464324676807791


Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen - Tuhat suomalaista 10/2019

36

14

9

9

6

5

5

4

3

8

0 20 40 60 80 100

Aina omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä

Useimmiten omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä, satunnaisesti kävellen
tai pyöräillen

Aina julkisilla liikennevälineillä

Aina kävellen tai pyöräillen

Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti omalla
autolla/mopolla/moottoripyörällä

Useimmiten julkisilla liikennevälineillä, satunnaisesti kävellen tai pyöräillen

Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti julkisilla liikennevälineillä

Yhtä usein omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä JA kävellen tai pyöräillen

Yhtä usein julkisilla liikennevälineillä JA kävellen tai pyöräillen

Muuten

%

Kaikki vastaajat, N=1000

 Etenkin yli 35–vuotiaat miehet sekä kunnissa 
asuvat liikkuvat arjessa aina omalla autolla, 
mopolla tai moottoripyörällä.

 18-34 –vuotiaat naiset ja PK-seudulla asuvat 
liikkuvat arjessa aina julkisilla liikennevälineillä 
selkeästi enemmän kuin muut.

Muuten, miten? Esim:
• En käy työssä enkä opiskele
• Työskentelen kotona
• Taksilla

Liikkuminen arjessa töihin, kouluun tai opiskelupaikkaan
”Miten liikut pääasiallisesti arjessa kun menet töihin, kouluun tai opiskelupaikkaan?”

2018

37

11

11

10

7

5

5

4

3

6
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NAISET MIEHET ASUINPAIKKA

Täysin + jossain määrin samaa mieltä %
Kaikki 

10/2019
Kaikki

4/2018
Nainen 
18-34 v.

Nainen 
35-54 v.

Nainen 
55+ v.

Mies 
18-34 v.

Mies 
35-54 v.

Mies 
55+ v. PK-seutu

Yli 50.000
as.

kaupunki

Alle 50.000
as.

kaupunki
Kunta Helsinki

1000 1000 157 156 201 100 153 233 202 312 266 220 113
% % % % % % % % % % % % %

Aina omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä 36 37 14 43 28 36 48 46 19 27 45 55 13

Aina julkisilla liikennevälineillä 9 11 21 8 6 12 6 2 25 6 4 2 20

Useimmiten omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä, satunnaisesti 
kävellen tai pyöräillen 14 11 7 15 16 12 12 18 11 14 16 14 10

Useimmiten julkisilla liikennevälineillä, satunnaisesti kävellen tai 
pyöräillen 5 5 13 5 3 5 4 4 16 6 1 0 22

Yhtä usein omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä JA kävellen tai 
pyöräillen 4 4 2 4 2 2 3 7 2 3 4 5 2

Yhtä usein julkisilla liikennevälineillä JA kävellen tai pyöräillen 3 3 4 0 6 5 3 1 7 5 1 - 9

Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti omalla 
autolla/mopolla/moottoripyörällä 6 7 8 6 10 5 5 3 0 10 5 7 1

Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti julkisilla 
liikennevälineillä 5 5 14 2 4 6 4 3 9 8 2 1 10

Aina kävellen tai pyöräillen 9 10 11 12 7 12 11 6 3 13 12 7 3

Muuten 8 6 5 3 17 4 5 11 8 7 9 9 9

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla ylöspäin

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla alaspäin

Liikkuminen arjessa töihin, kouluun tai opiskelupaikkaan
”Miten liikut pääasiallisesti arjessa kun menet töihin, kouluun tai opiskelupaikkaan?”
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Aina omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä

Useimmiten omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä, satunnaisesti
kävellen tai pyöräillen

Aina kävellen tai pyöräillen

Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti omalla
autolla/mopolla/moottoripyörällä

Yhtä usein omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä JA kävellen tai
pyöräillen

Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti julkisilla liikennevälineillä

Useimmiten julkisilla liikennevälineillä, satunnaisesti kävellen tai pyöräillen

Aina julkisilla liikennevälineillä

Yhtä usein julkisilla liikennevälineillä JA kävellen tai pyöräillen

Muuten

%

Kaikki vastaajat, N=1000

 Yli 55-vuotiailla sekä pienissä kaupungeissa ja 
kunnissa kauppareissulla korostuu auto.

 PK-seudulla asuvilla kauppaan liikkumisessa 
korostuvat julkiset liikennevälineet, kävely sekä 
pyöräily.

Liikkuminen arjessa kauppaan
”Miten liikut pääasiallisesti arjessa kun kauppaan?”

Muuten, miten? Esim:
• Kaverin kyydillä
• Puolison kyydillä
• Taksilla

2018

37

24

12

10

5

6

2

1

2

0
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NAISET MIEHET ASUINPAIKKA

Täysin + jossain määrin samaa mieltä %
Kaikki 

10/2019
Kaikki

4/2018
Nainen 
18-34 v.

Nainen 
35-54 v.

Nainen 
55+ v.

Mies 
18-34 v.

Mies 
35-54 v.

Mies 
55+ v. PK-seutu

Yli 50.000
as.

kaupunki

Alle 50.000
as.

kaupunki
Kunta Helsinki

1000 1000 157 156 201 100 153 233 202 312 266 220 113
% % % % % % % % % % % % %

Aina omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä 36 37 16 41 35 37 38 46 19 26 43 57 16

Aina julkisilla liikennevälineillä 1 1 1 1 2 1 - 1 2 2 1 - 2

Useimmiten omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä, satunnaisesti 
kävellen tai pyöräillen 24 24 17 25 23 16 34 27 22 26 26 23 15

Useimmiten julkisilla liikennevälineillä, satunnaisesti kävellen tai 
pyöräillen 2 2 4 3 1 2 1 0 4 3 - - 2

Yhtä usein omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä JA kävellen tai 
pyöräillen 5 5 2 8 6 2 6 4 3 5 5 7 4

Yhtä usein julkisilla liikennevälineillä JA kävellen tai pyöräillen 1 2 3 1 2 1 1 0 5 1 - - 6

Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti omalla 
autolla/mopolla/moottoripyörällä 10 10 12 9 14 8 5 9 7 13 11 8 7

Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti julkisilla 
liikennevälineillä 5 6 13 3 6 6 3 3 15 7 1 1 20

Aina kävellen tai pyöräillen 14 12 28 8 9 25 12 8 21 16 12 4 25

Muuten 1 0 3 1 2 2 - 1 2 2 2 - 2

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla ylöspäin

Ero merkitsevä 99 %:n tasolla alaspäin

Liikkuminen arjessa kauppaan
”Miten liikut pääasiallisesti arjessa kun kauppaan?”
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Polttoaineen 
hinnan selvä 

nousu

Keinot lisätä kävelyä/pyöräilyä arjessa. Poimintoja avoimista kommenteista
”Mikä tai mitkä asiat saisivat sinut lisäämään kävelyn ja/tai pyöräilyn osuutta arjen liikkumisessa?”

Jos palvelut 
sijaitsisivat 
lähempänä

Sähköpyörä

Turvalliset 
kulkuväylät

Muuttaminen 
kaupunkiin / 
lähemmäs 
keskustaa

Oma aktiivisuus Lyhyempi 
työmatka

Oma 
motivaatio

Terveyden 
paraneminen

Ei mikään, koska 
asun maaseudulla 
ja kirkonkylälle on 

30 km matkaa

Liikun jo nyt 
paljon

Aikaa enemmän, 
niin ehkä 
liikkuisin 

enemmän.

Hyvät pyörä ja 
jalankulun 

väylät.

Hyvä sää /
Paremmat 

säät 
talvisaikaan
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Yhteenveto tuloksista
• Ympäri vuoden pyöräileviä nyt hieman enemmän (11%  17%) kuin kevään 2018 mittauksessa. Pyöräily läpi vuoden on 

yleisempää miesten ja myös nuorten keskuudessa. Muutos viimevuodesta suurinta keski-ikäisen miesten ja pienissä 
kaupungeissa asuvien keskuudessa. Ainoastaan PK-seudulla tulos ei ole noussut.   

• Lumettomana aikana vähintään viikoittain pyöräileviä on aiempaa vähemmän (35%  26%). Tulos on laskenut sekä 
naisilla että miehillä, mutta erityisesti nuorilla ja keski-ikäisillä. Alueittain tulos on laskenut selvästi pienissä kaupungeissa 
ja kunnissa.

• Tyytyväisyys oman pyöräilyn määrään on noussut vain vähän (+3 %-yksikköä), nyt vajaa kolmannes on tyytyväinen 
pyöräilynsä määrään. Tyytyväisyys on laskenut nuorten miesten ja kunnissa asuvien keskuudessa. Aiempaa 
tyytyväisempiä ovat yli 35-vuotiaat miehet ja suurissa kaupungeissa tai PK-seudulla asuvat. Niiden osuus, jotka haluaisivat 
lisätä pyöräilyä on laskenut vuoden takaisesta (59%  54%). Suurin pudotus on yli 55 –vuotiaiden miesten sekä PK-
seudulla tai kaupungeissa asuvilla.  

• Ahkerimpia kävelijöitä ovat nuoret naiset ja PK-seudulla asuvat. Vähiten useita kertoja viikossa kävelee keski-ikäiset 
miehet ja pienissä kaupungeissa asuvat. Ympäri vuoden kävelyn määrä on noussut vähän (+3 %-yksikköä). Kävelyn määrä 
on noussut keski-ikäisillä naisilla ja laskenut nuorilla miehillä. 

• Tyytyväisyys oman kävelyn määrään on noussut vain vähän (+3 %-yksikköä). Vähiten tyytyväisiä oman kävelyn määrään 
ovat yli 35 –vuotiaat naiset ja kunnissa asuvat sekä tyytyväisempiä nuoret miehet. Nuorten miesten tyytyväisyyden tulos 
onkin noussut vuoden 2018 tuloksesta reilusti. Myös pienissä kaupungeissa asuvilla tyytyväisyys on noussut. 

• Kävelyä haluaisi lisätä erityisesti yli 35-vuotiaat naiset. Kävelyä lisäävien osuus on laskenut nuorilla miehillä selvästi, jonkin 
verran pienissä kaupungeissa ja PK-seudulla asuvilla, kunnissa asuvilla osuus on kasvanut.      
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Muutokset tuloksissa 2018 vs 2019

• Kävelyn ja pyöräilyn syissä ja tavoissa on jonkin verran muutoksia. Nyt rahan säästäminen on aiempaa tärkeämpi 
syy kävellä tai pyöräillä (+6 %-yksikköä). 

• Liikenteen päästöjen vähentämistä pidetään aiempaa vähemmän tärkeänä asiana (-5 %-yksikköä), samoin 
läheisiä ei kannusteta liikkumaan kävelen tai pyöräilen yhtä paljon kuin 2018 (- 7 %-yksikköä) ja aikomus liikkua 
lähitulevaisuudessa kävellen tai pyöräillen on vähäisempää (- 7 %-yksikköä). 

• Naisilla on selvästi miehiä myönteisemmät arviot pyöräilyä ja kävelyä koskeviin väitteisiin; mm. terveyshyödyt ja 
rahan säästäminen tärkeänä syynä kävellä ja pyöräillä, tehokkaana tapana vähentää liikenteen päästöjä, välttäen 
oman auton käyttöä ja kävellen tai pyöräillen aina kuin mahdollista. Nuorilla korostuu samat syyt / tekijät. 
Suurissa kaupungeissa ja osin PK-seudulla arviot ovat myönteisemmät, kunnissa asuvien keskuudessa 
alhaisemmat.

• Arvosana oman asuinalueen hyville ja turvallisille pyöräilyolosuhteille on vain vähän parempi kuin vuonna 2018. 
Suurissa kaupungeissa, missä arvosana asialle on korkein, tulos on myös noussut eniten. Heikoin arvio asialle 
annetaan kunnissa.

• Liikkuminen arjessa töihin, kouluun tai opiskelupaikkaan sekä myös kauppaan ei ole kulkumuodon tai –välineen 
osalta muuttunut vuodesta 2018. Työmatkalla ja myös kauppamatkalla aina oma auto on selkeä ykkösvaihtoehto, 
reilu kolmannes ilmoittaa tämän pääasialliseksi liikkumistavaksi. Muut kulkumuodot, kuten julkinen liikenne ja 
kävely/pyöräily sekä näiden eri muotojen kombinaatiot jää selvästi pienemmälle osuudelle.      
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Kaksoisklikkaa hiirellä oheista 
Avoimet-objektia saadaksesi 

näkyviin kaikki avoimet kommentit 
Word-listauksena

AVOIMET KOMMENTIT
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Mikä mahdollistaisi sen, että voisit lisätä pyöräilykertoja tai pidentää matkoja joita pyöräilet?



Pyöräilee ympäri vuoden (yht.)



· Aika

· Aikaa enemmän

· Ajan puute.

· Ehjempi polkupyörä

· Elämäntilanteen muutos ja/tai uuden pyörän hankkiminen.

· En osaa sanoa (4)

· Ettei olisi Suomen talvea.

· Että asuisin kauempana lähiliikenteestä.

· Hyvä sää

· Innokkuus

· Itsekuri

· Järjestäisin enemmän aikaa

· Kelit ja pyörän kunto

· Kuntoni parantaminen

· Lisää aikaa

· Lisää aikaa

· Lisää aikaa.

· Lisää vapaa-aikaa.

· Liukumatyöaika

· Lämpimämpi ilma

· Löytää mukava reitti.

· Motivaation parantaminen ja arkirutiinien sovittaminen harrastukseen.

· Motivaationi

· Muutto lähemmäs työpaikkaa ja kaupungin keskustaa.

· Oikeanlainen varustus

· Oma aktiivisuus

· Oma aktiivisuus ja miehen mukaantulo

· Oma asenne

· Oma into

· Oma motivaatio pitkien lenkkejen tekemiseen

· Oma saamattomuus

· Oman ajan organisointi ja asioiden priorisointi. Myös työn muuttuminen niin, ettei autoa tarvitsisi niin paljon kuin tällä hetkellä

· Ottamalla aikaa muista vapaa-ajan touhuilta

· Pakollisten täiden väheneminen eli enemmän omaa aikaa.

· Paremmat kelit ja enemmän pyöräteitä.

· Parempi kunto

· Parempi kunto ja enemmän vapaa-aikaa

· Parempi oma lähtö kunto.

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä ja oman aktiivisuuden lisääminen...

· Parempi teiden talvikunnossapito tai varsinainen pyörätie, paremmat sadevarusteet (sellaisten saatavuus tai edes olemassaolo)

· Pieni motivaation lisääminen, itsestä se on kiinni

· Pitäisi opetella uudelleen

· Pitäisi saada jostain aikaa lisää...

· Pyörä

· Pyörä olisi helposti saatavissa, eli sitä ei tarvitsisi joka aamu/kerta kantaa pyöräkellarista ylös. En pidä pyörää ulkona, sillä en tunne, että pyörä olisi tallessa ulkona lukossa.

· Pyöräteiden parempi kunto ja talvikunnossapito, oman polkupyörän pitäminen paremmassa kunnossa.

· Saada työpaikka lähempää tai luopua jostain muusta harrastuksesta.

· Se, ettei tarvitsisi mennä klo kahdeksaan töihin.eli muöhäisemmät ja valoisammat aamut.

· Seura. Kuka vittu tonne nyt yksin lähtee vänkyttämään.

· Suihkuun pääsy koululla

· Suomen kelit ja pyöräteiden ym. Kunnossapidon heikkous talvella. Toissailtana haluaisin hankkia fatbiken.

· Sää

· Talveksi nastarenkaat. Ja se, että nyt tulisi joku korjaamaan rikkinäisen renkaan

· Tehdä pidempiä lenkkejä pyöräillen

· Terveys on vähän reistaillut, kunhan saisin itseni kuntoon.

· Tulis vaan lähdettyä

· Töiden lopettaminen

· Vapaa aika.

· Viitseliäisyys

· Vuorokaudessa olisi enemmän tunteja.

· Välttämällä autoilua ja turhaa joukkoliikennettä.





Pyöräilee lumettomaan aikaan useamman kerran viikossa



· Aika

· Aika

· Aikapula

· Ajovarmuuteni. Nyt koen, että lumi ja sohjo estävät talvisia ajoja.

· Asun haja-asutusalueella jossa ei valaistusta, eikä pyöräteitä. Lisäksi seudulla liikkuu paljon karhuja. Tarvitsisin kaverin joka patistaisi pyörälenkille

· Asun viikon arkipäivät työpaikkakunnalla, sieltä puuttuvat hyvät pyörätiet.

· Ehkä uuden pyörän hankinta.

· Ei oikein mikään, koska säästä se on kiinni.

· Ei oikein tunnu olevan riitävästi aikaa pyöräilemiseen.

· Ei ole varsinaista syyytä

· Ememmän vapaa-aikaa

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· Enemmän itsekuria

· Enemmän pyöräteitä

· Fat bike ja talvirenkaat

· Haluaisin kulkea pyörällä työmatkat usammin. Esteenä usein jokin meno heti töiden jälkeen, jolloin tarvitsen autoa.

· Hyvä pyörä

· Hyvät kelit

· Hyvät kelit, aikataulut

· Hyvät tiet, liukkaasti on vaarallista.

· Hyvää hikiurheilua maastopyörällä

· Irtautuminen tietokoneesta

· Itsekuri

· Itsestä kiinni

· Jos jalkakäytävillä ei olisi jäätä

· Jos olisi lähellä enemmän työtilaisuuksia

· Kunnon paraneminen

· Kunnon pyörä

· Kunnon pyörätiet ja että ne pidettäisiin kunnossa

· Laadukkaampi pyörä

· Laiskuuden loppuminen. Nastarenkaat ja hyvä pyörä plus muut varusteet talvella.

· Lisä aika arkeen

· Lisää aikaa

· Lisää vapaa-sikaa

· Lisäämällä omaa motivaatiota

· Liukkailla keleillä nastat alle, nyt ei ole.

· Lyhyempi työmatka tai enenmän vapaa aikaa

· Lähinnä itsestä kiinni ja oman ajankäytön suunnittelusta.

· Lämpimämmät kelit keväällä/syksyllä ja itsensä pakottaminen esimerkiksi työmatka-pyöräilyyn nykyistä useammin

· Lämpimämmät säät! Helpompi pääsy ("ulosajo") vars. Kaupunkialueelta.

· M7nä itse

· Nastarenkaat, vaatetus

· Olen vähän laiska, niskasta kiinni ottaminen.

· Olisi aikaa enemmän ja työmatka lyhempi

· Oma asenne, jonkin verran myös, jos olisi hiukan parempi pyörä.

· Oma päätöksessä pysyminen

· Oma reippaus

· Oma tahto, ei aina viitsi.

· Oma terveys

· Oma viitseliäisyys ja jos olisi seuraa

· Omaa aikaa enemmän

· Omasta itsestä kiinni

· On paljon menoja joihin ei voi mennä pyörällä ( hikisenä ja rennoissa vaatteissa)

· Paremmat ja turvallisemmat telineet, ei hiekoitussepeliä pyöräteille

· Paremmat kelit

· Paremmat pyörätiet

· Paremmat varusteet ympärivuotiseen pyöräilyyn.

· Parempi pyörä auttaisi

· Parempi pyötä (en käytä pyörääni talvella koska sen vaihteet jäätyvät alle 0 celsiuksessa), helpommat pyöräilyreitit (en pidä monimutkaisista reiteistä joissa pitää vaihtaa tien puolta monesti, ajaa ylämäkiä tai ylittää teitä)

· Parempi sää ja oman auton myyminen, mutta oma auto on kiva.

· Parempi sää, enemmän vapaa-aikaa

· Parempi vaatetus / vilustumisen esto

· Parempien säilytystilojen rakentaminen pyörille Helsingin kerrostalojen taloyhtiöissä. Taloyhtiöihin tai niiden läheisyyteen pesu- ja huoltotilat pyörille. Talvisin pyöräilisin enemmän, jos minulla olisi varaa "talvipyörään" - joka minulle tarkoittaa pyörää, jossa on lokarit ja pystympi ajoasento kuin droppitankoisessa pyörässä -, jos kaupunki pitäisi parempaa huolta pyöräteiden aurauksesta ja pyöräilyverkoston kehittämisestä, ja jos taloyhtiössäni olisi pyörille oikeasti KÄYTÄNNÖLLISET ja lämmitetyt säilytystilat, joita olisi helppo käyttää päivittäin.

· Pyöränkumin korjaus

· Pääsy viimein lääkäriin, joka ottaisi selville miksi vatsani tuntuu repeävän aina välillä kun liikahdan ja viimein tekisin jotain jo kolme vuotta jatkuneelle, vähintään kerran viikossa iskevälle migreenille, jonka myös pyöräily saattaa laukaista. Jos vaikka saisin edes sen kohtauksen estolääkityksen. Aika vaikeaa kun lääkäri kuulemma on aina poissa, tai on jonoa, tai jätetään konsultaatiopyyntö, joka unohdetaan kirjata.

· Saaha vuorokauteen lisää tunteja

· Sopivat paikat mihin poyöräillä

· Sähköpyörä ja/tai riittävät varusteet. Hyvät pyörätiet

· Sää

· Sää.

· Sääolot

· Säätilan paraneminen

· Talvirenkaat

· Terveys

· Toimiva pyörä

· Työmatka

· Työmatkat

· Varusteisiin ja vaatteisiin panostaminen

· Viitseliäisyys

· Viitseliäisyys





Pyöräilee lumettomaan aikaan noin kerran viikossa



· Aikaa

· Ajankäytön optimointi ja aurinkoisemmat säät.

· Asuminen isommassa taajamassa > lyhyemmät asiointimatkat, enemmän pyöräteitä (tai edes leveämpiä pientareita)

· En osaa sanoa

· Enemmän aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa, hyvät säät, parempi kunto

· Ettei polveen sattuisi

· Ihan on itsestä kiinni.

· Itsekuri, aikataulutus.

· Jalkojen terveyden parantuminen

· Jos keuhkojen toiminta palautuisi edes 30 % niin sitten olisi mukava polkea

· Jos olisi parempi pyörä

· Jos polveni olisi terve, mutta se ei kestä polkemista pitkään enää.

· Kerrostalon remontti hankaloittaa pyörän hakua suojasta ja toisinpäin

· Laiskuuden välttäminen

· Lisää vapaa-aikaa

· Lisää vapaa-aikaa.

· Lyhyempi työmatka, enemmän vapaa-aikaa

· Maalla asuvalle tämä on vaikea kysymys

· Maantien turvallisuus lasten kanssa pyöräillessä (kaahailevat autonkuljettajat ja kännykkää ratissa räpläävät kuskit)

· Minulla on tasapainohäiriöitä.

· Muita harrastuksia vähentämällä

· Nyt minulla on aikaa, jäin eläkkeelle.

· Nyt on hyvin aikaa ja mahdollisuus.

· Olin käsileikkauksessa ja toipumassa, joten ensi kesänä pyöräilen taas

· Oma tahto.

· Oma viitseliäisyys

· Oma viitseliäisyys :)

· Oma viitseliäisyys?

· Oman motivaation paraneminen.

· Paremmat mahdollisuudet pyöräillä talvella

· Paremmat pyöräreitit, kevyempi/kunnossa oleva pyörä

· Paremmat pyörätier.halvemmat pyörät

· Paremmat reitit ja opasteet.

· Paremmat varusteet

· Parempi kunto, kevyempi pyörä, sähköpyörä, autottomuus

· Parempi sää

· Parempi varustus

· Pyöräilysääntöjen oppiminen

· Pyöräteiden parempi huolto.

· Pölyttämämmät pyöräilyreitit

· Reipastuminen

· Se että vaan lähtisi.

· Se on itsestä kiinni.

· Sähköpyörä

· Sähköpyörän hankkiminen, turvallinen säilytyspaikka pyörälle, pyörän halvempi ja helpompi huollattaminen, kestävyyskunnon paraneminen

· Sää useimmiten ja laiskuus pistää vastaan

· Työpaikan vaihto

· Töiden uudelleen järjestely

· Uusi parempi pyörä.

· Uusi pyörä

· Uusi pyörä

· Uusi pyörä ja oma aktivointi

· Uusi pyörä, ehkä

· Uusi pyörä.

· Uusi työpaikka lähempänä kotia

· Vain lähtemällä pyöräilemään.

· Valaistus. Tiestö. Asumme niin, ettei ole mahdollista pyöräillä pimeään aikaan- ei katuvaloja lähelläkään.

· Vanha pyörä. Toisaalta liikaa autoja eikä selviä pyöräteitä.

· Vapaa aika

· Viitseliäisyys, se että olisi lähdössä ajoissa eikä vasta viimetinkaan

· Vähemmän moottoripyöräilyä

· Vähemmän tavaraa mukana.

· Vähentäisin kävelyä, hankkisin talvi-/nastarenkaat





Pyöräilee lumettomaan aikaan harvemmin kuin kerran viikossa



· Aika

· Aika

· Aika

· Aika ja paremmat tiet

· Aika ja pitkät matkat

· Aika, varustus

· Aika.

· Aikaa

· Ajankäyttöä  pitäisi suunnitella paremmin.

· Ajankäytön hallinta

· Ajankäytön säätely

· Ajankäytön uudelleenjärjestely

· Ajankäytön uudelleenjärjestely.

· Asia on kyllä kiinni omasta aktiivisuuden puutteesta.

· Ehjä pyörä

· Ei ole muuta, kuin laiskuus

· Ei ole säännöllisiä matkoja joita pyöräillä hyötymielessä; töihin on liian pitkä matka ja ruokakaupasta pitää kuljettaa ruoat mukana -> reppu ei riitä. Lapset eivät vielä osaa kovin hyvin pyöräillä. Joten yksin pyöräily kuntoilumielessä on ainut vaihtoehto ja siihen harvoin viitsii ryhtyä

· En olisi niin laiska

· En osaa sanoa (12)

· Enemmän aikaa itselle.

· Enemmän aikaa käytettävissä ja parempi kunto. Ja työpaikka hieman lähempänä kuin nyt.

· Enemmän vapaa aikaa ja hyvä keli

· Enemmän vapaa-aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa, suotuisampi ilmasto, parempi polkupyörä.

· Enemmän vapaata aikaa, jonka voisi käyttää pyöräilyyn.

· Enenmmän vapaa-aikaa.

· Ettei tarvitsisi pyöräillä autotiellä autojen keskellä.

· Etten hikoilisi / välittäisi hikoilusta niin paljon,

· Että minulla olisi enemmän aikaa

· Että työpaikka muuttuisi lähemmäksi tai saisin enemmän inspiraatiota pyöräilyyn

· Että voisin pyöräillä töihin tai olisi muuten aikaa käyttää pyöräilyyn.

· Fillarin kunto ja käytettävissä oleva aika.

· Fyysisen vamman pitäisi ensin parantua.

· Hankkisin paremman pyörän tai käyttäisin yhteiskäyttöpyöriä.

· Hiekkatien kunto

· Hommata oma pyörä

· Huollattaa pyörä

· Hyvä ilma, ei kiirettä, hyvä pyörä, että viitsii lähteä ylipäätään

· Hyvä pyörä

· Hyvä pyörä

· Hyvä sää, parempi pyörä

· Hyvä säätila.

· Hyödyntämällä kaupunkipyöriä. Jos Helsingissä pyöräileminen olisi turvallista, niin uskaltaisin pyöräillä kaupungissa.

· Ihan omasta motivaatiosta on kiinni

· Ikä painaa kunto ei ole häävi tällä hetkellä paranee kuitenkin pikku hiljaa.

· Ikävä olla 79 v. Siis iän vähentäminen auttaisi.

· Innostus

· Isompi lapsi, sähköpyörä

· Itsekuri

· Jalan kipeytymisen takia ei voi

· Joko omaa aikaa pitäisi olla tai lapsen pitäisi olla vähän isompi että voisi istua pyörän kyydissä

· Joku muu veisi/hakisi lapset hoidosta

· Joku tulisi mukaan

· Jos "himopyöräilijät" käyttäytyisi vähemmän kusipäisesti liikenteessä niin kehtais itsekin ajaa polkupyörällä. Nyt ei oikein kehtaa ettei kukaan luule että olen samaa porukkaa.

· Jos en olisi niin laiska

· Jos esim. Työpaikalla olisi tarpeeksi kaappeja sosiaalitiloissa, minne voisi jättää pyöräilykamat.  Jos Suomessa ei sataisi jatkuvasti ;). Pidän enemmän kuivan kelin pyöräilystä.

· Jos jäisi enemmän aikaa ja olisi enemmän energiaa töiden jälkeen.

· Jos olisi enemmän energiaa

· Jos olisi enemmän vapaa-aikaa, jos palvelut olisivat lähempänä

· Jos olisi enemmän vapaa-aikaa. Ja jos ei tiellä juoksisi koiria irrallaan.

· Jos olisi parempi pyörä

· Jos olisi pyöräteitä lähellä ja pääsisi turvallisesti pyöräilemään

· Jos saisin niveleni kivuttomiksi, olisi mukavampaa pyöräillä.

· Jos viitsisi käydä huollattamassa pyörän ja joku katsoisi lasta sen aikaa, kun käy pyörälenkillä

· Järjestää lapsen istuimen pyörääni

· Kaveri

· Koiraa ei olisi

· Kulkisin pyörällä kävelyn sijaan

· Kun ei olisi niin kiire

· Kun vaan kehtais lähteä

· Kunhan lisäisi.

· Kunnon pyörä

· Kunnossa oleva pyörä. Kattavammat pyörätiet.

· Kärsin kroonisesta migreenistä ja se rajaa kotoa lähtemistä millä tahansa keinolla, eli jos migreenin saisi haltuun, pyöräilisin useammin.

· Käymällä esim. Kaupassa pyörällä.

· Laiskuuden poistaminen

· Laiskuuden vähentyminen

· Laiskuus häviäisi

· Liian moni asia

· Liikkua kauppamatkat pyörällä

· Liikunnan lisääminen

· Lisäaika, lapsenlikka

· Lisää aikaa

· Lisää aikaa

· Lisää omaa halua

· Lisää vapaa aikaa, paremmat ilmat, paremmat pyörätiet

· Lyhyempi työmatka

· Lyhyempi työmatka.

· Lähtisin vain pyöräilemään, siihen ei ole esteitä

· Lämpimät kelit

· Löytää jokin toimiva motivaattori.

· Mielenkiinnon lisäys liikkumiseen.

· Minulla ei varsinaisesti ole mitään esteitä pyöräilylle, mutta kävelen mieluummin.

· Muun urheilun vaihtaminen pyörälenkkeihin.

· Muutimme penempään kaupunkiin Helsingistä juuri. Täällä on erityisen kätevä tehdä kaikki asiointi pyöräillen, koska kaikki palvelut on niin helposti saatavilla. Lisäksi asumme osan ajasta kesäpaikassamme, jossa voi pyöräillä luonnon keskellä.

· Muutin juuri kaupunkiin, niin pääsen nyt pyöräilemään enemmän kun palvelut ovat lähellä

· Muuttaa tapaa liikkkua

· Mökkeily ja säättilanteet

· Neljä asiaa tulee äkkiseltään mieleen: 1) Jos vain saisin itseäni ns. Niskasta kiinni tulisi pyöräiltyä eli myönnän olevani asiassa laiska 2) Toisaalta nykyisellä asuinalueelleni oman pyöräilyni luonne on sellaista, että on liian pitkä matka pyöräillä esim. Kavereiden tai sukulaisten luo (ainakin noin 25 km suuntaansa) joten se ei ole täällä niin käytännöllistä kun toisaalta lähikaupallekin on helpompi kävellä eli pyöräily on pelkkää huvipyöräilyä 3) Pyörämme ovat niin hyvin lukittuina ja suojassa että käyttöönotto vaatii sen verran toimenpiteitä ettei ohimennen tule itsekään napattua pyörää alle vaan pitää erikseen valmistella asioita 4) Jos vaimo tykkäisi pyöräillä, olisi kiva tehdä pieniä pyöräajeluita kahdestaan

· Nuorennuspilleri

· Olen omaishoitaja. En voi lähteä lenkille, vaikka mieli tekisi.

· Olin ajanut koko ikäni jalkajarrullisella pyörällä, sitten ostin uuden pyörän jossa vain käsijarrut. Jalkajarrujen käyttö on niin syvällä selkäytimessä, että jo kaaduin kerran kun en löytänyt käsijarrua tiukassa kurvissa. Pitäisi saada hyvä herkästi kulkeva monivaihteinen jalkajarrullinen pyörä.

· Olisi enemmän vapaa aikaa. Toisaalta muut harrastukset on tärkeämpiä tällä hetkellä

· Olkiluodontien yhteyteen rakennettava pyörätie Olkiluodon ydinvoimaloille saakka Hankkilasta, jonne asti nyt jo tulee pyörätie.

· Olla enemmän kotona,kuin kesäpaikassa.

· Oma aika

· Oma aika välillä vähän kortilla ja lasten kanssa matkat ei vielä voi olla kovin pitkiä

· Oma aktiivisuud

· Oma aktiivisuus

· Oma aktiivisuus

· Oma innostus

· Oma jaksaminen ja motivaatio

· Oma motivaatio

· Oma motivaatio.

· Oma reippaus.

· Oma tahto

· Oma viitseliäisyys ja koiran opettaminen pyörän vierellä kulkemiseen.

· Oma viitsiminen

· Oma viitsiminen

· Omasta asenteesta kiinni.

· Ostaa fillari

· Ostaa pyörä

· Ostaa uusi pyörä

· Ostamalla kunnon fillarin.

· Ottaisin selkeämmin aikaa itselleni ja pyöräilylle

· Paremmat ja useampiin paikkoihin johtavat pyörätiet.

· Paremmat pyöräparkit

· Paremmat pyörätiet

· Paremmat säät :)

· Parempi kalusto

· Parempi kunto ja paremmat pyöräilyreitit ilman katuremontteja kiertoteineen

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä (ikääntyessäni haluaisin sähköavusteisen pyörän, koska asuinpaikkakunta on kovin mäkinen)

· Parempi pyörä ja järkevä määränpää

· Parempi pyörä ja turvallinen pyöräparkki keskustassa.

· Parempi pyörä, ja vähän enemmän aikaa. Lastenhoito hankaloittaa

· Parempi pyörä, selkeämmät pyöräilytiet

· Parempi reitti. Pyörätietä ei ole kotini lähellä

· Parempi terveys

· Perse ei kestä pyöräilyä

· Pitäis ostaa uusi pyörä

· Pitäisi  päästä kuntoon, jotta jaksaisin

· Pitäisi jaksaa huolattaa pyörä

· Pitäisi ostaa uus pyörä

· Pitäisi ottaa aikaa pyöräilylle. Tuntuu, että on koko aika jotain muuta ettei yksinkertaisesti ehdi pyöräilemään

· Pitäisi vaan jaksaa paremmin

· Pitäisi vain aloittaa uudestaan. Olen entinen kesäajan työmatkapyöräilijä - nyt eläkkeellä

· Pitäisi varmaan asua muualla...en tykkää Helsingin liikenteestä pyöräilijänä.

· Pitäisi varmaan hommata uusi pyörä.

· Polkupyöräni korjaaminen.

· Polvi kuntoon

· Priorisointikysymys, riippuu siis omista valinnoista ja arvostuksista

· Pyöräily töihin.

· Pyöräilyteiden ja -reittien helpompi löytyminen

· Pyörän huolto

· Pyörän huolto ja kunnossapito olisi helpompaa

· Pyörän huolto ja polven kuntoutus. Pyöräilyä tarvitsisin kuntoutuksen tueksi ja tuloksen ylläpitoon.

· Pyörän huolto tai uuden pyörän hankkiminen. Koska pyöräilen vain kesäisin, rahaa on ollut toistaiseksi järkevämpää käyttää tarpeellisempiin asioihin.

· Pyörän huolto, lastenistuin pyörään

· Pyörän kunnostaminen (nyt pieni pelko siitä, että jarrut menevät rikki tms), kunnon valot eteen ja taakse (pimeällä ei nyt ajella).

· Pyörän omistaminen

· Pyöräni ei ole kovin hyvä ja olen laiska

· Pyöräpumpun omistaminen.

· Pyörätiet, oma viitseliäisyys, työajat

· Pääsis laiskuudeta eroon

· Päättää lisätä kertoja/matkoja

· Reittien tuntemus, hyvä kuntoiset pyörätiet

· Sateettomat ilmat ja enemmän vapaa-aikaa valoisaan aikaan.

· Se että omistaisin sellaisen pyörän, joka olisi hyvä ja ehjä

· Se on täysin mahdollista, mutta olen vain niin laiska etten saa aikaiseksi!!!

· Se, ettei joka puolella asuinpaikkaani olisi kammottavia ylämäkiä. Joskus puoräily sattuu jalkaan.

· Sen kun lähtisin vain pyäräilemään, mikään ei estä.

· Seura

· Siinäpä kysymys.

· Sopivien pyöräilyreittien ja -aikojen löytyminen

· Sähköavusteinen pyörä

· Sähköpyörä

· Sähköpyörä

· Sähköpyörä

· Sähköpyörä auttaisi mäkisessä maastoss.

· Tahdonvoima

· Terveyden tilan paraneminen

· Terveys

· Terveys ja mielen hyvä

· Toimiva polokupyörä

· Turvalliset reitit ilman lasinsiruja

· Tuuleton sää

· Työmatkan pitäisi lyhentyä

· Työpaikan saanti kotipaikkakunnalta

· Työpaikan sosiaalitilan kunnostaminen

· Tämä raskaus loppuu. Vaan sitten tulee pieni vauva jonka kanssa ei vou pyöräillä. Lapsen ollesaa isompi, hankin pyöräistuimen ja pyöräilemme lumettomaan aikaan yhdessä.

· Täytyisi nousta sohvalta.

· Täytyisi saada itsestään irti enemmän

· Uskallus pyöräillä kaupungissa, maalla tulee pyöräiltyä ku on pienempi todennäkösyys jäädä auton alle

· Uuden pyörän osto.

· Uusi polkupyörä, sähköpyörä. Uusi nätti pyöräilykypärä. Helpompi pyörän haku varastosta. Mäkien vähäisyys lähimaastossa.

· Uusi pyörä

· Uusi pyörä.

· Uusi pyörä.

· Vaihtaa auto pyörään, silloin tällöin

· Vapaa-aika, parempikuntoiset tiet, turvallisemmat tiet, tievalaistus, parempi pyörä, työpaikan sijainti

· Vapaa-aika. Työssäni en voi käyttää polkupyörää liikkumiseen.

· Varusteet

· Viitseliäisyydestä on kiinni

· Viitseliäisyys

· Viitseliäisyys

· Viitsiminen

· Viitsiminen

· Viitsin

· Viitsisin lähteä pyöräilemään eli oma motivaatio

· Viitsisin ostaa oman pyörän. Mutta Helsingissä pyörävarkaudet ovat niin yleisiä, että ei kauheasti houkuta.

· Vähemmän työkiireitä.

· Vähemmän työmatkoilla

· Vähempi auton käyttö ja oma aktiivisuus





Ei pyöräile koskaan



· Aika

· Aika

· Aika!

· Aikaa pitäisi saada lisää jostain muusta tinkimällä

· Ajan puute

· Ajan varaaminen siihen

· Asun maalla ja tie on kapea ja täynnä mutkia, siis hengenvaarallinen. Jos olisi pyörätie, vähemmän mutkia, tie olisi leveämpi tai muuttaisin pois, tilanne olisi aivan erilainen.

· Ei mikään muu kun se on selvää laiskuutta.

· En omista kunnollista pyörää tällä hetkellä!

· En omista pyörää

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· Että omistaisin pyörän. Sen ostaminen on liian kallista minulle juuri nyt.

· Että polvi olisi siinä kunnossa että pystyisi pyöräilemään.

· Hankkimalla pyörän

· Innostus

· Itsekuri, lähempänä olevat määränpäät.

· Itseni motivointi pyöräilyyn.

· Jos löytyisi pyörään satula jonka kanssa pystyisi ajamaan ilman että takapuoli kipeytyy!

· Jos olisi enemmän aikaa

· Jos olisi enemmän vapaa-aikaa ja ajokunnossa oleva pyörä.

· Jos pyöräily sekä pyörän varastointi olisi kaupungissa turvallisempaa.

· Jos saisin polkupyörän

· Jos työpaikalla olisi mahdollisuus käydä suihkussa pyöräilyn jälkeen eli siis ennen työtehtäviin siirtymistä, pyöräilisin työmatkat. Nyt tätä mahdollisuutta ei ole.

· Jos voisi hoitaa asioita pyöräillen. Mutta kun lähin kauppakin on 10 km päässä, niin...

· Käden hermokivun katoaminen

· Lapsen kanssa pyötäily

· Lisää vapaa-aikaa

· Minun pitäisi ehdottomasti nostaa kuntoani ja yksi tapa olisi pyöräily, mutta pyöräni ovat olleet liian kauan ilman huoltoa. Eilen sain huollosta.Nyt pitäisi vain opetellla uudestaan pyöräily. On hyvä pyöräilytie raknnennettu Sipoo.Korso välille.

· Muutos työmatkan kulkemismuodossa

· Olisi aikaa

· Olisi enemmän aikaa käytettävissä.

· Olisi kunnon fillari.

· Olisi pyörä.

· Olisi pyöräilyseuraa

· Olisin terve

· Oma aktiivisuus

· Oma pyörä

· Omistaisi polkupyörän ja osaisi tarvittaessa korjata sitä

· Ostamalla polkupyörän

· Ostamalla pyörä

· Parantuisin kroonisesta sairaudesta

· Paremmat pyörätiet

· Paremmat tien päälysteet

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä

· Parempi pyörä ja pyörätiet

· Parempi taito

· Parempi terveydentila

· Parempi terveys

· Parempi tie ja parempi pyörä

· Pelkkä viitsiminen..

· Pitäisi luopua jostain muusta liikunnasta

· Pitäisi ostaa polkupyörä - sitä minulla ei ole.

· Polveni eivät kestä pyöräilyä, eli varmaankin paljon fysioterapiaa ja polvituet voisivat mahdollistaa pyöräilyn lisäämisen.

· Polveni kunto

· Polvinivelleikkauksen jälkeen palataan asiaan.

· Pyörä pitäisi ostaa

· Pyörä.

· Pyöräily turvallisuus

· Pyöräilytiet, asfaltin riittävä hyvä kunto, valaistu maantie

· Pyörän hankkiminen

· Pyörän kunnostaminen

· Pyörän omistaminen, laihtuminen

· Pyörän omistaminen.

· Pyörän ostaminen

· Pyörän osto

· Sain lapsen, enkä ole vielä saanut aikaiseksi ostaa lastenistuinta. Muutimme myös toiselle paikkakunnalle ja olen pohtinut että parasta olisi ostaa minulle ja miehelleni sähköpyörät, sillä nyt matkat ovat yli 5km. Se on kuitenkin ajattelua vaativa investointi jota emme ole vielä tehneet.

· Saisin näköni takaisin

· Saisin oman pyörän.

· Selkä on kipeä

· Sopiva pyörä

· Suorempi reitti pyöräteitä kotoa töihin

· Sähköpyörä

· Sähköpyörä

· Tarvitsisin pyöräilykaverin. Yksin ei tule lähdettyä

· Työpaikka hieman lähempänä, tai olisi enemmän aikaa esim työajalla voisi harrastaa liikuntaa.

· Tällä hetkellä kesäliikuntaharrastukseni on aktiivista ja pyöräilyyn ei tarvetta. Työpaikalla ei ole suihkua, joten työmatkapyöräily ei todellinen vaihtoehto, oltava työssä puhdas/raikas, olen niin liki asiakkaitani.

· Uusi polkupyörä.

· Uusi pyörä

· Vapaa-aika

· Vapaa-aikaa.

· Vapaa-ajan lisäys

· Vauva on sen ikäinen, että voi ottaa pyörän kyytiin. Lisäksi olisi ihanaa, kun omalla paikkakunnalla olisi pyöräteitä nykyistä enemmän, nyt niitä on poikkeuksellisen vähän.




Mikä mahdollistaisi sen, että voisit lisätä kävelykertoja tai pidentää matkoja joita kävelet?



Kävelee ympäri vuoden useamman kerran viikossa



· Aika

· Aika

· Aika

· Aika

· Aika

· Aika ja jaksaminen

· Aika.

· Aikaa lisää päiviin

· Aikatauluttaminen

· Ajan käytön parempi suunnittelu n

· Ajankäyttö

· Ajankäyttöä pitää parantaa

· Asunnon ulkopuolisten aktiviteettien määrällinen lisääminen.

· Ehkäpä lenkkikaveri

· En osaa sanoa (17)

· Enemmän aikaa

· Enemmän aikaa

· Enemmän aikaa itselle.

· Enemmän aikaa ja motivaatiota

· Enemmän aikaa ja parempi kunto pidemmille matkoille.

· Enemmän aikaa käytettävissä.

· Enemmän vapaa aikaa ja aurinkoisemmat kelit

· Enemmän vapaa aikaa ja energia

· Enemmän vapaa-aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa, motivaatio lenkille lähtemiseen

· Enemmän vapaa-aikaa, vaihtelevammat reitit

· Enemmän vapaa-aikaa.

· Esim työpaikka tukisi liikuntaa jota voisi harrastaa työajalla.

· Ettei olisi Suomen talvea ja olisi muutama tunti enemmän vuorokaudessa

· Että kävelisi useammin

· Että olisi aikaa

· Että olisi enemmän aikaa

· Että saisi itsensä liikkeelle, muita esteitä ei ole.

· Fyysinen vamma estää enemmän kävelyn.

· Halukkuus.

· Harjoittelua ja harjoittelua.

· Harrastukset vievät aikaa,pitää soveltaa

· Harrastusten ja työpaikan sijainti suhteessa asuntoon

· Henkilökohtainen viitsiminen

· Hyvät jalat

· Hyvät kadut ja tiet. Liukas tie on tosi vaarallinen ja jäinen tappavan petollinen.

· Hyvät säät

· Hyvät tiet

· Ihan vaan itsestä kiinni...

· Ilman kaveria ei huvita kävelylenkit

· Innostus

· Into

· Itse

· Itseansä niskasta kiinniotto!

· Itsekuri

· Itsekuri

· Itsekuri

· Itsestä kiinni. Talvella liukkaus. Muulloin laiskuus.

· Itsestä se on kiinni

· Jalat

· Jalat paremmassa kunnossa

· Jalkani kunto

· Jalkavaivojen lievitys

· Jaloista pikkuviat pois.

· Jos keksisin useampia päämääriä minne suunnata.

· Jos kävelisin yksin pidentäisin heti matkoja. Puolison heikot polvet eivät kestä pitkiä kävelyitä.

· Jos minulla olisi enemmän energiaa

· Jos olisi enemmän aikaa, kävisin pidemmin ja useammin lenkillä.

· Jos olisi enemmän vapaa-aikaa.

· Jos olisi seuraa kävelykerroilla.

· Jos polvi paranisi

· Jos saisin itseni innostumaan liikunnasta enemmän

· Jos saisin seuraa.

· Jos voisin vähentää kotitöiden määrää iltaisin kotona.

· Jäädä bussista pois pari pysäkkiä aikaisemmin

· Kadut olisivat talvella paremmin hoidettuja! Liian liukasta kävellä.

· Kaikkihan on mahdollista.

· Kauppamatka kävellen

· Kaveri jonka kanssa puhella, ettei tarvitsisi pelätä karhuja

· Kaveri kävelylenkeille

· Kaverin kansaaolisimukavampaa ja pitäisi tervehtyä jaloista

· Kehon kiputilat poies

· Kerran päivässä  18000 askelta

· Kipeät nivelet, nivelrikko

· Kivuttomat jalat

· Koira tai muu seura

· Koska olen pienestä pitäen tykännyt myös kävelemisestä ja se on peritty äidin maidosta

· Kun vain tulisi käveltyä, mahdollisuuksia kyllä on

· Kunnolliset ulkoiluvaatteet ja jalkineet (ei ole varaa), paremmat kävelyreitit

· Kunnon varusteet

· Kunto estää pitemmät lenkit ja nykyään Tampereen keskusta on surkea kulkea

· Kyllä se on vain ihan itsestä kiinni.

· Kävelen koirani kanssa joka päivä ainakin kaksi lenkkiä. Nyt koira on vanha eikä halua kävellä niin pitkiä lenkkejä ja joskus ei ollenkaan :)

· Kävelykaveri

· Kävelyllä käyminen luonnossa koulun jälkeen.

· Kävelymaastot

· Laihtuminen sekä jalkapohjiin haavoja tekevän psorin hoidon löytäminen (etsitty melkein 5 vuotta)

· Laiskkuden pienennys

· Laiskuuden väheneminen

· Laiskuuden väheneminen

· Laiskuuden vähentäminen. Herätä aikaisemmin, niin ehdin kävellä sinne minne olen menossa. Usein kävelymatka kestää n. Tunnin per suunta.

· Laiskuuden väistyminen.

· Lenkkikaverit

· Liikkua vähemmän autolla

· Lisä aika

· Lisä vapaa-aika

· Lisäaika

· Lisätunti päivään. Työpaikka lähempänä

· Lisää aikaa

· Lisää aikaa

· Lisää tunteja vuorokauteen

· Lisää vapaa-aikaa

· Lisää vapaa-aikaa

· Lisää vapaa-aikaa

· Lisää vapaa-aikaa.

· Lisää vapaa-aikaa.

· Lonkkaa särkee, jos kävelen paljon

· Lonkkakuluma rajoittaa kävelyä. Talvella pelkään liukkaita kelejä.

· Lyhyemmät työajat

· Lyhyemmät työpäivät

· Lähteminen useammin

· Lähtisin useammin käveltylenkille

· Lähtisin vain kävelemään autoilun sijaan.

· Lämpimämpi ilmasto, ei tee mieli mennä kävelylle jos ulkona on pakkasta

· Marssimurtuman esiaste pois toisesta jalasta

· Matkojen pidennys on tahdosta ja mielialasta kiinni. Tietysti jokin ryhmä voisi sada aikaan toimintaa.

· Miehen selkä rajoittaa lenkkejä

· Miellyttävämpi sää

· Mielyttävämpi ulkoiluympäristö

· Minulla on lenkkikaverina vanha koira ja sen kanssa voin tehdä vain pieniä lenkkejä kerrallaan.

· Minun pitäisi käyttää vähemmän aikaa muuhun eli esim. Lukemiseen ja TV-sarjojen katselemiseen.

· Motivaatio

· Motivaatio.

· Muitten harrastusten kohtuullistaminen

· Mukavuudenhalu, ajan puute.

· Nivelten korjaus.

· Oama päätös

· Olen eläkkeellä, on aikaa

· Olen menossa leikkaukseen. Kun sen jälkeen pääsen taas kuntoon, pystyn kävelemään enemmän.

· Oli käytettävissä sopivia palveluita asuinpaikkakunnalla kävelyetäisyydellä.

· Olisi aikaa

· Olisi aikaa

· Olisi aikaa enemmän

· Olisi jotain johon kävellä. Yli 3 km matkoja ei viitsi kävellä kun aikaa menee niin paljon enemmän. Mutta lähipalvelut 1.5 km säteellä, niihin voisin kävellä ilolla.

· Oma aktiivisuus

· Oma aktiivisuus

· Oma aktiivisuus

· Oma aktiivisuus.

· Oma aktiivisuus.

· Oma into

· Oma into

· Oma jaksaminen ja motivaatio, seura

· Oma motivaatio

· Oma motivaatio

· Oma motivaatio

· Oma motivaatio.

· Oma motivointi

· Oma reippaus

· Oma ryhdistäytyminen ja käytettävissä olevan vapaa-ajan lisääntyminen

· Oma selkäranka,eli ihan vain omaa saamattomuutta.

· Oma tahto vin

· Oma valinta

· Oma valinta

· Oma viitseliäisyys

· Oma viitseliäisyys

· Oma viitseliäisyys

· Oma viitseliäisyys

· Oma viitseliäisyys

· Oma viitseliäisyys

· Oma viitseliäisyys ja aktiivisuus

· Oma viitseliäisyys.

· Omaa aikaa enemmän

· Omaa aikaa enemmän ja nivelten kipeytymisen poistuminen.

· Oman ajankäytön parempi hallinta

· Oman ajankäytön suunnittelu

· Oman aktiivisuuden lisääminen.

· Oman aktiivisuuden lisäämistä.

· Ottaa itseäni niskasta kiinni xd

· Ottamalla kävelylenkit osaksi arkirutiineja. Jos asuisin lähempänä työpaikkaa, kulkisin työmatkan kävellen. Nyt työmatka on 12 km.

· Palvelut lähempänä

· Paremmat ilmat

· Paremmat ilmat, enemmän aikaa

· Paremmat kävelyreitit

· Paremmat maastot

· Paremmat pukeutumistilat työpaikalla.

· Paremmat säät :)

· Paremmat säät; pitäisi vain viitsiä.

· Paremmat varusteet

· Paremmat varusteet

· Parempi kevyenliikenteen väylien talvikunnossapito.

· Parempi kunto

· Parempi motivaatio.

· Parempi sää

· Parempi sää

· Parempi terveys

· Parempi terveys

· Parempi vaatetus esim. Talvella

· Pidempiä ja vauhdikkaampia lenkkejä pitäisi tehdä enemmän, koiravanhuksen kanssa hieman hitaampaa.

· Pidentäisin vaan matkaa

· Pienet kävelylenkit työpäivän aikana tai iltaisin.

· Pieni koska asun vähän syrjässä ja esim kauppamatkat pitää tehdä autolla

· Pitäis vaan ottaa itsestä niskasta kiinni ja lähee ulos

· Pitäisi olla enemmän aikaa

· Pitäisi ottaa enemmän omaa aikaa.

· Pitäisi vaan lähteä liikkeelle

· Pitäisi vain ottaa itseään niskasta kiinni

· Pitäisi vain ryhdistäytyä.

· Polven kuntoutus murtuman ja sepsiksen jälkeen.

· Polven paraneminen

· Polven paraneminen!

· Polvi

· Polvileikkauksen jälkeen uskon pystyväni lisäämään liikuntaa

· Polvissa paha nivelrikko, välillä paremmat -koskaan ei voi tietää koska voi kävellä enemmän.

· Pyöräilin ja kävelin nuorempana paljon, mutta ikääntyminen ja lonkkavaivat tekevät rajoituksensa, koska en halua kaatua ja rikkoa luotani.

· Päätös kävellä

· Päätös kävellä nykyistä enemmän.

· Riippuu työajasta, jos pääsee n.16.30, niin lyhyintä reittiä kotiin.

· Ruuhkavuodet rajoittavat lähtemistä iltaisin

· Ryhdistäytyminen

· Saisi hyvän tavan käydä joka päivä kävelyllä.

· Samat asiat oikeastaan kuin pyöräilyn kohdalla. Pääsy osaavalle lääkärille, tai ylipäätään edes jollekin lääkärille, mikä näyttää olevan melko toivotonta tässä maailman parhaassa terveydenhoidossa.

· Sateen kestävät lenkkivaatteet ja kengät.

· Se että saisin hoitoa terveydentilaani.

· Sellainen sää, että ulkona voi olla + lisää aikaa kulutettavaksi

· Sohvalta nouseminen

· Sopivat reitit

· Syynä ajanpuute

· Sää

· Sää

· Säätilan muutos, lapsen kasvaminen isommaksi

· Talvella pitää hiihtää

· Tarvitsisi aikaa käydä esim. Lenkillä ja pitäisi olla hyvät lenkkipolut/maastot.

· Terveydelliset syyt eli jalkojen huono kunto.

· Terveydentilan koheneminen kroonisen sairauden sanelemilla ehdoilla sekä liikenteen, teollisuuden ja arkipäivän kemikaalikuorman ja -päästöjen pieneneminen

· Terveydentilan kohentuminen.

· Terveys

· Tottumusten muuttaminen.

· Tulisi vaan lähdettyä ovesta ulos, viikolla ajan puute

· Työauton tarpeesta pääseminen

· Työelämstä irtaantuminen

· Työmatkat kävellen

· Työmatkoilla kävely junalle bussin sijasta

· Työmatkojen kulkeminen joukkoliikenteellä. Valitettavasti se ei nyt ole vaihtoehto, koska työmatkaan kuluu autolla 30 min ja joukkoliikenteellä (bussi-metro-bussi) 1 h.

· Työmatkojen kulkeminen tai kaupassa käynti kävellen.

· Täytyisi löytää lisää intoa

· Täällä maalla esim talvella auratut ja hiekoitetut tiet

· Töissä onnistuisi ehkä ja siviilissä toki

· Ulkoharrastukset

· Ulos lähteminen.

· Useammin ilman autoa liikenteeseen

· Useammin kävelemään.

· Usein kävelylenkin tilalla tulee juostua tai pyöräiltyä, eli haluamisesta vain kiinni

· Usein on kiire, jolloin ei ehdi kävellä vaan ottaa auton

· Valaistuksen puute. Ja kävelytien puute.

· Vapaa ajan lisääntyminen

· Vapaa-aika

· Vapaa-aikaa enemmän

· Vapaa-aikaa tulisi olla enemmän, arjen kiireet estävät.

· Vapaa-ajan kohdentaminen kävelyyn, työmatkakulkumuodon muuttaminen

· Vapaata aikaa lisää.

· Varata aika siihen

· Viitseliäisyys

· Viitseliäisyys

· Viitseliäisyys

· Viitsiminen

· Viitteliäisyys

· Voisin joukkoliikennettä käyttävänä jäädä yhtä pysäkkiä ennen määränpäätä pois kyydistä ja kävellä.

· Vuorokaudessa olisi enemmän aikaa, jolloin opiskelulta jäisi aikaa liikkumiseenkin.

· Vähentää lukemista leipomista tai käsitöitä

· Väljempi aikataulu ja vähäisempi kiire

· Välttämällä autoilua ja turhaa joukkoliikennettä.



Muut



· Aika

· Aikaa kun saisi lisää, niin ehkä se.

· Aikaa lisää

· Aikaa pitäisi jäädä enemmän että ehtisi liikkua enemmän.

· Aikaisemin kävelylle lähtö

· Aikapula

· Aivoinfarktin jälkeen on kävely jäänyt valitettavasti melko vähäiseksi , olisi hyvä saada lisättyä

· Ajan riittävyys

· Asenne

· Autottomuus

· Ehjemmät nivelet

· Ehkä se, että päättäisi tehdä niin.

· Ei hiekoitussepeliä jalkakäytävillä, lunta ei saa kasata jalkakäytäville, autoliikennettä rajoitettava, nopeusrajoituksia alennettava

· Ei ole mitään esteitä

· Elämäntilanteen muutos

· En osaa sanoa (11)

· En tiedä. Terveysongelmat usein esteenä.

· En voi kävellä paljon tulesoireiden takia

· Enemmän aikaa ja paremmat ilmat, syksyllä sataa niin usein että harvemmin tekee mieli lähteä sateeseen tarpomaan.

· Enemmän aikaa kävelemiseen. Kiiressä tulee yleensä mentyä autolla.

· Enemmän vapaa aikaa ja lepoa

· Enemmän vapaa-aikaa

· Etten olisi niin laiska

· Halu lähteä kävelylenkille

· Hankia koira

· Harrastus.

· Heti kun saa uudet nivelet

· Hyvä ilma, viitsii lähteä, ei kiirettä

· Hyvä sää

· Ihan omasta motivaatiosta se on kiinni. Ja säästä.

· Innostuksen löytäminen, vapaa-ajan lisääntyminen

· Itsekuri, aikataulutus.

· Itsekuri, lähempänä olevat määränpäät, autottomuus, huonommat julkisen liikenteen mahdollisuudet (Helsingissä)

· Jalkakivun poistuminen

· Jalkojen ja polvien sairauksien "paraneminen"

· Jalkojen kipeytyminen kävellessä rajoittaa huomattavasti.

· Jalkojen kunto. Minulle tehty polven tekonivelleikkaus josta en ole täysin toipunut.

· Jalkojen terveys estää liikkumista

· Joku seura, kun yksin pelkään kaatuvani (enkä pääse ylös)

· Jos olisi enemmän vapaa-aikaa. Kauppa ym. Matkoja ei ole mahdollista kävellä eikä pyöräillä kun lähin kauppa on 15 km päässä.

· Jos olisi parempi fiilis

· Jos saisi enemmän tunteja vuorokauteen. Nyt on muitakin harrastuksia ja ruuhkavuodet elämässä, aina ei voi panostaa kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin.

· Jos selkä ei olis kipeä

· Jos selän välilevysairaus ja hermovaurio poistuisi

· Jos vielä paranen

· Jättäisin auton vähän syrjemmälle, nyt ajan aina mahdollisimman lähelle. Lähtisin iltakävelylle.

· Jättäisin omat iltaisin ryhmäliikuntatunteja pois

· Kaveri

· Kevyen liikenteen väylä

· Kohde, mihin kävellä

· Kohoittasin kuntoa

· Kunhan raskaus loppuu ja on aikaa.

· Kävelisin myös toisena päivänä

· Kävelyn päämäärä: paikka johon mennä, harrastus eli syy kävelyyn muuta kuin kaupassakäynti. Hyvät varusteen kelien mukaan.

· Käyttäisin pyörää vähemmän.

· Laiskuuden loppuminen

· Laiskuus

· Laiskuus

· Laiskuus poistuisi

· Laiskuus tulee vastaan

· Laiskuus vaivaa. Tarvitsen kaverin, jotta viitsin lähteä kävelemään.

· Liikkeellelähtö

· Lisäaika, lapsenlikka

· Lisää aikaa

· Lisää aikaa

· Lisää aikaa ja innostusta

· Lisää omaa aikaa

· Lisää vapaa-aika a

· Lisää vapaa-aikaa

· Liää omaa halua

· Lonkkaleikkaus

· Lyhyempi työaika

· Lähtemisen vaikeuden poistaminen omasta päästä.

· Lähteä vaan kävelemään

· Motivaatio

· Motivaatio. Mut kun on laiska, niin sitten on.

· Muita tehtäviä pitäisi sitten karsia

· Muuttaminen toiseen maahan.

· Olen liian laiska.

· Olisi enemmän aikaa

· Olisi enemmän aikaa.

· Olisi täysin mahdollista

· Oma aktiivisuus

· Oma aktiivisuus

· Oma aktiivisuus

· Oma innostuneisuus

· Oma motivaatio

· Oma pysyvä päätös

· Oma tahto, parempi kunto, hyvä sää, vapaa-aika

· Oma terveys.

· Oma viitseliäisyys

· Oma viitsiminen

· Omasta motivaatiosta kiinni

· Paremmat polvet

· Parempi itsekuri

· Parempi kunto

· Parempi kunto

· Parempi kunto

· Parempi kunto ja hyvät tiet sekä että olisi turvallista liikkua

· Parempi kunto ja tiet

· Parempi terveys

· Perussyy varmasti laiskuus.

· Pitäis löytää motivaatiota lähteä lenkille

· Pitäisi itse olla aktiivisempi

· Pitäisi vain ottaa itseä niskasta kiinni ja lähteä kävelemään

· Polveni paranisi!

· Polvet leikattua

· Polvi honossa kunnossa

· Polvi parane

· Polvinivelleikkauksen jälkeen, kunhan se on parantunut leikkauksesta.

· Pyöräilyä vähemmän kävelyä enemmän!!

· Sairastamani reuma voisi lähteä pois niin kävely olisi helpompaa. Lumessa käveleminen on erittäin rentouttavaa.

· Sais lähettyä työpäivän jälkeen

· Saisin itseni liikkeelle

· Sama vastaus kuin edellisessä.

· Seuralainen

· Sääolosuhteet

· Terveyden tilani paraneminen

· Terveydentilan kohebeminen

· Terveydentilan koheneminen

· Terveydentilan kohentuminen

· Terveydentilani kohentuminen

· Todennäköistä.

· Tunteja olisi enemmän vuorokaudessa.

· Työaikojen säännöllisyys.

· Työajan vähennys

· Tässäkin tulee muutama syy helposti mieleen: 1) Jos saisin itseäni ns. Niskasta kiinni 2) Jos olisi varaa tai raaskisin ostaa kunnon lenkkarit ihan kävelyä varten 3) Jos asuisimme jollain toisella asuinalueella, kävely paikasta toiseen tai vaikka kuntoilun vuoksi voisi olla mielekkäämpää 4) Jos pururata tai metsäpolut olisivat nykyistä lähempänä

· Uudet poli nivelet.

· Vaikea sanoa, syynä.terveystilanne.

· Vaimon terveydentila, koska hänenkin pitäisi kävellä enemmän.

· Vapaa aika

· Vapaa-ajan organisointi niin, että priorisoi liikkumisen

· Varaamalla aikaa siihen

· Viitseliäisyys

· Viitsiminen

· Viitsiminen

· Voimakasta halua liikkumisen lisää dennen kuin on liian myöhäistä.

· Vähemmän saamattomuutta

· Vähemmän töitä




Minkälaisia ongelmia näet asuinpaikallasi hyvien ja turvallisten pyöräilyolosuhteiden näkökulmasta?



Helsinki



· Autoilijat itsekkäitä ja heillä aina kiire ajaa päin punaista. He eivät useinkaan tunnista suojatietä eikä liikennesääntöjä. En ole varma, millä perusteella he ovat ajokortin ylipäänsä saaneet. Jos on suomalainen rekisterinumero, en luota ajajaan. Jos esim. Virolainen, saksalainen jne, voi olla varmaa, että osaa pysähtyä suojatien eteen.

· Autoilijoiden välinpitämättömyys, pyöräilijöiden heikko liikennesääntöjen tuntemus, päätökset tehdään autojen näkökulmasta aina ja ikuisesti

· Ei ole tarpeeksi pyöräilytilaa ja sekin vähä on usein kävelijöiden käytössä. Kampanja pyöräilykaistojen käytölke kävelijöiden osalta olis tarpeen.

· Ei pyörää

· En osaa sanoa

· En pyöräile kaupungissa, joten en osaa vastata

· Ihan hyvät kuhan käyttävät pyöräteitä

· Jatkuva uudisrakentaminen ja kevyen liikenteen väylien siirtyminen paikasta toiseen.

· Kaikilla teillä ei ole määritelty kuvien avulla, voiko niillä pyöräillä vai ei.

· Kaikki tehdään edelleen autoliikenteen ehdoilla Helsingissä. Teiden kaadot tehdään niin, että pyöräkaistalla on sateella 5 cm vettä, kun autoille ei ole lainkaan vettä. Lumet aurataan aina autoteiltä pyöräteille ja jalkakäytäville; pyörätiet aurataan 5 vrk kuluttua lumisateesta. Autot pysäköidään aina pyöräteille. Jopa väistämissäännöt suosivat autoilua ja ovat pyöräilijän vastaisia. Hiekoitussepeli levitetään syksyllä pyöräteille ja se saa olla siellä 6 kuukautta. Turvallisia lukituspaikkoja on liian vähän. Eturengastelineet pitäisi poistaa kokonaan. Useimmat autot ajavat nastarenkailla lokakuun alusta toukokuun loppuun ja kuluttavat kaikki tiet reikäisiksi.

· Katkonaiset pyörätiet, jyrkäta reunukset varsinkin risteyksissä, monet liikennevalot

· Kevyen liikenteen väylien pirstaleisuus, kanttikivet ja joidenkin autoilijoiden asenne ja piittaamattomuus

· Liian ahtaat pyörätiet, liian paljon liikennettä.

· Liian kapeita kevyenliikenteenväyliä ja heikosti merkattu missä on kevyenliikenteenväylä myös pyörille ja missä pelkkä kävelytie. Autojen seassa ajelu ei ole kauhean turvallista, vaikka ei se kävelykään kaaharipyörien seassa. Itse sentään ajan maltillisesti jos samaa ränniä kuljetaan. Myös osa autoilijoista sietäisi pistää uudelleen opettelemaan liikennesääntöjä, kun ihan jo jalankulkijanakin meinaa sekä vihreissä valoissa, että suojatiellä jäädä aivan liian usein auton alle. Osa autoilijoista myös koettaa miten läheltä uskaavat ajaa. Ei ole mukavaa tuntea miten auto pyyhkäisee takin helmaa, tai joutua loikkimaan kääntyvän bussin perän alta pois, kun kuljettaja ei hahmota autonsa kulkua risteyksestä kääntyessä. Myös se auttaisi, että autoilijat noudattaisivat liikennevaloja ja jättäisivät kaahaamatta kevyenliikenteenväylillä. Juuri viikko sitten oli lähistön ulkoilutiellä (soraa, ei autoja sallittu) kaahattu autolla melkoisella vauhdilla metsään. Ja mopoilijat toki toinen ongelmaryhmä. Kaupunkialuella aivan liian pienet nassikat ajavat kaikkien muiden seassa ralliaan tuolla kevyenliikenteen soraosuudella vaikka mopo ei ole hallinnassa ja luistaa päälle, joten taas saa itse väistää ojaan.

· Liian vähän pyöräteitä

· Liikenteen seassa pyöräily ja niin sanotut suhahtajapyöräilijät, jotka pyöräilevät pelottavan kovaa ja käyttäytyvät aggressiivisesti.

· Niitä ei ole

· Pahin ongelma on turvallisten pyöräteiden puute.

· Paljon liikennettä

· Pyöräileminen ajoväylällä, autoilijoiden asenne pyöräilijöitä kohtaan, pyörien varastaminen

· Pyöräilijät ovat ongelma. Liikennesäännöt ja muiden huomioiminen ovat hukassa.

· Pyöräilijöiden heikot tiedot liikennesäännöistä joittenkin pöyräilijöiden hurjastelu ahtailla väylillä jalankulkijoiden seassa

· Pyöräilijöiden piittaamattomuus liikennesäänöille.

· Pyöräilykaistat

· Pyörällä liikkuminen on helppoa niille tehdyillä väylillä. Haastavampaa on liikkua ajoteillä

· Pyörät ja autot joutuvat käyttämään samaa ajokaistaa, mikä ei ole ollenkaan hyvä asia. Viemärikaivot ja muut montut ajokaistoilla ovat pyöräilijöille hyvin vaarallisia. Jostain syystä viemärikaivojen kannet asennetaan juuri pyöräkaistalle, jossa ne ovat eniten haitaksi ja vaaraksi. Liikennemerkit ja -opasteet ovat usein viturallaan, mikä aiheuttaa tilanteita, joissa pyöräilijä ei voi tietää millään, missä hänen kuuluu pyörällä polkea. Monia muitakin epäselviä ja vaarallisia tilanteita huono liikennesuunittelu aiheuttaa. Kynnys pyöräillä Helsingin kantakaupungissa on ihmisillä yleensä hyvin korkealla. Autojen nopeusrajoituksen on oltava 30 km/h kaikkialla kantakaupungissa.

· Pyöräteiden puutteellisuus.

· Pyöräteitä ei ole tai ne on huonosti suunniteltuja,

· Pyöräteitä liian vähän, ajotiellä vaarallista

· Runsas liikenne

· Selkeämmät pyöräilysäännöt yleisestikin - mielellään niin että pyöräilijän velvollisuus on aina väistää autoa

· Vilkas autoliikenne osalla reiteistä.

· Vilkas liikenne, liikennesääntöjen osaamattomuus, kypärättömyys

· Ylinopeus km/h tunnissa yli sallitun rajan.   Terveyttä vaarantavat ja ärsyttävät päästöt polttomoottori ajoneuvoista (bensiini, diesel).





Espoo, Vantaa, Kauniainen



· Autoja liian paljon, autoilijoiden välinpitämättömyys muita kohtaan

· Ei mitään

· Ei ole kävely / pyörätietä

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· Ihmiset eivät osaa liikennesääntöjä pyöräilyn suhteen.

· Kaupunkipyöriä ei ole,

· Kilpapyöräilijät jotka viuhahtaa itseni ja lasteni ohi hihat hipoen aiheuttavat usein vaaratilanteita. Monelta puuttuu pyörästä kello tai taito käyttää sitä. Ei ilmoiteta kun tullaan takaa vaan ajetaan ennemmin melkein päälle. Erilliset pyörätiet ajokaistan viereen kuten Konalantiellä.

· Kuntoilureittien talvikunnossapito

· Palvelut kaukana

· Pyöräteiden merkinnät ovat usein puutteellisia, jalankulkijat kävelevät ja norkoilevat usein pyöräteillä

· Pääsääntöisesti turvalliset reitit puuttuvat.

· Teiden kunnossapito.

· Työmaita joka puolella, pyöräilijät kävelijöiden seassa

· Useat pyöräilijät ei tunne liikennesääntöjä

· Vilkas autoliikenne, välillä niin paljon pyöräilijöitä, että pyöräteilläkin syntyy ruuhkaa.

· Vilkkaasti liikennöidyllä tiellä ei ole pyörätietä, vain jalankulkija





Tampere



· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· Huono liikennekulttuuri, sääntöjä ei noudateta eikä toisia oteta huomioon.  Väylillä on jatkuvasti lasinsirpaleita.

· Jatkuvat tietyöt, huono reittien kunnossapito, huono reittisuunnittelu, poliisi ei valvo liikennekäyttäytymistä (vain ylinopeuksista sakottaminen kiinnostaa).

· Kaahaavat pyöräilijät

· Katuremontit

· Liikaa autoja ja ihmisiä

· Näitä on tässä ihan turha alkaa listailemaan - mielestäni pyörät pitäisi siirtää autojen kanssa samoille teille

· Pyöräteiden puure

· Pyöräteiden varrella paljon vaarallisia risteyksiä, joissa autojen pakko päästä näkemisensä takia jopa suojatien yli. Liikennesännöt puolin ja toisin hukassa. Koen kaupunkiajossa pyöräilyn todella turvattomaksi.

· Pyöräteitä ei ole alun perin suunniteltu selkeiksi kokonaisuuksiksi, vaan ne koostuvat eri aikoina tehdyistä pätkistä. Katuverkosto kaupungin keskustassa ei mahdollista kovin hyvin yhtäjaksoista pyöräilyreittiä. Valoristeykset, korkeat rotvallit ja kävelijöiden väistäminen hidastavat merkittävästi etenemistä. Keskikaupungille ei juuri huvita pyörällä lähteä - siihen ei eläkeläisellä ole tietysti pakkoakaan.

· Pyörätiet huonossa kunnossa

· Tarvittaisiin enemmän pyöräteitä.

· Vaaralliset risteykset

· Valoja





Turku



· Asun Turun keskustassa, siinä syy

· Autoliikenne on päättäjillä etusijalla

· Koen pyöräilyn vaaralliseksi kaupungin keskustassa. Kaikkialla ei pyöräteitä. Pyöräteillä jalankulkijat ja pyöräilijät sekaisin.

· Pyöräteitä saisi olla enemmän

· Vaikea sijoittaa pyöräteitä kapeille kaduille





Muu yli 50.000 asukkaan kaupunki



· Ahdas kaupunkiympäristö ja isot korkeuserot.

· Asumme vilkkaan E4- tien varrella, eikä ole pyöräily tietä, eli ei niinku huvita/haluta lähteä autojen sekaan seikkailemaan

· Asun ison ja vilkkaasti liikennöidyn tien varrella, eikä pyöräteitä ole lähimailla laisinkaan.

· Asun vilkasliikenteisen kapean kantatien varrella ja siksi ei pyöräily ainakaan liene kovin turvallista, kun tiellä ajaa paljon turve- ja tukkirekkoja ym liikennettä.

· Autoilija

· Autoilijoiden piittaamattomuus.

· Ei minkäänlaisia.

· Ei pyöräteitä

· Ei pyöräteitä

· En osaa sanoa (4)

· Etäisyydet

· Halkeilleet, huonokuntoiset asfaltit.

· Hiekoitus ja muut pyöräilijät

· Huonot pyöräreitit

· Huonot pyörätiet

· Isojen teiden varsilla ei ole pyöräilijöille tarpeeksi turvallista

· Kaivattaisiin enemmän korotettuja suojateitä. Autoilijoille ja pyöräilijöille valistusta väistämissäännöistä.

· Kevyen liikenteen väyliä tarvitaan lisää. Suurin ongelma kuitenkin ovat ns. Himopyöräilijät, jotka ajavat hurjaa vauhtia muista piittaamatta.

· Liian kapea tieväylä. Ei yhtään tilaa pyöräilylle. Jopa vaarallista, koska raskas liikenne käyttää tiestöä ja vauhdit kovia. Ei voi mennä lasten kanssa siihen ajamaan.

· Liian vähän pyöräteitä, autoilijat eivät kunnioita pyöräteitä tai pyöräilijöitä.

· Liikenne

· Lähimmälle pyörätielle on reilut kolme kilometriä. Valtatien piennarta ei kukaan täysijärkinen mene ainakaan liukkaaseen vuodenaikaan.

· Mäkinen maasto

· Mäkiset maastot, ei tarpeeksi pyöräteitä, pohjoisessa sääolot

· Osa ajaa jalkakäytävillä (vastoin sääntöjä) eivät kuulema uskaltaudu ajoradalle.

· Paikallinen liikennekulttuuri ja asenteet eivät niin turvalliset. Autoilijat eivät kunnioita kevyttä liikennettä

· Pitkät välimatkat ja pyöräteiden puute

· Ppyörätiet hieman hukassa

· Pyöräilijät ajavat autojen seassa.

· Pyöräilijät ajavat jalkakäytävillä piittaamatta liikennesäännöistä

· Pyöräilyreittejä ei juuri hoideta.

· Pyöräteiden kunto voisi olla parempi. Pyöräilyreittejä voisi olla

· Pyöräteiden päällysteet murenevat määrärahojen puutteesta, paikoitellen reiät ovat hengenvaarallisen suuria!

· Pyöräteitä on mutta kaikki ei ole turvallisia.

· Pyöräteitä on vähän.

· Pyörätiet monelta osin puuttuvat; tiellä liian suuri nopeusero autojen ja pyörän välillä; tien reunus liian kapea

· Pyörätiet osin asvaltoimatta tai puuttuvat kokonaan. Suojatiekulttuuri on surkea.

· Reittien puute

· Riittämättömät pyörätiet. Huonot pyörien säilytymahdollisuudet, pyörävarkaudet

· Sähköpyörät ja ikuiset remontit

· Talviaika on pitkä ja lunta on paljon. Keväällä routavaurioita ja tiet huonossa kunnossa.

· Tarvitaan lisää yhtenäisiä ja nopeita pyöräteitä. Nyt turhan usein pitää mennä kadun puolelta toiselle ja turhaa aikaa kuluu liikennevaloissa. Liikennesuunnittelulla voidaan tehdä paljon. Lisäksi tarvitaan lisää turvallisia pyöräparkkeja.

· Tien piennar on olemattoman kapea ja rekkaliikennettä on aika paljon.

· Tiet voisivat olla paremmin hoidettuja  läpi vuoden. Ja valot toiminnassa.

· Työmatkapyöräilyä ei tueta millään lailla keskustojen ulkopuolelle, vaikka työmatka liikenne esim. 25km säteellä maakuntakeskuksesta on huomattava.

· Tämä meidän kylä on sen verran pieni ja etäällä kaupungista ettei täällä juurikaan ole pyöräteitä, vaan pyörällä joutuu kulkemaan asuinalueen teiden ja jopa läheisten maanteiden laitoja ja varomaan autoja ja pihateitä jne. Talvella lisäongelmia tuo se, ettei auraus ja hiekoitus aina ole samalla tasolla kuin kaupungissa. Kylän vähiin pyöräteihin kuuluu myös alikulkutunneli, jonne on jyrkkä ja mutkainen alamäki molemmista suunnista.

· Vaarallinen maantie





Alle 50.000 asukkaan kaupunki



· (yksityis-)autoilu on kuningas täälläpäin, tukea ja parempaa verkostoa joukkoliikenteelle lisättävä. Pyöräily kuuluu kaikille, on halpaa ja tekee hyvää. Missään en ole nähnyt niin paljon ylipainoisia kuin nykyisellä asuinseudulla.

· Aika hyvä

· Aluella on erittäin huonot kevyen liikenteen väylät vilkasliikenteisien maanteiden vuoksi. Niitä on pitänyt rakentaa vuosia sitten, mutta ei ole tullut vieläkään.

· Asun kaukana palveluista, pyöräily ei järkevää

· Asun maaseudulla. Ensinnäkään ensimmäinen pyörätie on 1,5 km päässä, teitä ei aurata, ennenkuin on lunta 40 cm, autot ehtii tallata lumen, jos pääsevät läpi

· Ei kevyenliikenteenväyliä

· Ei mitään ongelmia

· Ei ole pyöräily- eikä jalankulkuväyliä lähistöllä. Ei innosta pyöräily valtatilellä, jossa on 100 km nopeus ja ja pientareen levys juuriaja juuri valkoista reunaviivaa hiukka leveämpi.

· Ei ole pyöräteitä tai niiden kunto on huono, asvaltti huonossa kunnossa. autotien reunassa ei ole turvallista,kapeat tiet pohjois-suomessa.

· Ei ole pyöräteitä, paljon raskasta liikennettä, huonokuntoiset tiet

· Ei pyöräteitä, täytyy ajaa ajotien sivua ja siellä missä pyöräteitä on, on tiessä kuoppia ja epätasaisuuksia, tiukkoja mutkia alikulkutunneleihin ym. Näköesteitä

· En mitään

· En osaa sanoa (7)

· En pyöräile koskaan, enkä tiedä millaiset pyöräilyolosuhteet ovat

· Huono tienpito, ei pyöräteitä. Pitää ajaa autoteiden reunoissa, ja tienpito on niissäkin niin surkeaa, että pientareita ei ole juuri missään, ja lisäksi tiet ovat niin kuoppaisia ja monttuisia, että autoja saa aina varoa kun autoilijat väistelevät tien huonoja kohtia.

· Huonokuntoiset tiet, pyöräteitä on vähän ja joutuu ajamaan autojen seassa.

· Huonopintaiset ja kapeat pyöräkaistat

· Huonot pyörätiet ja kunnossa pito

· Huonot pyörätiet ja osittain puuttuvat kokonaan

· Huonot tueverkosto

· Kapeat tiet ja paljon liikennettä

· Karkeat murskepintaiset tiet

· Kevyen liikenteen väyliä tai muuten lisää tilaa pyörille

· Kevyenliikenteen väylät pinnoitettu pätkittäin jämä asfalteilla. Saumoja saumojen perään ja runsaita halkeiluja.

· Koko kaupunki on suuri mäki

· Liian vähän kevyen liikenteen väyliä

· Liian vähän pyöräteitä.

· Liikaa autoja ja hurjastelijoita

· Liikennesuunnittelu noin yleensä.

· Maanteiden varressa ei kovin paljon kävelyteitä ole. Kaikki kun eivät asu edelleenkään kaupunkialueilla!

· Maantieliikenne on vilkasta. Pyörätie puuttuu, mutta onneksi naantali aloitti tänä vuonna kevytliikenneväylän suunnittelun

· Maaseutupitäjä eli valaistus ja huonot pyörätiet

· Näitä on liian vähän

· Pehmeä hiekkatie

· Pyöräilyolosuhteet eivät ole turvallisia, muu liikenne ei kunnioita toisia ja menevät liikenteessä "minulla on oikeus mennä " - ajattelutavalla. Ei ole erillistä pyörätietä. Joko mennää jalkakäytävällä(yhdistetty pyörätien kanssa) tai autotiellä joista kumpaakaan en kannata, koska se ei ole turvallista.

· Pyöräteiden kunto

· Pyöräteiden puute

· Pyöräteitä aivan liian vähän

· Pyöräteitä lisää

· Pyöräteitä rajoitetusti

· Pyörätiet huonossa kunnossa

· Pyörätiet ja kun ne puuttuu on vaarallista pyöräillä kapealla ,ilman piennarta olevalla tiellä

· Pyörätiet ovat paikoin huonossa kunnossa.

· Risteysalueet

· Rotvallin reunat, ei erillisiä pyöräteitä

· Säälittävät

· Taajaman ulkopuolella, ei edes taloudellisesti järkevää kevyenliikenteen väylien rakentamiselle tai ylläpidolle

· Teiden huono kunto ja heikko valaistus.

· Täällä ei ole kovin kattavaa pyörätieverkkoa

· Täällä on poikkeuksellisen vähän pyöräteitä.

· Vanhemmilleni menevä tie on syrjäinen ja kapea. Mutta eiköhän siitä hyvillä heijastimilla selviä, harva tietä kuitenkaan käyttää ja leventäminen ei olisi mitenkään perusteltua.

· Vanhukset ratissa tai hullut kuskit

· Vilkas liikenteiset tiet





Maalaiskunta



· Aika hyvät olosuhteet, lasten turvallisuuden kannalta tärkeitä katuja/teitä on ilman kevyen liikenteenväylää, jopa ilman piennarta.

· Asfaltin erittäin huono kunto, ei katuvaloja

· Asuinpaikallani ei ole hyviä pyöräilyreittejä hyötyliikunnalle - kauppakin kaukana. Huviajelu maantiellä vaatii tähyilyä, sillä piennaralue pyöräilylle on kapea tai olematon

· Asumme valtatien varrella ja ei ole pyörätietä

· Asun maaseudulla, ei pyöräteitä

· Asun tien varrella jonka kunta luokitellut vaaralliseksi koska siinä ei ole edes  pieenarta ja tie on mutkainen ja kuoppainen

· Asun valtatien varressa eikä ole pyörätietä.

· Autoilijoiden käytös, pyöräteiden puuttuminen

· Ei ihan kotikulmilla muuten ok

· Ei katuvaloja eikä kevyenliikenteen väyliä, talvella mahdoton pyöräillä teiden kunnon vuoksi

· Ei mitään

· Ei ole ongelmia.

· Ei ole pyöräilijälle kuin 50 cmleveä kaista

· Ei ole pyörätietä

· Ei valittamista

· En mitään

· En osaa sanoa (4)

· Haja-asutusalueella ei ole kevyenliikenteenväyliä ja kapealla tiellä rekkojen seassa pyöräily (tai edes kävely) ei ole kovin mukavaa, eikä turvallista.

· Haja-asutusalueella ei ole pyöräteitä.

· Haja-asutusalueella olot on mitkä on, asiaa ei voi muuttaa

· Hiekkatiet

· Huono

· Huonokuntoiset tiet, tievalaistus puuttuu, vaaralliset tiet

· Huonosti hoidetut tiet

· Huonot pyörätiet. Huono talvikunnossapito

· Huonot päälysteet pyöräteissä

· Huonot tiet, tarkemmin en osaa sanoa pyöräilystä sillä en omista pyörää

· Huonot tiet.

· Kapeat ja mutkaiset tiet, ei pyöräteitä

· Kapeat tiet ja liikenne

· Kevyen liikenteen väylän puuttuminen siltä osuudelta, jota joutuu välttämättä kulkemaan esim. Kauppa-asioissa.

· Kevyen liikenteenväyliä vähän

· Kevyenliikenteen väyliä ei ole joka paikassa

· Kevyenliikenteenväylien puuttuminen

· Kevyt väylät puuttuu ja kova raskas liikenne, ei valoja

· Kova liikenne kylän läpi eikä kevyen liikenteen väyliä, polkuja

· Kuoppiset tiet/asfalttivauriot

· Liian vähän pyöräteitä. Pieni paikkakunta, jossa pidemmälle lenkille halutessaan pitää ajaa isojen teiden pientareita.

· Läheinen tie on valtatie (5). Liikkuminen pyörällä ei oikein turvallista.

· Maaseudulla ei ole pyöräteitä

· Maaseudulla ei ole pyöräteitä ja maanteitä pitkin etäisyydet ovat melko pitkiä

· Maaseudulla pidempi matka on pakko suorittaa maanteillä autojen kanssa, missä harvoin, mutta joskus autot tuntuvat ajavan maantienopeuksilla, liian läheltä.

· Maaseudulla pitkät matkat ei erikseen pyöräteitä

· Maaseudulla tiet ovat huonoja ja ajonopeudet hullut (50 tiellä ajetaan 90+)=hengenvaara pyöräilijöille. Mutkikkaalla tiellä ajetaan hullun lailla rallia. Se, mikä edistäisi parhaiten, nopeasti ja halvalla on edes muutama kamera ja/tai poliisin ratsia.

· Olkiluodontien kova liikenne ja puuttuva pyörätieosuus.

· Osalla tieosuutta on pyörätie, mutta sillä osalla jolla liikun ei sitä ole.

· Paikkakunnan mustalaiset ajelevat juovuksissa katsastamattomilla ja varastetuilla autoilla.

· Pidemmät pyöräilylenkit pitää tehdä maantien varrella ilman kunnon pientareita

· Pieni paikka, puuttuvat hyvät pyöräilytiet

· Pyöräilylle varattuja teitä on liian vähän. Pyöräilylle pitää olla oma ajorata samoin kuin autoille ja kävelylle.

· Pyöräilymahdollisuuksiin ei ole satsattu. Turvallisia reittejä ei ole.

· Pyöräilyteiden puute.

· Pyöräteiden puute tai huono kunto

· Pyöräteiden puuttuminen, kapeat tiet.

· Pyöräteitä liian vähän.

· Pyöräteitä on vain valtatien laidalla tai keskustaajamassa, sivutiet kapeita vaikka paljon liikennettä

· Pyöräteitä puuttuu, pyöräiltävä autojen seassa

· Pyöräteitä tai jalkakäytäviä ei ole kaikilla teillä/tien pätkillä. Esim. Uimarannalle ei ole turvallista pyöräillä, koska tie on niin kapea ja autot ajavat lujaa.

· Pyöräteitä voisi olla enemmäln

· Pyöräteitä vähän ja autoteillä kapeat pientareet

· Pyörätiet puuttuu

· Pyörätietä on liian vähän yhteen suuntaan.

· Pyörätit puutuu

· Routavaurioita (eli halkeamia asfaltissa) kevyen liikenteen väylällä.

· Sorateiden kunto,plmeän ajan valaistus

· Soratie, vaikea pyöräillä

· Suuri osa teistä kapeita ja ilman kevyen liikenteen väylää.

· Taajamassa ok, haja-asutus alueella ei

· Talvella ei kevyen liikenteen väylä tukossa

· Talvisin pyöräily ja kävelytiet ovat usein auraamatta säästäväisyyssyistä

· Teiden kunto ja liian vähän kevyenliikenteenväyliä

· Vaarallisia teitä, ei pyöräteitä

· Vilkas autotie, ei pyöräteitä, pitkät välimatkat, koska asumme maalla

· Välimatkat on liian pitkät jotta pyöräiluä ja kävelyä voisi lisätä




Miten liikut pääasiallisesti arjessa kun menet töihin, kouluun tai opiskelupaikkaan? Muuten, miten?



· 50%-50% omalla autolla ja julkisilla.

· Autolla ennen eläkeikää

· Autolla ja julkisilla ja kävellen.

· Ei ole töitä tai opiskelupaikkaa

· Eläkeläinen

· Eläkeläinen

· Eläkkeellä

· Eläkkeellä

· Eläkkeellä lepäilen

· En käy

· En käy koulussa enkä työssä, olen eläkkeellä.

· En käy työssä enkä opiskele

· En käy työssä enkä opiskele!

· En käy töissä enkä opiskele

· En käy töissä olen eläkkeellä

· En käy töissä, koulussa enkä muuallakaan pakollisessa paikassa päivittäin.

· En käy töissä, koulussa enkä opiskelupaikassa

· En käy töissä, koulussa tai opiskelemassa. Olen eläkkeellä.

· En mene

· En mene ko. paikkoihin enää!

· En mene mihinkään noista.

· En mene noihin paikkoihin, koska olen eläkkeellä.

· En mene töihin enkä kouluun eläkeläisenä.

· En mene töihin enkä opiskele

· En mene töihin ym.

· En mene töihin, kouluun

· En mitenkään

· En mitenkään, olen eläkkeellä

· En ole työ elämässä.

· En ole työelämässä

· En ole työelämässä

· En ole työelämässä.

· En ole työssä vaan eläkkeellä

· En osaa sanoa

· Invataksilla

· Julkisilla kulkuneuvoilla (pyöräilen pysäkille) ja omalla autolla

· Kimppakyyti

· Kävellen tai potkulaudalla (ei-sähköinen) metroasemalle, josta metrolla työpaikalle.

· Lumettomaan aikaan enimmäkseen pyöräillen, muuten julkisella tai omalla autolla

· Mies vie ja hakee

· Minulla ei ole koulu, opiskelu tai työpaikkaa koska olen sairaseläkkeellä, eli noihin paikkoihin en liiku mitenkään?..

· Minulla on kotitoimisto

· Muuten

· Olen eläkeläinen

· Olen eläkeläinen

· Olen eläkeläinen

· Olen eläkeläinen, aina kun mahdollista, menen kävellen asioilleni.

· Olen eläkeläinen, en mene töihin jne

· Olen eläkeläinen, joten en mene noihin paikkoihin.

· Olen eläkkeellä

· Olen eläkkeellä

· Olen eläkkeellä

· Olen eläkkeellä

· Olen eläkkeellä

· Olen eläkkeellä

· Olen eläkkeellä

· Olen eläkkeellä, mutta kävelen aina kun se on mahdollista

· Olen eläkkeellä. Autolla pakolliset matkat. Muut pyöräilen.

· Olen koti-isä, "työni" on kotona

· Oma auto/julkinen liikenne

· Omalla autolla ja julkisilla yhtä paljon

· Omalla autolla ja kimppakyydillä

· Omalla autolla, eläkeläinen

· Osittain omalla autolla, osittain julkisilla.

· Pyöräillen bussipysäkille, siitä bussilla kaupunkiin ja loppumatka kävellen, noin joka viides työpäivä omalla autolla tai kimppakyydillä

· Pyörällä asemalle ja lähiliikenteellä sieltä.

· Riippu työmatkan pituudesta,jos työmatka on alle 10 km kesällä  pyörällä, yli 10 km autolla.

· Riippuu tilanteesta

· Taksi

· Taksilla

· Taksilla

· Teen töitä kotona

· Työnantajan autolla.

· Työskentelen kotoa käsin

· Työskentelen kotona

· Työstä riippuen julkisilla tai autolla

· Useimmiten bussilla ja noin kerran viikossa taksilla

· Useimmiten julisilla liikennevälineillä, satunnaisesti omalla autolla.

· Useimmiten julkisella liikennevälineellä, satunnaisesti omalla autolla

· Useimmiten julkisilla liikennevälineillä ja kävellen, satunnaisesti omalla autolla.

· Useimmiten julkisilla liikennevälineillä, satunnaisesti autolla. Julkisella meno kestää 50 min/suunta ja autolla 18 min/suunta.

· Useimmiten julkisilla satunnaisesti autolla muualle kuin varsinaiselle työpisteelle

· Useimmiten omalla autolla, satunnaisesti julkisilla

· Vammaistaksilla

· Vammaistaksilla

· Yhteisellä autokyydillä

· Yhtä usein omalla autolla JA julkisilla liikennevälineillä.




Miten liikut pääasiallisesti arjessa kun menet kauppaan? Muuten, miten?



· Autolla tai vammaistaksilla

· Auton omistava kyydissä

· Eläkeläisrientoja tilanteen mukaan

· En osaa sanoa

· (Julkisilla ja kävellen) tai omalla autolla

· Kaverin kyydillä

· Kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti autolla.

· Kävellen tai tuttavan autokyydillä

· Miehen kyydissä autolla.

· Muuten

· Riippuu tilanteesta ja paikasta

· Taksilla

· Taksilla

· Useimmiten puolison kanssa autolla, satunnaisesti julkisilla/kävellen

· Yhtä usein kaikilla yllä mainituilla (julkinen liikenne, kävely, auton kyydissä)






Mikä tai mitkä asiat saisivat sinut lisäämään kävelyn ja/tai pyöräilyn osuutta arjen liikkumisessa?



Nainen 18-34 vuotta



· Aika

· Asennemuutos omassa päässä

· Asuisin taajamassa

· Auto pois

· Ei helposti varaa autoon, pyörällä pärjää niin ei jaksa edes säätää että saisi jonkun auton

· Ei mikään (4)

· Ei mikään koska kävelen jo ne matkat aina

· Ei mikään, lyhyempi matka?

· Ei mikään—en omista autoa joten vaihtoehdot ovat vähissä. Usein käveleminen on ainoa vaihtoehto. Käytän julkisia jos on mahdollista (jos ne menevät sinne minne tarvitsen ja jos on rahaa).

· Ei ole muuta vaihtoehtoa. Saa raitista ulkoilmaa, kun kävelee/pyöräilee ja liikuntaa.

· En ole lisännyt, olen aina suosinut kävelyä ja pyöräilyä

· En omista autoa ja asun keskustassa, joten kuljen kävellen kaikki asiointimatkat. Bussilla tai puolison kyydillä pääsen, jos matkaa on niin paljon ettei kävellen onnistu. Pääasiassa kävelen siis kaikki asiointimatkat jotka on max. Noin 3-5 km per suunta. Koska kävelen jo kaiken mahdollisen, ei sitä ole enää mahdollista lisätä.

· En omista autoa, joten kävelen jo ennestään joka paikkaan.

· En osaa sanoa (16)

· En tiedä mikä lisäisi enää kävelyä koska kävelen käytännössä joka paikkaan.

· Enemmän aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa

· Erissä kaupungissa asuminen

· Helpompi matka

· Helpompi pääsy palveluiden ääreen (lyhyempi matka)

· Helppo tapa säästää rahaa ja liikkua, lyhyet n. 5km matkat saattavat kestää yhtä kauan kaupungin läpi julkisilla kun vähän kiertäen pyörällä.

· Huollettu pyörä

· Hyvä sää, kannustimet

· Hyvät kelit.

· Hyvät kevyen liikenteen väylät

· Hyvät säät

· Hyvät säät, matkaseura

· Hyvät tiet, mukava keli ja seura. Oikeasti vaikuttaa kauheasti mun vuorotyö (ajan puute) ja väsimyys.

· Ikuinen kesä

· Innostus ja motivaatio.

· Jalkakäytävien ylläpito talvikaudella (kävely). Kävelen toki silti, mutta loska ja varsinkin autojen tieltä jalkakäytäville aurattava lumi on inhottavaa ja pahimmillaan vaarallista.

· Jo nyt kävelen/pyöräilen joka paikkaan. Vain pidemmillä matkoilla käyrän julkisia.

· Jos asuisi lähempänä

· Jos asuisimme lähempänä kauppaa tai kävisi useammin/vähemmän ostettaisi kaupasta koska meillä 4 henkinen perhe

· Jos ei tarvitsisi tehdä kerralla suuria ostoksia ja jos saisi kaverin kantamaan kauppatavarat

· Jos esim käyttämäni kauppa olisi lähempänä

· Jos hankkisin oman pyörän, mutta pelkään liikaa että se varastetaan

· Jos kaupat olisivat lähempänä

· Jos kauppa tai koulu olisivat lähempänä ja pyöräteitä olisi enemmän

· Jos kaveritkin liikkuisivat jalan

· Jos minulla olisi enemmän energiaa

· Jos olisi enemmän aikaa

· Jos olisi enemmän aikaa.

· Jos oma terveys olisi parempi, voisi julkisesta liikennevälineestä jäädä useita pysäkkejä aikaisemmin pois ja kävellä loppumatkan.

· Jos se olisi helpompaa

· Jos vaan ottais itteensä niskasta kiinni. Tai no jos sporayhteys katkastais, ni olis pakko, mutten olis siitä hirveen tyytyväinen.

· Kauppa lähempnä

· Kauppa olisi kävelymatkan päässä, en jaksa kantaa ostoksia niin kaukaa enkä ehdikkään sillä matkojen kävelyssä menee niin paljon aikaa. Työpaikalle ei voi mennä pylrällä eikä kävellen sillä matkaan kuluisi yli 3h

· Kuljen jo nyt lähes kaikki matkat jalan

· Kävelen jo lähes kaikkialle eli ei mikään.

· Kävelen jo nyt arjessa kaikki sellaiset matkat, jotka ovat edes jossain määrin järkevästi kävellen saavutettavissa. Töihin kävelisi noin tunnin, joten se ei vain aikataulusyistä ole mahdollista. Pyöräilisin mielelläni, jos suihkumahdollisuus olisi työpaikan päässä, mutta sen puuttuessa on pyöräily jäänyt.

· Kävelen jo nyt n. 15km joka päivä

· Kävelen mielestäni aika paljon jo nykyäänkin.

· Kävelin syyskuussa päivittäin 2km rautatieasemalta koululle ja 2km koululta linja-autoasemalle. Pyöräilyä voisin lisätä, koska se on toiseksi vähiten kuvottava liikunnanmuoto, mutta mitään tarvetta ei ole, sillä liikun riittävästi.

· Kävely ja pyöräily riippuu säästä.

· Liikenneturvallisuuden lisääminen, katujen parempi kunnossapito etenkin talvisin

· Lisäaika päivässä, parempi sää

· Lisää aikaa

· Lyhyemmät matkat

· Lyhyemmät työvuorot, terveenä pysyminen

· Lyhyemmät välimatkat

· Lyhyemmät välimatkat

· Lyhyemmät välimatkat

· Lyhyemmät välimatkat

· Lyhyemmät välimatkat kotoani kouluun ja töihin, sillä usein kävelyyn menisi vähintään tunti, mihin minulla ei ole aikaa.

· Lyhyemmät välimatkat.

· Lähemmät etäisyydet esim kauppaan

· Lähempänä olevat palvelut ja työpaikka

· Lähikaupaksi Lidl niin kävelisin aina

· Lämpimämpi sää

· Miellyttävämpi katuympäristö

· Motivaatio. Turvallisemmat kulkuväylät.

· Muuttaminen lähemmäs keskustaa

· Olisi enemmän aikaa ja viitsisi.

· Oma motivaatio.

· Oman hyvinvoinnin ja ympäristön ajattelu, sekä rahatilanne.

· Oman laiskuuden päihittäminen.

· Omasta autosta luopuminen

· Palvelut lähellä

· Paremmat kelit ympäri vuoden

· Paremmat pyörätiet

· Paremmat pyöräväyläy

· Paremmat varusteet ja paremmat pyöräilyreitit pidemmille matkoille.

· Parempi pyörä ja lämpimämmät vaatteet

· Parempi sää

· Pimeään aikaan valaistut kadut! Paikkakunnallani valot sammuu liian aikaisin tai ei syty ollenkaan.

· Pitäisi olla enemmän menemisiä, jotta lähtisi menemään

· Pyöräilisin mielelläni vuoden ympäri mutta se ei ole mahdollista lumen takia.

· Pyöräilisin vapaa-ajalla enemmän jos olisin varma, millä teillä on sallittua pyöräillä.

· Pyöräilyteitä olisi enemmän ja porukka noudattaisi sääntöjä

· Pyörän nastarenkaat talvella

· Pyöräteiden ja kävelyteiden kunnossapito takkuaa meidän kunnassa.

· Pyörätielllä ois iso merkitys, ei tarvis rekkojen seassa mennä.

· Pyörätiet

· Samat kuin aiemmassa mainitsin

· Se, että vähentäisi lyhyitä joukkoliikennematkoja ja korvaisi ne kävelyllä/pyöräilyllä

· Suuremmat säännöt, lyhyemmät välimatkat paikasta toiseen

· Suuri kauppa lähellä - nyt isompi kauppareissu suuntautuu niin kauas, että muu kuin autolla liikkuminen hankalaa.

· Sähköpyörän ostamiseen tarkoitettu tuki.

· Sää

· Sää

· Sääolosuhteet

· Tarpeeksi lyhyet etäisyydet palveluihin

· Teen jo näin aina kun mahdollista, hyvin paljon kävelen koska liikunta ja ei ole rahaa. Ei voi enää lisätä, toki kävelyä voisin vaihtaa osittain pyöräilyyn, sitä teen vähemmän koska olen sairas ja kömpelö.

· Terveyshyödyt

· Terveyshyödyt

· Turvallisemmat ja hyväkuntoiset, mukavat pyörätiet kaikkialla.

· Turvallisemmat pyöräilyolosuhteet esim. Lisäämällä pyöräkaistoja kantakaupungissa (vr. Esim. Espanjan Valencian pyöräkaistojen määrä), våhentämällä kantakaupungin sallittua ajonopeutta ja selkeyttämällä liikennemerkein missä menee pyörä- tai kävelytie.

· Työpaikka ja kauppa liian kaukana. Jos olisi aikaa niin useammin pyörällö

· Tärkeät paikat lähellä, hyvät pyörätiet

· Ulkoinen kannustin

· Vapaa-aika ja kävelymaastot

· Vähemmän sateiset ilmat. Esim ruokakaupan sijainti. Enemmän aikaa käytettävissä.

· Välimatkat olisi lyhempiä





Mies 18-34 vuotta



· Aika

· Ajokortin menetys

· Ei kyllä varmaan mikään. Kauniit ilmat ehkä.

· Ei mikään (3)

· Ei mikään, en voi/ halua/ jaksa pidempiä matkoja taittaa kävellen tai pyörällä

· Ei mikään, koska asun maaseudulla ja kirkonkylälle on 30km matkaa

· Ei mikään, minulla ei oel autoa joten kävellen tai pyöräillen aina

· Ei sitä juuri voi enää lisätä

· En omista polkupyörää, joten sellaisen hankkiminen mahdollistaisi pyöräilyn. Jos minulla olisi sähköpyörä, saattaisin korvata joitakin automatkoja.

· En omistaa auto

· En osaa sanoa (12)

· Enemmän aikaa

· Että pyöräilijöille olisi helppo suihkussakäynti mahdollisuus

· Ihan vieressä oleva supermarket

· Joku määränpää

· Jos joku kaivaa mäen kaupungin alta

· Jos koulu olisi lähempänä.

· Jos matkat olisivat lyhyempiä.

· Jos pitäisi ostaa vähemmän kaupasta.

· Kaikki olisi lähempänä kotia

· Kaupat lähempänä kotia.

· Kevyen liikenteen väylän olemassaolo, kunnolliset sadevarusteet, hankintahinnaltaan edullinen tavarankuljetuskärri pyörään

· Käveltyä tulee jo nyt frisbeegolfin myötä mutta pyöräilyä pitäisi lisätä kuntoilumielessä. Eli pitäisi vain ryhtyä

· Kävelyreittien ylläpito (mikä toki on jo hyvin tasokasta) Kävelyteiden ja pyöräteiden selkeä erottelu ja merkitseminen

· Kävelytapojani pitää yllä se, että suurin osa arjen palveluista on noin 2 kilometrin säteellä kodistani. Pyöräilyä lisäisi kunnolliset lämmitetyt säilytys- ja huolto-pesutilat pyörille taloyhtiössäni tai sen välittömässä läheisyydessä. Pyöräkaistojen huolellinen suunnittelu, autojen nopeusrajoituksen laskeminen. Sujuvammat reitit mm. Hakaniemestä Helsingin yliopistolle ja muualle keskustaan. Tällä hetkellä kulkuväyliä dominoi autoliikenne.

· Lapset kun kasvaa.

· Liikun jo nyt todella paljon kävellen ja pyörällä, jos Suomessa olisi parempi sää liikkuisin vielä enemmän.

· Liikun jo paljon pyörällä arjessa

· Liikun töissä riittävästi joten en koe tarvitsevani lisää liikkunista kävellen/pyöräillen

· Lyhyemmät etäisyydet ja kävelyseura

· Lyhyemmät matkat

· Lyhyemmät matkat

· Lyhyemmät välimatkat.

· Lyhyempi matka

· Lyhyempi matka

· Lyhyempi työmatka. Kauppaan pakko mennä autolla,koska kantamukset.

· Minun on mahdoton kuljettaa nykyistä määrää ostoksia muutoin kun autolla

· Motivaatio.

· Muutto lähemmäs palveluita ja töitä.

· Myöhäisemmät työ ajat ja maakuntamatksilujen vähentyminen(työ jutut), joihin joudun mennä joko julkisilla tai taksilla

· No vapaa ajalla tietty oman kuntoilun vuoks ois hyvä

· Nykyisen työn takia tarvitsen työautoa tarvikkeiden ja työkalujen kuljetusta varten, joten lähinnä työn tai työnkuvan muutos voisivat vähentää autoilun osuutta.

· Olen harrastaja.

· Oma pyörä

· Palvelut lähemmäs

· Palvrlut olisivat lähempänä

· Paremmat kelit ja viitsiminen.

· Paremmat pyöräilyväylät (liikaa pysähdyksiä liikennevaloissa ja liikaa epäjatkuvuuskohtia). Liikaa pyörävarkauksia (pyörän oikeaoppisesti lukitsemisen vaiva, huoli pyörän joutumisesta ilkivallan tai varkauden kohteeksi).

· Paremmat pyörätiet ja vähän lyhyempi työmatka.

· Parempi kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito. Paremmat pyörätiet. (Mutta tosiasia on, että asun meren rannalla, ja talvisin tuuli on niin jäätävä, että ulkona ajan viettäminen vain on hirveän epämiellyttävää.)

· Parempi pyöräilyvarustus

· Parempi sää.

· Rahan säästö ja ympäristöystävällisyys

· Rauhallisemmat kävelytiet. Kävelytie autotien vieressä ei koskaan ole ideaali kävelyreitti.

· Rutiininomaiset lenkit.

· Se että asuisin paikassa jossa ei ole niin hyvät julkiset liikenneyhteydet.

· Se on ihan mun omasta motivaatiosta ja jaksamisesta kiinni, että menenkö autolla vai kävellen/pyörällä. Autolla on vaivattomampi ja nopeampi liikkua.

· Talvisin auratut ja hiekoitetut jalkakäytävät

· Talvisin pyöräteiden parempi kunnossapito ja valaistus

· Terveydentilan paraneminen ja kunnolliset vehkeet niinkuin toimiva polokupyörä ja kengät joilla ei koske kävellä vähänkään pitempää matkaa

· Toinen ilmasto

· Työpaikan vaihtaminen. Työmaa yksinkertaisesti vaatii auton, koska työpaikat vaihtelevat päivästä ja viikosta toiseen koko ajan. Kauppaan mennessä fillarimatka on kuutisen kilometriä, joten harvemmin huvittaa lähteä. Usein sitä käy samalla kaupassa kun menee työpaikkaan x.

· Työpaikka tai kauppa lähempänä

· Työt jos olis lähempänä ja ei olis laiska ja saamaton.

· Uusi pyörä.

· Varmaan muutto lähemmäs palveluita, asun harvaan asutulla maaseudulla, josta ei ihan kävellen kauppaan lähdetä.

· Verotus

· Viitseliäisyys

· Välimatkojen lyhentyminen, en ajatellut vastaisuudessakaan kävellä kahdeksaa kilometriä maitokauppaan.

· Välimatkojen pitää olla sellaisia, että ne voi kävellä. Hyvät kävelyreitit ja kävelyreittiverkosto eli on hyvät tiet joka paikkaan.



















Nainen 35-54 vuotta



· Aika

· Aika

· Aika ja motivaatio. Nykyisellään jos kulkisin työmatkat kävellen tai pyörällä, se tarkoittaisi lapselle pidempää hoitopäivää ja koiralle pidempää yksinoloaikaa.

· Aika, käytettävissä oleva aika todellakin. Ja palveluiden sijainti versus koti.

· Aikataulujen väljyys

· Aikataulut väljemmiksi.

· Ajan järjestäminen

· Ajan käyttö

· Asuisin lähempänä paikkoja joihin menen autolla. En kyllä halua muuttaa keskustaan tai kaupunkiin, joten silloin pitäisi olla kyläkauppoja yms ja työ kotona.

· Asuminen ison kaupungin keskustassa

· Ei juuri pysty, asumme maalla eikä täältä pääse töihin/kouluun pitkän matkan päästä pyörällä tai kävellen harrastamaankaan ei ehdi

· Ei mikään (5)

· Ei mikään, kosak työmatka on niin pitkä

· Ei mikään, koska kauppaan on 15 km.

· Ei mikään, koska teen jo kaikki työmatkat niin sekä myös muuten paljon.

· Ei mikään: asun maalla ja täältä on useita km jopa lähimpään pikkukauppaan saati isompaan ja töihin, joten ei ole mahdollista liikkua muuta kuin omalla autolla. Bussipysäkille 5 km.

· Ei oikeastaan mikään. Asun 56km päässä työpaikasta, julkista liikennettä ei ole. Milläs muulla menet töihin?

· Ei olisi kiirettä, ja kaupat olisi lähempänä

· Elämäntilanteen muutos

· En osaa sanoa (21)

· En voi enää lisätä kävelyä, koska kävelen jo nyt joka paikkaan.

· Enemmän aikaa arkeen. On niin hetkistä tämä elämä.

· Enemmän vapaa-aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa.

· Enemmän/ paremmat palvelut lähelle, esim. Uimahalli n. 15km päässä.

· Energia

· Että minulla olisi enemmän aikaa

· Etäisyydet liian pitkiä kauppaan menolle. Matkan voisi periaatteessa jakssaa pyöräillä, muttei pyörätietä, niin liian vaarallista.

· Fyysinen vamma estää.

· Fyysisen terveydentilan parantuminen sellaiseksi, että pystyisin liikkumaan sairauksiltani.

· Haluan pysyä kunnossa ikääntyessänikin. Raitis ilma.

· Halvempi lähikauppa.

· Helpompi tapa mennä töihin

· Hyvä julkinen poikkiliikenne.

· Hyvät pyörätiet ja uuden pyörän ostaminen. Kävelen riittävästi.

· Hyvät pyörätiet kotoa kaupunkiin

· Ilmaston muuttaminen niin, että koskaan ei sataisi.

· Jo nyt kävelen mielestä hyvin paljon. Meillä ei ole autoa, joten kävely, julkinen liikenne sekä pyörä ovat jo nyt täyskäytössä. Eikä autoa ole tarkoituskaan hankkia!

· Jos asuisin lähempänä palveluja, kulkisin useimmin.

· Jos harrastukset olisivat lähempänä/parempaan aikaan

· Jos julkista liikennettä olisi vähemmän. Toisaalta kävelen ja pyöräilen AINA joka paikkaan.

· Jos kaupat olisivat lähempänä

· Jos kauppa olisi lähempänä

· Jos kauppa olisi lähempänä tai pääsisin bussilla kätevästi lähemmäksi.

· Jos kauppa olisi lähenmpänä kuin 7km päässä

· Jos muuttaisin paikkaan missä on parempi julkinen liikennöinti tai joka paikkaan olisi niin lyhyt matka, että se onnistuisi muutoin kuin omalla autolla.

· Jos olisi enemmän aikaa käytettävissä.

· Jos olisi enemmän aikaa käyttää siirtymiin. Ja ei tarvitsisi kuljettaa lapsia harrastuksiin.

· Jos olisi palvelut lähempänä

· Jos olisi parempi pyörä, jossa esim. Paksummat renkaat, jolloin sohjossakin polkeminen onnistuisi. Voisin toki kävellä töihin, mutta siinä on syynä ajanpuute. Kävellen matka sujuu monta kertaa hitaammin kuin autolla. Ja ehkä asiaan vaikuttaa yhtä usein jokin meno, johon töiden jälkeen menen ja tarvitsen siihen autoa (esim. Kauppakäynti suurperheen ruokaostoksia varten).

· Jos on aikaa käytettävissä.

· Jos välimatkat olisivat lyhyempiä

· Kaupat ja työ lähemmäksi

· Kaupat lähemmäs kotia

· Kauppa lähemmäksi

· Kauppa lähempänä

· Kaupunkipyöriä tälle alueelle, metroa odotellaan alueelle, teiden kynnykset matalammat

· Kävelen / pyöräilen silloin kun siihen on aikaa, työpäivän ja harrastusten alkamisen väli esim. On niin lyhyt, ettei pyörällä ehdi perille. Pakko mennä autolla, lähinpään kauppaan matkaa 5 km. Perheen ruokaostosten kuljettaminen on täysin mahdotonta pyörällä, ehkä onnistuisi jos hankkisi peräkärryn. Pyöräilen työmatkan joka kerta kun sää on kuiva tai ei ole lunta tai muuten liukasta, (ei ole korjattavissa pukeutumisella). Julkisen liikenteen vuoroja työmatkaan ei ole ollenkaan.

· Kävelen jo paljon,mutta työmatka on 60 km suuntaansa,on pakko käyttää autoa

· Kävelen varsin paljon jo nyt, mutta pyöräilyä ehkä lisäisi se, että voisi olla varma pyörän turvallisesta pysäköinnistä muuallakin kuin omalla lukitulla piha-alueella.

· Kävelykaveri ja jos olisi lisää aikaa

· Liikun jo lähinnä aina jalan tai pyörällä.

· Liikun jo nyt tarpeeksi kävellen/pyöräillen, ei ole autoa.

· Liikun lähes aina noin

· Liikun muutenkin autolla hyvin harvoin

· Lisää aikaa

· Lyhyemmät etäisyydet. Työmatka on 70 km/suunta, joten sitä ei voi kävellä eikä pyöräillä

· Lyhyemmät välimatkat

· Lyhyemmät välimatkat

· Lyhyemmät välimatkat paikkoihin joissa käyn. Paremmat pyörä-ja kävelytiet

· Lyhyemmät välimatkat.

· Lyhyempi matka työ/opiskelupaikkaan.

· Lyhyempi työmatka

· Lyhyempi työmatka

· Lyhyempi työmatka

· Lyhyt matka

· Lyhyt matka kauppaan

· Lähin kauppa, pankki, apteekki 32km. Ajan työkseni joten käyn työmatkoilla kaupassa

· Lähinnä terveydentilan koheneminen lenkkeilyn osalta. Arjen asioinnissa kävelyn lisääminen ei ole mahdollista, sillä hoidan kaiken mahdollisen kävellen. Ruokaostoksia en voi hoitaa jalkaisin, koska pääasiallisella asuinpaikkakunnallani kantomatka on liian pitkä (terveyden saneleman ruokavalioni edellyttämiä tuotteita ei saa lähikaupoista) ja rinnakkaisosoitteestani ostosmatka on lähemmäs 40 km.

· Mukavat kävelyreitit

· Muuttaminen kaupunkiin

· Muuttaminen pois omasta kodista

· Muutto kaupunkiin

· Muutto, välimatkat pitkiä.

· Olen tyytyväinen arjen liikkuvikseni. Ehkä vieläkin kalliimmat bussiliput. Ja mahdottoman kallis parkkeeraus keskustassa.

· Olisi aina kesäkeli, eikä liukkaita kelejä ollenkaan.

· Olisi palveluita omalla asuinpaikkakunnalla. Töihin ei ole julkista liikennettä käytettävissä.

· Oma aktiivisuus.

· Oma hyvinvointi ja terveys

· Oma motivaatio, jotta näkisi sen vaivan, että jättäisi auton kotiin.

· Oma pyörä

· Oma päätös ja kunnon säänmukaisten varusteiden hankkiminen

· Oma päätös.

· Oma sinnikkyys

· Oma tahto

· Oma viitseliäisyys

· Oman aktiivisuuden lisääminen

· Oman aktiivisuuden lisääminen

· Oman kunnon ja terveyden takia

· Parantuminen kroonisesta sairaudesta

· Paremmat jalkakäytävät/oyöräilytiet.

· Paremmat joukkoliikenneyhteydet.

· Paremmat pyöräilyreitit, pienemmät etäisyydet

· Paremmat sääolosuhteet

· Parempi kunto, hyvät pyöräilyreitit ja hyvä pyörä.

· Parempi polkupyörä. Nykyinen oli halvin mahdollinen joka löytyi kieräätyskeskuksesta, eikä miellyttävin ajaa.

· Parempi terveys, reipastuminen

· Parempi turvallisuus

· Parempikuntoiset tiet. Poliisin näkyminen lähiössä. Nuorisojengien poistaminen kaduilta ja kauppakeskuksesta.

· Pienemmät ostokset useammin

· Pyrin kävelemään kaikki lyhyet matkat, joten käytännössä voisin lisätä liikuntaharrastuksen kautta kävelyä tai pyöräilyä. Helsingin keskustalla en oikein uskalla pyöräillä, koska koen sen turvattomaksi (liikaa liikenteeseen liittyviä riskejä), ei pyöräteitä.

· Pyöräilen ja kävelen jo nyt hyvin paljon

· Pyöräilen ja kävelen kaikkialle 10 km säteellä. Pidempiä matkoja voisin lisätä ostamalla sähköpyörän.

· Pyöräilyn osalta toivoisin Suomeen Tanskan kaltaista järjestelyä, jossa pyöräilijöille on omat kaistat ja liikennevalot autokaistojen ja jalankulkuväylien välissä. Pyöräily Suomessa autoteillä on hankalaa, koska autoilijat eivät osaa suhtautua pyöräilijöihin, ja yhdistetyillä pyörätie-jalankulkuväylillä taas vauhti täytyy pitää alhaisena siksi, että kävelijät eivät osaa väistää pyöräilijöitä eivätkä tunne liikennesääntöjä kovinkaan hyvin. Kävelen aika paljon, vähintään 8km päivässä, joten sen osalta en tarvitse lisäystä, mutta käyttäisin pyörää enemmän jos pyöräily olisi nopeampaa ja sujuvampaa.

· Sairauden helpottuminen ja laihtuminen.

· Se ainakin, että ei tule ns. "tiemaksuja" kävelijälle/polkupyöräilijälle!

· Sähköpyörä, lyhyemmät välimatkat

· Sää

· Sää. Lumella ja pakkasella on vaikea pyöräillä.

· Säätilan paraneminen ja lapsen kasvaminen, jotta hänen mukanakulkemisensa olisi helpompaa.

· Tarve siirtyillä enemmän.

· Terveyspainotus

· Tiheämpi kaupassa käynti = kevyemmät kassit

· Tunti lisää päivään

· Turvalliset (kunnossapito, valaistus) ja hyvin merkityt jalankulku/pyöräväylät

· Turvallisuus

· Työmatka lyhyemmäksi

· Työmatkan/ ison marketin matkan  pituuden lyhentyminen.

· Työmatkat teen autolla kiireen vuoksi.

· Työmatkoilla ei ole julkisia yhteyksiä ja matka on liian pitkä pyöräilyyn. Kauppa-asiat hoidan samalla kun tulen töistä, eli niiden hoidosta ei tule ylimääräisiä kilometrejä

· Työpaikka lähempänä kotoa, tällä hetkellä ei mahdollinen

· Tällä hetkellä ei oikein ole enempää mahdollista kulkea ilman autoa.

· Tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta kävellä tai pyöräillä töihin tai kauppaan pitkien etäisyyksien vuoksi. Vapaa-ajalla kävelen todella paljon. Kävelyä ei oikein edes voi lisätä.

· Uusi pyörä.

· Valaistus: myöhään ei viitsi kävellä pimeässä kotiin. Pyöräily olisi kivempaa ilman muita liikkujia 😊 (aggressiiviset kumipukupyöräilijät, eteen poukkoilevat jalankulkijat ja sähköpotkulaudat)

· Varusteet

· Viitseliäisyys

· Vähemmän hengenvaarallinen tie. Tie kauppaan on niin pitkä, ettei sitä voi järkevällä tavalla kävellä.

· Vähemmän mäkiä, paremmat kelit

· Vähempilumiset talvet

· Väljempi aikataulu ja kevyenliikenteen väylät





Mies 35-54 vuotta



· 7000 kilometristä vuodessa on jo vähän vaikea lisätä, tässä vaiheessa se on kiinni omasta motivaatiosta

· Aika

· Aika

· Aika

· Aika.

· Aikaa enemmän

· Aikataulut ja kelit

· Ajokortittomuus ja lyhyet työmatkat

· Asenne!

· Auton hajoaminen..

· Autosta luopuminen

· Dieselin kallistuminen ja muu vihamielinen suhtautuminen jo nyt autoiluun

· Ei mikään (11)

· Ei mikään, välimatkat pitkiä

· Ei mikään. Liikun tarpeeksi paljon

· Ei mitkään, kävelen jo ihan tarpeeksi ja pyöräilystä en tykkää

· Ei oikeastaan mikään. Ehkä työsuhdepolkupyörä.

· Ei tarvitse lisätä.

· Ei tällä hetkellä mitkään. Kaupungissa työasunnolla ollessa kävelen mieluiten, kotona liikun autolla pitkien välimatkojen takia.

· Eipä sitä osuutta tämän enempää voi lisätä, liikun lähes aina joko kävellen tai pyöräillen.

· Eivät mitkään. Autoilu on paras tapa liikkua.

· En keksi muuta kuin se, että julkista liikennettä huononnettaisiin, jolloin pakosta joutuisin kävelemään / pyöräilemään enemmän.

· En osaa sanoa (23)

· En toivo leudompia talvia, mutta pidempi lumeton aika lisäisi pyöräilyä.

· Enemmän aikaa

· Enemmän vapaa-aikaa, suotuisampi ilmasto, parempi polkupyörä, entistä kovempi kyykytys valtiovallan puolelta.

· Enemmän vapaa-aikaa.

· Ettei olisi suomen talvea

· Etämatkojen lyhentyminen

· Harrastus.

· Helppous ja miellyttävyys.

· Hermovaurion poistuminen ja asvaltti

· Huono

· Hyvä sää

· Hyvät kevyen liikenteen väylät

· Isot kaupat lähemmäksi kotia jotta jaksaa kantaa ostoskasseja

· Jaksaminen

· Jo olen maksimaalisessa tilassa tämän suhteen.

· Jos asuisin taajamassa

· Jos asuisin yksin, eikä olisi niin paljon ostettavaa kerralla...

· Jos ei tarvitsisi käydä viemässä lapsia kouluun onnistuisi ehkä helpommin

· Jos joskus asun lähempänä paikkoja joissa käyn ostoksilla, harrastuksissa, sukulaisten luona jne, niin silloin voisin enemmän kävellä tai pyöräillä. Nykyisestä asuinpaikasta pitää käytännössä autoilla kaikille asioille. Toisaalta näitä lähitoimia, kuten lähikaupassa käynti, kuntoilu, marjametsäily jne. Voisi hoitaa useammin kävellen tai pyöräillen jos vaan ei olisi niin laiska ja mukavuudenhaluinen.

· Jos lyhyt matka maksaisi enemmän

· Jos olis aikaa ja kauppaostokset pieniä niin silloin voisin lisätä kävelyä. Nyt pieniä lapsia, jotka tarvitsevat paljon ruokaa

· Jos olisi palveluita riittävän lähellä, eikä niin että kaikki palvelut viedään pois maaseudulta. Ennen kylässä oli kolmekin kauppaa, nyt lähin paikka mistä saa vaikka maitolitran on 10 km päässä.

· Jos palvelut olisivat lähempänä.

· Jos Suomen paikkaa siirtäisi 20 astetta lähemmäs päiväntasaajaa

· Jos työpaikka olisi lähellä.

· Joukkoliikenteen totaalinen puuttuminen.

· Js sattuisin nnostumaan metsässä hirvikärpästen seurassa polkemisesta

· Julkisen liikenteen edullisempi hinta

· Kauppa olisi vieressä. Elämänmuutois kuten sairaus tai työttömyys tai köyhyys.

· Kesällä pyöräilyä olisi vaikea enää lisätä, mutta talvisin pyöräteiden parempi auraus yms hoito lisäisi kyllä pyöräilyäni

· Kipu

· Kohteet sijaitsisivat kauempana

· Kysymys on huono; tuskin voisin enempää eää kävellä? Kysymyksen laatija voisi alkaa tallustella.

· Kävelen jo nyt niin paljon kuin mahdollista, pyöräilyä nyt helsingissä en pidä kauppa-asioinnissa edes mahdollisena, ei muutenkin ruuhkaisia pyöräkaistoja voi tukkia ostoskassien kanssa matelemalla.

· Kävelen jo nyt paljon. Pyöräilyä lisäisin, jos olisi enemmän pyöräteitä, nyt vilkkaalla tiellä pyöräily ei houkuttele.

· Kävely seura, ehkä?

· Lasten kasvaminen

· Liikun jo nyt käytännössä kaikki matkat kaupungin sisällä pyörällä tai jalan niin ei voi lisätä enää

· Liikun jo sen minkä pystyn

· Liikun noin ihan tarpeeksi

· Lisäaika

· Lisää tunteja vuorokauteen

· Lisääntynyt vapaa-aika.

· Luopumalla jostain muusta

· Lyhyemmät etäisyydet, nyt kävellen menisi liikaa aikaa

· Lyhyempi etäisyys

· Lyhyempi kauppamatka

· Lyhyempi työmatka

· Lyhyempi työmatka

· Lyhyempi työmatka

· Lähempänä olevat palvelut

· Lähinnä liikuntahyödyt

· Minun ei tarvitse lisätä kävelyä, kävelen jo nyt paljon.

· Motivaatiota ei ole

· Muuttaminen kaupunkiin

· Muuttaminen lähemmäs työpaikkaa ja palveluita.

· Muuttaminen lähemmäs työpaikkaa sekä kauppoja

· Muuttaminen muualle

· Muutto kaupunkiin, jonne en aijo muuttaa

· Määrä nyt aika sopiva.

· No julkiset liikennevälineet eivät vie perille asti ja kävelyä tulee noin 10-15 minuuttia lisäksi jokatapauksessa.

· Nykyistä vanhemmat lapset

· Olosuhteet

· Oma aktiivisuus

· Oma asenne. En tunne tarvetta lisätä.

· Oma motivaatio

· Oma päätös.

· Oma tahto, vähempi kiire

· Oma viitseliäisyys.

· On kiinni omasta viitseliäisyydestä

· Ostosmääriä olisi mahdoton kuljettaa pyörällä.

· Palveluiden läheisyys.

· Palvelujen läheisyys. Esimerkiksi automarketteihin ei ole helppo päästä.

· Palvelut myös kaupunkien keskustojen ulkopuolelle

· Paremmat ja turvallisemmat pyörätelineet, hiekoitussepeliä ei käytetä. Autojen nastarenkaiden käyttö kielletään. Lumet aurataan autoteille, ei jalkakäytäville.

· Paremmat julkisen liikenteen yhteydet. Tällä hetkellä pyörä on nopeampi kuin bussi. Yhteysväli on espoossa: leppävaara-sinimäki/mankkaa.

· Paremmat kelit

· Paremmat säät

· Paremmat tiet

· Paremmin tarjolla oleva julkinen liikenne!

· Parempi aikataulutus

· Parempi kuntoiset pyörätiet.

· Parempi sää

· Pitäisi saada töitä omalta paikkakunnalta tai päästä irtautumaan työelämästä

· Poliisi

· Pyörä mihin mahtuisi 2000 kg työkaluja mukaan

· Pyörätie(tulossa joskus v.2023)ehkä.kauppa ja työmatkoja se ei kuitenkaan tule helpottamaan.lähin kauppa n.5 km ja työmatkaa 22 km/suunta ja yötyö kyseessä

· Reuma rajoittaa liikkumista omin jaloin

· Saastomuus

· Sellaista keinoa ole.

· Sopiva matka kohteeseen

· Suurehko alennus pyörien ja tarvikkeiden hinnoissa.

· Sähköpyörän halpeneminen

· Talvella teiden auraus.

· Talvipyöräily on hankalaa, joten se ei onnistu.

· Tietyt kaupat lähempänä.

· Tuokaa kaupat tänne maaseudulle

· Tuskin mikään. Päivittäiset etäisyydet ovat liian pitkiä siihen.

· Työpaikka lähempänä

· Työpaikka olis asuinkunnassa

· Täysin omasta asenteesta kiinni.

· Töihin en oikein pääse kuin omalla autolla mutta kauppareissut voisi hoitaa kävellen mutta kun on aina kiire

· Uusi kunkon pyörä

· Vaikea sanoa. Esim. Kaupassa käynnissä pyörällä on hankala kuljettaa koko perheen viikon ruoat, joten pyörä ei ole realistinen vaihtoehto.

· Vapaa-aika

· Viitseliäisyys

· Vuorokauteen lisää tunteja

· Vähempi työkiire.















Nainen 55+ vuotta



· 3 koiraa, joiden liikunnasta on huolehdittava polvivammastani huolimatta.

· Aika

· Aika

· Aika, vuodenaika. Kesällä aktivoituu myös muihin liikuntamuotoihin, golf, puutarhanhoito jne.

· Aikaa enemmän, niin ehkä liikkuisin enemmän.

· Ajan käytön parempi suunnittelu

· Alaraajojen paraneminen

· Askelten kerääminen

· Asuinpaikan muuttuminen (ei vaihtoehto)

· Asuminen lähempänä palveluita.

· Asun haja-asutusalueella ja matkat sekä töihin että kauppoihin ovat pitkät, julkista liikennettä vain harvakseltaan, joten oma auto on lähes ainut vaihtoehto, kesällä pienet kauppa-asiat voisi ehkä joskus hoitaa kuntopyöräillen, mutta ei kokonaan

· Bensan hinnannousu,lisä aika

· Ehkä ei mikään. Olen jo 78-vuotias ja liikun mielestäni tarpeeksi.

· Ei mikään (6)

· Ei mikään, kaikki palvelut väh. 10 km:n päässä

· Ei mikään, koska en sairauden takia pysty

· Ei mikään, pyöräilen aina kun mahdollista. Jos kauppa-/työ-matkoilla paljon kantamista,silloin käytän autoa.

· Ei mikään. Kävelen päivittäin yli 10000 askelta ja se riittää tekoniveliselle 75-vuotiaalle mummelile.

· Ei mikään. Liikun mielestäni paljon. Kohta tulee pyörän mittariin 1000 km tämän kesän aikana !!!

· Ei mitkään koska kuljen kaikki mahdolliset matkat kävellen. Pitkät matkat julkisilla tai jos niitä ei kulje, yksityisautolla, mikäli saan kyydin.

· Ei oikein mikään, koska kävellen voi kantaa vain melko pienet ostokset eikä pyöräily oikein ole minulle sopivaa vahinkovaaran vuoksi.

· Ei ole julkisia kulkuvälineitä!!!

· Ei ole tarvetta!

· Ei tarvetta lisätä

· Ei voi enää lisätä

· Eipä voi enempää lisätä

· Eipä mitkään, ei täältä "korvesta" ilman autoa asioille pääse. Esim. Lähimmälle bussipysäkille valtatien varteen on n.15 km.

· Eivät oikeastaan mitkään.

· Eläkkeelle siirtyminen antoi mahdollisuuden

· En enempää voi enää kävellä; kävelen kesäisin yli 1000 km, pyöräilen suunnilleen saman verran.

· En omista ajokorttia, joten kävelen ja pyöräilen jo nyt.

· En omista autoa, siksi kävelen kaikki matkat jotka eivät ole liian pitkiä.

· En omista autoa, joten jatkan kävelyä ja pyöräilyä entiseen tapaan.

· En osaa sanoa (24)

· Enemmän kävely-pyöräilyteitä

· Että olisin itse viitseliäämpi.

· Heti kun paranen ja kunto kohenee.

· Hyvä pyörätieverkosto, teiden parempi kunnossapito ja hyvä valaistus

· Hyvä ulkoilusää ja valoisa kulkutie.

· Hyvät kulku mahdollisuudet

· Hyvät kävelytiet, turvalliset

· Hyvät pyörä ja jalankulun väylät.

· Hyvät pyörätiet ja mäkiseen maastoon sähköavustin pyöräänl

· Hyvät reitit

· Hyvät tiet ja valot.

· Hyvätasoinen kauppa tulisi olla lähempänä kotia, painavia ja suuremia ostoksia ei saa kannettua kotiin

· Hyötyliikunta

· Ihan oma päätös, mutta kauppamatkat on kätevämpi mennä autolla, koska ostosten kuskaaminen pyörällä on hankalaa...

· Itsekuri, lyhyemmät etäisyydet.

· Jalkani kunto

· Jalkojen ja sydämen tilan paraneminen

· Jo maksimissa

· Jos asuisin keskustan ulkopuolella, pyöräilisin enemmän .

· Jos ei tarvitsisi ostaa niin paljoa tavaraa ruokakaupasta

· Jos ikä ei alkaisi painaa...

· Jos jalat olisivat terveet.

· Jos kauppa olisi lähempänä

· Jos kauppa olisi lähempänä.

· Jos kuntoni sallii.

· Jos käyttämäni  kauppa olisi lähempänä

· Jos nivelet olisivat kivuttomat ja ikää olisi 30 vuotta vähemmän.

· Jos palvelut sijaitsisivat lähempänä

· Jos reumavaivat  vähän helpottavat!

· Jos työmatkoilla ei tarvitsisi olla niin paljon kuljetettavaa tavaraa mukana. Jos työpaikalla olisi peseytymismahdollisuus ettei tarvitsisi olla hikisenä töissä. Lyhyemmät matkat kauppoihin.

· Jos työpaikka ja palvelut olisivat lähempänä.

· Jos välimatkat olisivat lyhemmät, voisin käydä kaupassa kävellen.

· Kaikki on itsestä kiinni ja viitsimisestä.....

· Kaupat on liian kaukana käydä kävellen siellä

· Kaupat ovat liian kaukana. En halua raahata pyörällä isoja tavaramääriä, enkä toisaalta halua käydä kaupassa usein. Pyörän säilyttäminen isossa kauppakeskuksessa myös arveluttaa.

· Kauppa lähemmäksi ja se että saisin itseni liikkeelle

· Kauppa lähempänä.

· Kauppaan 25 km

· Keskustatunneli

· Koska liikun jo nykyisin pääasiassa kävellen tai pyöräillen, en juuri pysty lisäämään niiden osuutta. Ainut automatka on jokaviikkoinen kaupassa käynti.

· Koti lähempänä kauppaa

· Ks. Edellä terveys!

· Kun ei ole autoa

· Kunnollinen jalkakäytävien hoito

· Kunnon kohotus

· Kunnon parantaminen

· Kävelen jo nyt niin paljon kuin jaksan.

· Kävelen nyt jo paljon, ei juuri voi lisätä, ei ole autoa

· Kävelen päivittäin, joten vaikea enää lisätä

· Kävelen riittävästi (noin 3 t päivässä)

· Kävelen säännöllisesti. Käyn kaupassa autolla, jos on painavia ostoksia.en tarvitse enempää liikuntaa.

· Käyn kävelemässä nyt jo vähintään 4 km päivässä metsäteillä, hankala olisi lisätä

· Liikun arjessa päivittäin nytkin

· Liikun jo nyt enimmäkseen kävellen.

· Liikun jo nyt kaikki päivittäiset matkat kävellen

· Liikun jo nyt paljon

· Liikun jo tarpeeksi

· Liikun mahdollisimman paljon kävellen, myös hyötyliikunta kotona ja puutarhassa.

· Liikun nyt mielestäni jo tarpeeksi pyörällä/kävellen. Ehkä pitäisi lähteä lenkille joka päivä.

· Liikun omasta mielestäni niin paljon,en näe tarvetta

· Liikun riittävästi vapaa-aikana mutta matka kauppaan niin pitkä että ei mahdollista muuta kuin omalla autolla.

· Liikun tarpeeksi en osaa sanoa miten jaksaisin enemmän liikkua

· Liikuntaseura

· Lisää aikaa arkeen

· Lisää aikaa ja viitseliäisyyttä.

· Luultavasti ei mikään

· Lyempi matka keskustaan

· Lyhyemmät työmatkat ja harrastuksiin.

· Lyhyemmät välimatkat

· Lyhyemmät välimatkat

· Lyhyempi työmatka.

· Lähikauppaan kävelen, "isompaan" kauppaan menen autolla, jos on paljon ostettavaa, auton käyttöä vähentäisi pienemmät ostokset

· Maaseudulla matkat on pitkiä

· Maaseudulla on pitkät välimatkat,joten se ei ole mahdollista

· Mahdollisuudet..

· Mahdollisuus hoitaa asioita pyörällä (lyhyemmät etäisyydet esim. Kauppaan tms), pyötätiet tai leveät pientareet autoteillä

· Mielekäs ympäristö

· Mielestäni pyöräilen ja kävelen riittävästi

· Motivaatio.

· Muuttamalla lähemäksi kauppoja

· Muutto kasvukeskukseen

· Muutto tai kaupan sijainnin muuttuminen.

· Mäet matalaks

· Näön palautuminen. En näe pyöräillä

· Olen tyytyväinen tähän tilanteeseen.en omista omaa autoa ollenkaan,kaupat ja työ 3 km:n päässä.naapurikuntiin pääsee junalla ja linja-autoilla ok _kouluaikoina, muuten heikommin

· Oma aktiivisuus

· Oma innostus

· Oma into

· Oma motivaatio

· Oma motivaatio

· Oma terveys

· Ostosten tekeminen jaksoittain pieniä määriä kerralla lisäsi siirtymistä pyöräilyyn /kävelyyn

· Ostosten vähentäminen/kauppareissu.

· Palvelujen oleminen lähempänä

· Palvelut parempien pyöräteiden varrella.

· Paremmat ja turvallisemmat kadut

· Paremmat kevyenliikenteenväylät

· Paremmat sääolot talvisaikaan.

· Paremmat säät

· Paremmat säät talvisaikaan

· Parempi kunto

· Parempi oma terveys

· Parempi pyörä. Joskus kiire tai laiskuus syynä auton käyttöön

· Parempi sää

· Parempi terveydentila

· Parempi terveystilanne

· Parempi välineistö. En ole saanu aikaiseksi kypärä...

· Pitäisi muuttaa lähemmäs työpaikkaa tai kauppaa. Lisää aikaa

· Pitäisi tsempata itseään. Ei mitään muuta syytä!

· Pitääkö lisätä?

· Poutasää! Kun ruokakaupasta ei painavaa kannettavaa eikä mitään kylmätavaraa + pouta.

· Pyörillä kulkeva kauppakassi

· Pyöräily on ollut jo päivittäistä kuudenkymmenen vuoden ajan.

· Pyörätiet ja jalkakäytävät olisivat hoidetut myös talvella

· Päivärytmin muuttaminen

· Päättäväisyys

· Reuman voittaminen.

· Riippuu ratkaisevasti ostamastani tavaramäärästä

· Sama vastaus kuin edelliseen kysymykseen.

· Se, että ei olisi jatkuvasti pyörätiet remontissa ja kulkuväylät suljettu, kuten täällä oulussa kesä -19. En voi lisätä. Kävelen ja pyöräilen aina. Pyöräilen mökille 20km, puoliso tuo tavarat autolla!!!!

· Seura

· Sopiva seura, oma into lähteä liikkumaan, kauppaostosten pieneneminen

· Sopivan ruokakaupan sijainti lähempänä.

· Sähköpyörä

· Säännöllisemmät työajat

· Taluttaja

· Terveyden paraneminen

· Terveyden ylläpito

· Terveys

· Terveys

· Terveyshyöty ja liikenteen päästöt

· Terveystilanne

· Terveystilanteeni koheneminen

· Tuevalliset kevyen liikenteen väylät

· Turvallinen pyörän säilytys niin että pyörän uskaltaa jättää parkkiin.  Pyörätiet ilman jatkuvia risteyksiä autoteiden kanssa.

· Turvallisuus

· Työelämästä eläkkeelle pääseminen

· Työn takija joudun käyttämään autoa,vapaa aikana pitäisi liikkua enemmän

· Työpaikan ja kaupan  siirtyminen lähemmäs ja tieolosuhteiden parantuminen

· Työpaikkani on sekä porissa että huittisissa. Kotini on eurajoen ilavaisissa, poriin työmatka yhdenssuuntaisena on 56 km ja huittisiin yli 80 km. Julkisia ei ole mahdollista käyttää eikä myöskään kävellen tai pyöräillen pitkät matkat onnistu.

· Työssä auto välttämätön ja ja kauppakassit paina

· Tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta lisätä koska pyöräilen tai kävelen 95 prosenttia liikkumisestani

· Töihin pakko mennä autolla, matka on sen verran pitkä

· Uskon, että tätä nykyä en enää pysty lisäämään!

· Uusi kevyempi polkupyörä ja ryhdistäytyminen

· Uusi pyörä

· Vain polvileikkaus mahdollistaa liikkumista.

· Vain talvella kuljen julkisilla, kelin takia.

· Viitseliäisyys

· Viitsiminen

· Viitsiminen

· Vointini mahdollisesti paranee.

· Vähemmän sadetta





Mies 55+ vuotta



· Ahkeruuden lisääntyminen

· Aidosti liikenteen yhdessä kehittäminen. Ei toisen liikuntamuodon kriminalisointi. Jos autoilu loppuu (tai KUN se vähenee), mistä valtiovalta ottaa rahat? Raha kyllä kelpaa, mutta ei oikea liikenteen sujuvuus.

· Aika

· Aika

· Aika

· Aika on rajallinen luonnonvara. Auto on usein aikaa säästävin keino minun menoihini: tarvitsemani materiaalin kuljetus ei onnistu näillä vuosilla ilman ajoneuvoa.

· Aika vaikea lisätä. Kauppa on sen verran kaukana, että ostoskassien kuljettaminen esim. Pyörällä on vaikeaa. Julkista liikennettä ei ole.

· Aivoverenkiertohäiriö, ajokortin menetys, maailmanloppu.

· Asenne, oma

· Asennemuutos

· Asennemuutos

· Asiunpaikan vaihto

· Aurinkoisemmat kelit ja lyhyemmät välimatkat. 16 km kunnon kauppaan on pitkämatka kävellä tai pyöräillä viikonlopun ruokaostoksia hakiessa neli henkiselle perheelle

· Autoilun vähentäminen.

· Auton myyminen

· Bensan hinta

· Bensanhinnan korotus 10€

· Dieselin hinnan hirvittävä nousu

· Ehkä linja-autovuoro, jolla pääsisi jonnekin. Linja-autoja ei enää nykyään maaseudulla juuri kulje.

· Ehkä tavara täyssähköpyörä, nyt minulla on sähköavusteinen

· Ehkä valtion tuki sähköavusteisen pyörän hankintaan yli 70 vuotiaille?

· Ei juuri mikään. Pyörä tai kävely eivät esim. Sovi kauppareissuille, koska yleensä tavaraa on sen verran paljon kuljetettavaksi.

· Ei mahdollista

· Ei mahdollista

· Ei mikään (21)

· Ei mikään kävelen joka päivä ainakin 10 kilometriä

· Ei mikään on mennyt 3 välilevyä ja pystyn kävelemään alle 1 km

· Ei mikään voi enää lisätä pyöräilyäni; pyöräilin nuorena Suomen päästä päähän, yhteensä 2800 kilometriä.

· Ei mikään, ikävä kyllä

· Ei mikään, vain viher-vasemmiston väkipakolla aikaan saamat esteet

· Ei mikään. Käv/pyör jo tarpeeksi  paljon

· Ei nykytilanteessa mikään

· Ei oikein mikään, kävelen/pyöräilen jo nyt maksimaalisesti.

· Ei ole mitään erityistä syytä

· Ei tarvetta

· Eläkeläisen motivointi.

· En aio lisätä, kävelen ja pyöräilen paljon.

· En edes omista autoa, joten liikun pyörällä tai jalan. Yli 100km matkat julkisilla.

· En osaa sanoa (33)

· En osaa sanoa, kävelen  lähes päivittäin n. Tunnin

· EN osaa sanoa. Kyse lienee kokonaisuudesta: paremmat ja etuoikeutetut pyöräilyreitit, paremmat ja turvallisemmat pyörien säilytyspaikat, pyörä, jolla olisi helpompi kuljettaa ostoksia jne.

· En ryhdy pyöräilemään kaupunkiliikenteessä. Harrastan kestävyysjuoksua ja saliharjoittelua sekä keleistä riippuen talvella maastohiihtoa. Pidän kuntoani ja terveyttäni näillä. Liikun työ- ja kokousmatkani pääasiassa omalla autolla. Kokousmatkat pystyn tekemään osin julkisen liikenteen linja-autolla ja niin myös teen.

· Enemmän aikaa itselle.

· Että saisin jalkoihin voimaa jakaa painoa alemmas

· Hyvä kysymys

· Hyvä sää

· Hyvä sää

· Hyvä sää, kauppa lähempänä, nyt 6km edestak., otettava enemmän aikaa.

· Hyvät kelit

· Hyvät pyörätiet

· Ihan itsestä on kiinni, ei muusta.

· Ihan yksinkertaisesti fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpito.

· Ikä

· Itsekurin lisäys

· Itsekurin parantaminen

· Jalkavaivojen lievittyminen

· Jalkojen parempi terveys.

· Joo - liikenteen tutvallisuus

· Jos ei olisi omaa autoa

· Jos en olisi invalidi ja kykenisin yhä ajamaan pyörällä tai kävelemään pitkiä matkoja (yli 200 m)

· Jos jalat toimisivat paremmin , infarktin jälkeen ollut hankalaa

· Jos kylässä on olisi pyörätie ja jos minulla olisi sähköavusteinen polkupyörä ja jos kaupat olisivat pyöräilyetäisyyden  sisällä. Kylässäni  on kauppa jonne usein pyöräilen. Tarvitsen usein tavaroita joita kyläkaupassa ei ole. Tavaratalot ovat yli 20 km päässä.se on pyöräillen tavallisella pyörällä liian pitkä matka.

· Jos olis aikaa enemmän tämäntyyppiseen liikkumiseen

· Jos palvelut olisivat lähellä. Kauppaan 3km, ei julkista liikennettä

· Jos päätän tehdä niin.

· Julkinen liikenne

· Jälleen ajankäytön uudelleen järjestely. Työmatkani on 96 km yhteen suuntaan joten päivät ovat turhan pitkiä

· Kaikkien palveluiden siirtyminen lähemmäksi asuinpaikkaani

· Kaupat keskustaan

· Kauppa lähempänä

· Kauppoja lähemmäksi ja lisää.

· Keskimääräinen lämpötila vuodessa enemmän kuin +10 C

· Kesäiset olosuhteet

· Kipujen poisto

· Koiraihmiselle tulee kävelyä väkisin joka päivä. Pyöräilen lähinnä ilokseni / kuntoilumielessä.

· Koiran ulkoiluttaminen

· Kun tänne kylälle saisi kaupan jolle pyöräilisi

· Kunhan saisi jalat kuntoon

· Kunnolliset kevytväylät. Nykyään  niitä ei ole ollenkaan.

· Kunnolliset sadeasut jotka sopivatpyöräilyyn ja” hengittävät” riittäväst

· Kunnosta huolehteminen

· Kuntoilu

· Kuntoilu

· Kuotoilu ja aikaa on

· Kyllä kävelen ja pyöräilen jo riittävästi. Jollain tavalla palkitseminen joko rahallisesti tai kuntoiluviikko hyvässä ohjauksessa.

· Kylälle kauppa

· Kävelen ainoastaan vapaalla

· Kävelen ja pyöräilen ihan riittävästi

· Kävelyreitit paremmiksi, varsinkin talvella huonosti hoidettu

· Käytettävissä oleva aika.

· Leuto talvi

· Liikkeellelähtö

· Liikun jatkuvasti kävellen ihan riittävästi. Ei tarvetta lisätä

· Liikun lähialueella (3 - 5 km) aina pyöraällä tai jalan. Käytän omaa autoa vain erittäin huonon sään vallitessa.

· Liikun pyöräillen/kävellen tällä hetkellä paljon.

· Liikuntapaikan läheisyys

· Lisää aikaa

· Lisää omaa halua

· Lyhyemmät välimatkat

· Lyhyempi työmatka.

· Lyhyet välimatkat asiointi kohteisiin.

· Lähempänä sijaitsevat palvelut

· Lämmin keli

· Lääkärin suositus

· Matka liian pitkä pyöräilyyn, joten ei kiinnosta

· Mitä harvemmin viikossa käy ruokakaupassa, sitä enemmän tulee käytyä autolla, koska ostoksia kertyy enemmän kuin pyörällä kohtuullisesti saa kulkemaan. Pyörällä/kävellen voi helposti ja nopeasti hakea täydennysostoksia; useimmiten kävellen lähikaupasta (150 m). Kun teen yleensä väh. 20 km pyöräilymatkoja, niin voisin ottaa mukaan ruokakaupan opstoslista ja tuoda ainakin kuivamuonat yms. Mukanani pyörällä. Tämän otan käytännöksi ensi kesänä.

· Muuta liikkumisen mahdollisuutta ei ole. 18 km kauppa reissut hoidettava omalla autolla.

· Nivelkipujen poistaminen.

· No enpä tiedä miksi tekisin niin.

· Nuorempi ikä

· Nykyinen asumistilanne lisää kävelyn ja pyöräilyn määrää automaattisesti.

· Nyt riittävästi

· Olen siirtynyt 80 % työajalle. Vapautuneesta ajasta käytän ison osan liikuntaan. Eli elääkkeelle siirryttyäni liikunta lisääntyy vielä tästäkin.

· Olosuhteet

· Oma aktiivisuus

· Oma halu

· Oma tahto

· Oma tahto

· Oma tahto.

· Oma tahto.

· Omaishoitajilla olisi joskus vapaata.

· Oman auton puute

· Oman motivaation lisääminen.

· Oman terveyden ylläpito

· Omasta halustajan tämäkin on kiinni.

· Ostaa ensin pyörä

· Paikallisliikenteen vuorovälien parantaminen (nyt 4 vuoroa/vrk)

· Painon nouseminen.

· Palvelut lähemmäksi

· Palvelut lähemmäs kävelyetäisyydelle niin voisi edes harkita

· Palvelut olisivat lähempänä kotona ja ajoväylät kunnossa koko vuoden.

· Paremmat jalkakäytävät ja reitit lähimaastossa

· Paremmat pyörä- ja kävelyreitit

· Paremmat pyörätiet.

· Paremmat säät; vars. Pyöräteiden lisäämi nen, yhtenäistäminen ja parantaminen (erit. Risteyksissä).

· Paremmat tiet

· Parempi fyysinen kunto

· Parempi kunto

· Parempi sää

· Parempi terveys

· Parmmat pyöräily- ja kävelytiet.

· Pitäisi muuttaa pois täältä maalta, jossa ei ole julkista liikennettä ja palvelut liian kaukana kävellen/pyöräillen

· Polven paraneminen

· Polvet leikattua

· Punaiset pyöräbaanat hyvät

· Pyöräilen ja kävelen siinä määrin, että lisääminen ei ole mahdollista.

· Pyöräilijöiden parempi liikennesääntöjen noudattaminen

· Pyörän hankkiminen

· Pyörät ei ole aina käyttökunnossa

· Pyöräteiden määrän kasvattaminen

· Pyörätie/kävelytie.

· Selkäkivut pois

· Selkäleikkaus toivottavasti auttaa kävelyyn. Pyöräilyä en voi harrastaa.

· Suuri fyysisen väkivallan uhka.

· Sähköpyörä

· Sähköpyörä.

· Sähköpyörän omistaminen.

· Sää

· Säätila

· Säätila

· Tarve

· Tarveydentilan kohentuminen

· Tavarankuljetukseen soveltuva pyörä

· Tavaroitten kuljettamisen pitäisi olla helpompaa

· Terveempi keho

· Terveydelliset syyt

· Terveyden parantamiseksi.

· Terveyden tilanu paraneminen

· Terveys

· Terveys asiat

· Terveyshyödyt

· Teveyssyyt

· Tiet kuntoon kesällä/talvella.

· Turvallinen pyöräily ei valtamaanteilä

· Turvalliset kulkuväylät

· Työmatkan lyheneminen

· Työn lopettaminen

· Työpaikan siirtäminen lähemmäksi

· Työpaikan vaihtuminen

· Työpaikka ja harrastukset kotikunnassa

· Työpaikka lähempänä kotia (ei vaan ole näköpiirissä).

· Tämä on melkein mahdoton yhtälö, koska harrastukset ja sivutyöt vaativat pakosta auton käyttöä.

· Täällä sivukylällä kun ei ole Prismaa

· Vapaa-aika

· Vapaus

· Viitseliäisyys

· Viitseliäisyys

· Viitseliäisyys

· Viitsiminen.





Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen - Tuhat suomalaista 10/2019

--TAULUKOT
• Taulukoissa on väritetty sinisellä ne rivit, jotka 

kertovat vastaajien lukumäärän. 
• Kun jokin prosenttiluku on taulukossa kirkkaan 

vihreällä tai pinkillä alustalla, tarkoittaa se sitä, 
että kyseinen tulos eroaa merkitsevästi 
vastaavasta kokonaistuloksesta 99 %:n 
luottamustasolla, eli se voisi olla sattumasta 
johtuva vain yhdessä tapauksessa sadasta. 
Vihreällä merkityt eroavat merkitsevästi ylöspäin 
ja pinkillä merkityt alaspäin.

• Kun luku on taulukossa vaalealla vihreällä tai 
pinkillä alustalla, on ero merkitsevä 95 %:n 
tasolla.

Kaksoisklikkaa hiirellä oheista 
Taulukot-objektia saadaksesi 

näkyviin tutkimustaulukot Excel-
muodossa

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUsOnS-PbMAhXQZpoKHatAA7EQjRwIAw&url=http://thekitchen.fi/&psig=AFQjCNFa6Iyy5ugxS11J86vWvlgAjDhqPA&ust=1464324676807791
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						Tuhat suomalaista / Kitchen - Pyöräily&kävely / Lokakuu 2019

						Pyöräilee										Pyöräilyn määrä						Kävelee										Kävelyn määrä						Pääas. töihin/kouluun/opiskelupaikkaan																		Pääas. kauppaan																		Sukupuoli				Ikäryhmä												Sukupuoli+ikäryhmä												Koulutus										Ammattiryhmä								Talouden tulot/v								Asuinpaikka1								Asuinpaikka2		Maakunta

				Kaikki		Ympäri vuoden yht.		Lumet. aikaan usea krt/vko		Lumet. aikaan 1 krt/vko		Lumet. aikaan harvemmin		Ei koskaan		Tyyty- väinen		Haluaisi hieman lisätä		Haluaisi selvästi lisätä		Ympäri vuoden yht.		Lumet. aikaan usea krt/vko		Lumet. aikaan 1 krt/vko		Lumet. aikaan harvemmin		Ei koskaan		Tyyty- väinen		Haluaisi hieman lisätä		Haluaisi selvästi lisätä		Aina omalla		Aina julki- silla		Useim. oma		Useim. julkinen		Yhtä usein oma/ julkinen		Useim. käv./pyörä, sat. oma		Useim. käv./pyörä, sat. julk.		Aina kävellen/ pyörällä		Muuten		Aina omalla		Aina julki- silla		Useim. oma		Useim. julkinen		Yhtä usein oma/ julkinen		Useim. käv./pyörä, sat. oma		Useim. käv./pyörä, sat. julk.		Aina kävellen/ pyörällä		Muuten		Nainen		Mies		18-24 vuotta		25-34 vuotta		35-44 vuotta		45-54 vuotta		55-64 vuotta		65+ vuotta		Nainen 18-34 vuotta		Mies 18-34 vuotta		Nainen 35-54 vuotta		Mies 35-54 vuotta		Nainen 55+ vuotta		Mies 55+ vuotta		Perus-/ kansa-/ keskikoulu		Ammatti- koulu/ opisto		Yli- oppilas		Ammatti- korkea- koulu		Yliopisto/ korkea- koulu		Joht.as/ yritt./ yl.thlö		Al.thlö/ työ- väestö		Eläkeläinen		Muut		Alle 30.001€		30.001- 50.000€		50.001- 70.000€		70.001+ €		PK-seutu		Yli 50000as. kaupunki		Alle 50000as. kaupunki		Kunta		Helsinki		Uusimaa		Varsi- nais -Suomi		Sata- kunta		Kanta- Häme		Pirkan- maa		Päijät- Häme		Kymen- laakso		Etelä- Karjala		Etelä- Savo		Pohjois- Savo		Pohjois- Karjala		Keski- Suomi		Etelä- Pohjan- maa		Pohjan- maa		Keski- Pohjan- maa		Pohjois- Pohjan- maa		Kainuu		Lappi

		Kaikki		1000		166		166		89		316		263		297		315		231		924		23		13		20		20		538		304		133		363		85		139		54		69		61		52		93		84		362		11		244		17		61		100		55		135		15		513		487		99		158		157		152		164		270		157		100		156		153		201		233		62		287		153		218		261		194		323		307		153		232		218		187		198		202		312		266		220		113		296		88		41		32		93		37		33		24		28		46		31		51		35		33		12		73		14		33

		Painottamaton n=		1000		159		166		93		308		274		305		299		234		925		24		13		21		17		540		299		135		359		86		136		56		66		62		53		95		87		351		13		250		19		62		101		58		131		15		513		487		64		151		167		162		176		280		132		83		166		163		215		241		62		280		139		228		273		207		318		321		133		218		218		195		206		205		362		258		175		118		294		94		26		34		101		34		24		15		29		52		27		62		31		18		16		92		15		36

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Kuinka usein pyöräilet keskimäärin? Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

		

		Ympäri vuoden usemman kerran viikossa		10		61		-		-		-		-		25		8		1		11		-		-		-		-		14		7		5		1		9		2		1		15		46		20		37		3		3		6		5		-		16		23		10		29		-		9		11		17		12		15		8		9		5		13		15		8		15		6		7		7		10		13		9		11		7		12		6		17		15		10		10		7		4		13		13		8		3		4		8		12		13		10		3		8		21		30		7		11		9		11		18		36		20		18		13

		Ympäri vuoden noin kerran viikossa		4		21		-		-		-		-		4		6		1		4		-		-		-		-		4		3		2		2		2		9		3		6		2		5		5		2		3		14		4		5		3		3		3		3		-		3		4		6		4		9		1		1		2		3		8		5		5		1		2		7		3		7		2		4		3		5		2		5		4		3		6		2		3		4		3		4		4		2		6		4		2		5		3		9		9		-		-		-		-		8		5		8		6		7		-

		Ympäri vuoden harvemmin kuin kerran viikossa		3		18		-		-		-		-		1		3		6		3		7		-		-		-		3		3		3		3		1		7		2		2		5		-		2		2		1		-		6		5		1		4		-		2		-		2		3		3		4		1		5		2		3		3		5		2		4		2		2		-		4		6		1		2		1		3		4		3		2		4		4		1		0		3		4		3		1		1		2		4		7		2		-		9		14		3		-		8		6		3		-		6		3		5		7

		Lumettomaan aikaan useamman kerran viikossa		17		-		100		-		-		-		26		21		7		17		26		15		4		-		20		13		12		9		12		20		15		31		25		36		18		18		12		-		16		-		24		22		23		23		13		19		14		23		12		16		11		21		18		19		11		18		10		21		17		20		14		17		17		18		18		13		17		20		20		13		15		15		18		19		15		14		19		17		15		17		7		19		22		15		-		13		18		23		11		14		33		12		19		-		17

		Lumettomaan aikaan noin kerran viikossa		9		-		-		100		-		-		7		13		9		9		3		-		-		5		9		11		3		10		10		7		13		9		2		10		7		9		8		-		11		5		8		5		15		10		16		9		9		7		8		9		13		5		10		8		7		9		12		10		7		5		12		7		8		9		10		9		9		8		7		12		9		9		13		9		7		7		11		10		9		10		10		8		3		7		8		7		13		3		13		9		5		-		10		-		9

		Lumettomaan aikaan harvemmin kuin kerran viikossa		32		-		-		-		100		-		15		34		57		31		46		48		41		24		28		39		30		43		27		38		37		15		13		15		14		28		41		7		36		57		27		24		22		10		31		31		32		31		38		34		33		28		28		38		31		37		30		22		34		25		31		31		35		31		35		36		28		25		30		29		31		38		29		27		34		37		27		33		32		34		36		25		29		28		43		22		38		42		31		48		11		19		28		45		30

		En koskaan		26		-		-		-		-		100		22		14		19		25		18		37		54		71		22		24		46		32		38		16		30		22		7		14		17		38		31		73		22		28		22		19		27		24		41		26		27		12		22		16		28		35		34		15		23		21		23		39		31		35		27		20		28		25		25		22		33		21		21		30		25		28		32		25		24		27		35		32		28		19		24		32		41		24		6		25		24		12		30		8		28		20		14		24		24

		

		Oletko tyytyväinen siihen, kuinka usein ja paljon pyöräilet? Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

		

		Olen tyytyväinen siihen kuinka usein ja kuinka paljon pyöräilen.		30		54		46		24		14		25		100		-		-		31		14		13		12		22		42		17		13		21		28		16		21		44		59		52		52		25		23		31		17		10		49		43		36		51		32		29		31		37		27		29		26		33		30		33		27		23		32		30		31		29		29		28		27		33		29		28		29		37		34		29		25		31		27		39		31		17		27		28		28		19		32		31		29		57		21		35		23		31		25		22		47		30		38		27		27

		Haluaisin hieman lisätä pyöräilykertoja ja/tai pidentää matkoja joita pyöräilen		31		33		41		48		34		17		-		100		-		32		33		23		12		11		31		38		21		29		33		45		39		25		26		32		29		24		29		12		39		64		25		31		36		26		19		33		30		41		35		37		35		26		24		38		38		38		34		25		24		15		30		38		31		34		38		33		25		33		34		23		34		33		34		24		31		40		35		36		32		45		27		32		19		12		28		30		31		23		30		37		35		38		28		29		25

		Haluaisin selvästi lisätä pyöräilykertoja ja/tai pidentää matkoja joita pyöräilen		23		11		9		24		42		16		-		-		100		23		24		29		30		19		15		29		45		32		26		28		26		17		4		9		6		19		30		14		29		18		12		15		14		10		22		25		21		12		28		27		28		22		20		23		21		31		24		22		20		17		21		23		27		23		23		27		20		20		16		26		29		25		21		22		20		29		17		21		27		25		13		17		24		13		40		29		31		28		26		30		7		26		21		32		30

		En osaa sanoa		16		2		4		4		10		43		-		-		-		14		30		35		46		47		12		16		21		18		13		11		13		15		11		7		13		31		18		43		15		9		14		11		15		13		27		14		18		10		9		7		12		19		27		6		15		8		10		23		25		38		20		11		14		10		10		12		26		10		16		21		11		12		18		14		18		13		21		16		13		11		27		20		28		18		12		6		14		18		19		12		11		6		12		12		18

		

		Keskimäärin, kuinka usein kävelet jonkin, vähintään 500 metrin, matkan paikasta toiseen? Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

		

		Ympäri vuoden usemman kerran viikossa		76		78		85		88		75		65		82		78		75		82		-		-		-		-		86		75		43		68		86		64		90		84		94		91		84		68		65		59		77		79		88		89		87		85		60		81		70		88		77		75		74		73		73		85		75		81		67		77		70		60		71		79		76		84		79		77		70		79		73		74		76		83		83		78		70		73		80		81		72		81		70		85		80		61		73		78		86		81		75		47		60		75		71		51		64

		Ympäri vuoden noin kerran viikossa		12		17		8		8		10		15		11		13		11		13		-		-		-		-		8		13		27		14		9		20		9		8		3		4		13		10		14		6		14		9		6		8		12		8		10		10		14		8		9		13		15		12		13		9		8		12		17		10		15		22		14		11		12		8		12		12		13		11		12		14		15		7		8		11		15		13		8		7		11		7		14		9		10		21		14		19		5		6		17		30		31		13		16		11		22

		Ympäri vuoden harvemmin kuin kerran viikossa		5		5		2		2		5		7		3		5		6		5		-		-		-		-		2		6		8		6		3		11		1		1		-		2		1		5		8		14		5		4		2		1		-		3		-		4		6		2		5		4		8		6		4		2		6		4		8		5		4		5		5		6		4		3		4		4		6		5		6		3		3		4		4		5		6		5		4		4		4		6		10		1		5		13		7		3		4		9		2		3		-		6		8		6		8

		Lumettomaan aikaan useamman kerran viikossa		2		1		4		1		3		2		1		2		2		-		100		-		-		-		1		3		5		2		2		3		-		3		3		2		1		4		3		-		3		4		2		1		-		2		-		2		2		-		1		4		-		4		4		1		1		2		1		3		4		3		2		-		4		2		3		1		4		-		3		0		4		3		2		2		2		3		4		2		2		-		7		3		5		-		6		-		1		-		3		-		4		6		2		-		3

		Lumettomaan aikaan noin kerran viikossa		1		-		1		-		2		2		1		1		2		-		-		100		-		-		1		1		4		3		-		-		-		2		-		2		-		2		2		-		0		-		-		1		-		1		12		0		2		-		2		1		1		1		2		1		2		-		2		0		3		2		3		1		1		0		1		1		1		3		3		2		-		0		1		0		3		1		1		1		2		-		-		-		-		6		-		-		2		-		2		-		-		-		1		18		-

		Lumettomaan aikaan harvemmin kuin kerran viikossa		2		-		0		-		3		4		1		1		3		-		-		-		100		-		0		2		8		3		1		1		-		2		-		-		-		8		3		22		1		5		2		-		-		-		4		2		2		-		2		1		1		2		4		2		1		-		1		4		3		4		2		1		3		1		1		2		3		1		2		4		1		2		1		2		3		2		1		2		6		-		-		-		-		-		-		-		-		4		2		10		-		-		2		13		2

		En koskaan		2		-		-		1		1		5		1		1		2		-		-		-		-		100		1		0		5		4		-		1		-		-		-		-		1		3		4		-		-		-		-		-		1		1		14		1		3		2		3		3		2		3		1		-		6		1		3		1		2		4		4		1		1		1		1		3		2		-		1		3		1		2		1		2		2		3		2		3		3		6		-		2		-		-		-		-		1		-		-		10		4		-		-		-		-

		

		Oletko tyytyväinen siihen, kuinka usein ja paljon kävelet? Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

		

		Olen tyytyväinen siihen kuinka usein ja kuinka paljon kävelen.		54		68		64		55		48		44		76		53		36		56		26		34		13		33		100		-		-		46		53		42		61		69		78		70		68		49		47		36		50		45		66		62		67		66		44		47		61		70		56		48		53		53		51		55		71		42		58		45		58		47		51		59		47		61		56		51		52		62		59		49		57		53		55		58		56		44		57		55		52		35		44		57		48		68		59		53		52		53		55		43		53		44		58		74		58

		Haluasin hieman lisätä kävelykertoja ja/tai pidentää matkoja joita kävelen		30		24		24		36		37		28		18		36		38		31		45		12		31		6		-		100		-		34		32		41		25		22		15		23		22		31		32		20		37		41		30		29		23		19		24		35		25		24		30		37		31		29		29		35		17		42		26		30		28		26		32		27		36		27		33		34		28		24		26		32		29		31		27		29		31		35		27		30		29		53		37		27		45		18		35		32		31		35		27		27		25		42		26		14		25

		Haluaisin selvästi lisätä kävelykertoja ja/tai pidentää matkoja joita kävelen		13		7		10		4		13		23		6		9		26		11		29		39		57		31		-		-		100		17		13		15		11		9		7		7		7		16		17		44		14		14		3		8		8		12		10		16		11		4		10		13		13		16		16		8		8		14		13		23		10		18		14		12		15		11		8		14		17		11		11		17		14		11		13		12		11		17		13		12		17		8		15		12		6		14		7		15		11		12		18		30		22		7		11		7		14

		En osaa sanoa		3		0		2		4		2		5		0		2		0		2		-		15		-		30		-		-		-		3		3		3		3		-		-		-		3		4		4		-		-		-		1		1		3		3		22		2		4		2		4		2		2		1		3		2		5		2		3		1		4		9		3		2		2		1		3		1		4		3		4		1		-		5		4		1		2		4		3		3		2		3		4		4		-		-		-		-		6		-		-		-		-		6		5		6		3

		

		Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?

		

		Liikenteen päästöjen vähentäminen on ensiarvoisen tärkeä asia

		

		5 Täysin samaa mieltä		38		45		45		50		28		35		39		40		36		39		33		21		28		5		36		39		41		21		62		36		58		43		41		62		50		39		22		43		38		55		48		46		70		52		28		47		28		51		34		35		31		32		43		52		22		37		29		49		30		24		32		44		33		48		37		28		41		48		43		38		35		34		51		41		36		22		59		45		40		30		41		39		38		14		27		52		36		23		34		16		48		44		35		25		31

		4 Jossain määrin samaa mieltä		42		37		40		37		47		42		37		40		49		42		30		51		49		36		42		42		43		47		26		43		32		40		42		32		35		51		46		48		47		32		38		41		24		29		61		43		41		31		40		44		49		47		38		39		33		51		42		39		44		46		40		42		42		42		43		45		38		40		35		43		46		43		33		42		43		48		28		38		46		29		38		41		39		57		56		33		37		56		48		54		52		26		38		38		46

		3 En samaa enkä eri mieltä		8		6		9		7		9		9		10		9		5		8		21		28		-		3		9		8		4		11		6		7		1		12		11		5		9		4		11		-		7		4		5		5		5		11		-		6		11		7		5		10		7		6		12		3		10		6		11		8		12		15		10		5		11		4		8		9		11		5		11		6		7		7		5		7		8		14		4		6		6		16		15		9		10		8		6		2		10		5		12		-		-		18		15		37		2

		2 Jossain määrin eri mieltä		7		6		4		3		9		7		9		6		5		7		7		-		9		18		8		6		7		12		4		7		2		3		3		-		3		3		12		-		3		10		6		6		2		3		-		3		11		8		10		5		8		9		4		2		20		3		9		3		8		5		9		7		7		4		8		11		4		3		5		8		6		11		7		5		5		11		4		7		3		7		4		9		5		10		-		8		7		9		4		19		-		12		7		-		12

		1 Täysin eri mieltä		4		4		1		3		6		4		4		4		4		4		6		-		10		23		4		4		4		7		1		6		7		2		3		-		-		2		6		9		4		-		3		2		-		3		7		1		7		4		6		4		4		5		2		2		10		1		7		1		6		6		7		2		5		1		4		6		4		2		4		5		5		5		3		3		6		4		3		3		3		11		-		2		9		10		5		5		6		7		1		11		-		-		1		-		9

		En osaa sanoa		2		2		1		1		1		2		1		1		1		1		3		-		4		15		1		2		1		3		-		1		-		-		-		1		3		1		3		-		1		-		-		-		-		2		4		1		2		-		4		3		1		0		1		1		5		2		2		-		1		4		2		2		1		0		2		1		2		2		2		0		1		1		1		2		2		1		2		1		2		7		2		-		-		-		6		-		3		-		-		-		-		-		4		-		-

		

		Täysin+jossain määrin samaa mieltä		79		82		84		86		75		77		76		80		85		81		63		72		77		41		78		81		84		68		88		79		90		83		83		94		85		91		68		91		85		87		86		87		94		81		89		89		69		82		74		79		80		79		81		91		55		88		71		88		74		70		72		85		76		90		79		73		80		88		77		81		80		77		84		83		79		70		87		83		86		59		78		80		76		71		83		85		73		79		82		70		100		70		73		63		76

		

		Keskiarvo		4.03		4.14		4.23		4.29		3.84		3.98		3.98		4.08		4.09		4.07		3.82		3.93		3.79		2.79		4		4.08		4.11		3.65		4.44		3.97		4.33		4.18		4.15		4.58		4.37		4.25		3.67		4.15		4.14		4.32		4.22		4.23		4.62		4.27		4.07		4.31		3.74		4.18		3.89		4.05		3.96		3.92		4.16		4.38		3.39		4.23		3.78		4.33		3.85		3.8		3.82		4.21		3.93		4.32		4.03		3.79		4.12		4.32		4.09		4.02		4.01		3.91		4.23		4.15		4		3.73		4.39		4.16		4.19		3.64		4.18		4.06		3.9		3.55		4.06		4.2		3.92		3.8		4.1		3.43		4.48		4.02		4.05		3.87		3.76

		

		Pyöräilyn ja kävelyn lisääminen on tehokas tapaa vähentää liikenteen päästöjä

		

		5 Täysin samaa mieltä		44		61		55		47		34		37		48		46		44		45		41		29		31		11		46		43		43		30		49		42		63		55		49		73		63		40		32		59		39		50		62		53		57		65		36		49		39		54		46		43		42		42		42		56		39		47		37		45		39		43		40		54		41		46		35		44		43		58		48		45		42		37		46		48		45		34		49		43		46		40		37		44		51		44		43		53		54		43		41		42		54		56		40		54		28

		4 Jossain määrin samaa mieltä		36		27		36		40		41		33		31		39		38		36		23		44		28		28		34		39		38		36		37		44		28		39		35		26		25		40		35		32		47		42		26		34		30		25		32		39		32		37		31		40		37		35		36		34		32		42		35		41		31		31		36		33		36		39		39		37		32		31		32		36		42		38		34		37		34		39		33		37		42		23		30		36		29		30		45		30		30		47		38		32		36		26		41		33		38

		3 En samaa enkä eri mieltä		8		6		5		8		9		11		7		6		10		8		13		21		13		10		8		9		7		12		5		5		4		2		10		2		9		12		12		8		5		8		8		5		8		7		12		6		11		3		10		7		7		8		11		4		13		5		9		7		12		13		11		6		8		5		7		8		12		5		10		8		6		8		8		6		8		12		6		8		3		20		15		9		6		11		6		10		9		-		10		7		-		12		8		7		13

		2 Jossain määrin eri mieltä		7		2		2		3		8		11		7		6		6		6		14		7		15		18		7		5		7		11		6		6		6		3		2		-		1		5		10		-		6		-		3		6		2		2		16		5		8		2		6		7		8		9		6		5		4		5		10		5		8		3		6		4		7		8		11		5		7		4		6		5		5		10		7		4		8		8		6		8		7		4		16		5		3		15		-		5		2		-		6		8		10		6		4		6		12

		1 Täysin eri mieltä		4		2		2		2		5		6		5		3		2		4		8		-		-		19		4		4		3		8		2		3		-		1		3		-		-		2		8		-		3		-		1		2		3		1		-		1		7		4		3		1		5		7		4		1		7		-		6		1		8		10		5		2		6		1		6		4		5		1		3		5		4		6		4		3		4		6		3		3		1		11		-		6		12		-		-		3		4		6		3		10		-		-		5		-		5

		En osaa sanoa		1		1		-		-		2		2		2		1		0		1		-		-		14		15		1		1		2		3		-		1		-		-		-		-		2		1		3		-		0		-		-		-		-		1		4		0		2		-		4		2		0		0		1		1		5		1		2		0		1		1		2		1		0		1		1		2		1		2		1		1		2		1		1		2		1		1		2		1		1		3		2		-		-		-		6		-		1		4		2		-		-		-		2		-		4

		

		Täysin+jossain määrin samaa mieltä		80		89		91		87		75		70		79		84		82		82		64		72		59		39		80		82		81		66		86		85		90		94		85		98		88		80		67		92		86		92		88		87		87		90		68		88		71		91		77		83		79		77		78		90		71		89		72		86		70		74		75		87		77		85		74		81		76		89		80		80		83		76		80		85		79		73		82		79		88		62		67		80		80		75		88		83		84		90		79		75		90		82		81		87		66

		

		Keskiarvo		4.11		4.46		4.42		4.26		3.93		3.85		4.12		4.19		4.17		4.14		3.74		3.95		3.87		2.94		4.11		4.13		4.12		3.7		4.25		4.16		4.47		4.44		4.25		4.71		4.53		4.13		3.76		4.51		4.14		4.42		4.44		4.3		4.35		4.51		3.92		4.31		3.88		4.36		4.17		4.2		4.01		3.97		4.06		4.41		3.97		4.32		3.89		4.23		3.85		3.96		4.01		4.35		3.99		4.23		3.87		4.14		4.04		4.43		4.17		4.11		4.14		3.92		4.13		4.27		4.09		3.88		4.21		4.09		4.27		3.79		3.9		4.07		4.05		4.04		4.39		4.25		4.29		4.27		4.09		3.89		4.34		4.31		4.1		4.35		3.75

		

		Vältän oman auton käyttöä ja kävelen tai pyöräilen aina kun mahdollista

		

		5 Täysin samaa mieltä		23		45		37		26		9		17		40		22		9		24		20		6		-		5		29		17		16		6		34		11		38		33		48		65		50		16		6		45		10		42		35		38		50		62		13		29		17		35		28		21		15		23		22		36		23		19		17		31		14		21		23		26		19		27		18		21		22		38		33		24		20		14		31		27		23		11		36		26		19		27		22		25		24		23		12		24		20		35		14		20		23		19		27		11		18

		4 Jossain määrin samaa mieltä		28		25		36		30		30		22		25		30		32		30		17		9		22		-		28		32		25		23		34		28		38		43		30		17		24		39		23		13		40		28		32		37		29		14		21		32		24		30		29		33		23		29		27		37		17		32		24		28		28		29		23		28		30		34		31		27		27		28		23		28		31		31		30		29		23		31		26		29		31		9		32		33		35		38		12		22		26		27		29		32		44		38		27		26		10

		3 En samaa enkä eri mieltä		17		13		13		15		21		17		11		19		17		17		19		20		11		10		16		16		16		18		18		25		15		5		17		10		13		17		19		20		19		20		14		10		8		16		18		14		20		15		14		15		19		16		19		11		19		17		17		13		22		21		19		15		18		13		16		17		19		11		15		18		18		16		14		15		19		19		13		16		15		15		2		15		16		13		35		25		22		18		21		19		4		17		16		23		22

		2 Jossain määrin eri mieltä		15		7		9		15		22		14		9		15		22		15		22		35		9		5		12		18		14		22		5		26		4		10		2		3		5		11		22		-		20		5		10		7		4		-		-		13		16		7		14		17		17		14		16		8		17		19		15		13		17		10		15		16		16		12		17		16		15		9		10		13		16		18		12		13		16		18		11		13		15		20		32		13		13		12		22		21		18		5		19		6		7		6		13		26		19

		1 Täysin eri mieltä		14		6		2		10		17		24		12		10		18		12		18		30		42		58		11		13		24		29		4		11		2		2		4		-		3		11		27		8		10		-		9		4		3		2		28		9		19		10		11		11		22		17		12		5		18		12		21		10		18		13		16		12		16		11		16		16		13		9		12		16		13		19		9		12		16		19		11		13		15		25		7		11		9		11		12		8		11		15		15		23		14		19		11		7		32

		En osaa sanoa		3		3		3		4		2		5		2		4		2		3		3		-		16		22		2		3		5		3		4		-		3		6		-		6		6		6		2		14		1		6		-		3		6		7		20		3		4		3		4		3		4		1		4		2		6		2		5		4		2		7		4		3		1		3		2		3		3		5		6		1		2		2		3		5		3		2		3		3		5		3		5		3		3		3		6		-		4		-		3		-		6		-		6		6		-

		

		Täysin+jossain määrin samaa mieltä		52		71		72		57		39		40		65		52		41		54		37		15		22		5		57		49		41		29		68		39		77		76		77		82		74		55		30		58		50		69		67		76		79		76		34		61		42		65		57		54		38		52		49		73		41		50		41		60		42		50		46		54		49		61		49		48		50		66		56		52		50		45		61		56		46		42		63		55		49		36		54		57		59		61		24		46		45		62		43		52		68		57		54		38		27

		

		Keskiarvo		3.33		4		3.97		3.52		2.92		2.94		3.74		3.4		2.94		3.41		2.99		2.25		2.15		1.57		3.53		3.22		2.95		2.53		3.93		3.03		4.11		4.01		4.16		4.53		4.2		3.41		2.59		3.99		3.2		4.13		3.74		4.02		4.27		4.45		2.89		3.61		3.05		3.77		3.52		3.36		2.92		3.27		3.32		3.93		3.11		3.27		3.02		3.62		3.04		3.38		3.23		3.41		3.19		3.57		3.2		3.2		3.33		3.8		3.58		3.31		3.29		3.03		3.63		3.49		3.22		2.98		3.69		3.44		3.24		2.92		3.32		3.47		3.54		3.51		2.89		3.33		3.27		3.62		3.09		3.19		3.58		3.3		3.48		3.1		2.62

		

		Kävelen ja/tai pyöräilen lähinnä itseni vuoksi. Päästöt ovat toisarvoinen seikka.

		

		5 Täysin samaa mieltä		26		25		28		13		26		27		33		22		21		26		35		9		19		15		28		25		21		31		24		24		19		23		25		18		23		21		33		31		22		34		25		24		10		20		19		19		32		18		26		22		32		28		25		19		29		21		33		18		33		32		29		17		27		24		28		29		25		20		19		28		29		28		21		24		28		29		15		23		29		18		23		29		26		32		44		15		33		32		16		24		21		32		32		6		28

		4 Jossain määrin samaa mieltä		35		36		37		48		35		30		32		40		37		36		29		20		51		22		33		42		31		38		26		41		23		37		40		35		30		35		35		32		40		34		33		26		40		35		22		37		34		28		39		39		28		39		36		38		29		34		34		39		35		20		36		33		37		38		37		35		37		31		34		34		38		35		33		35		37		37		28		32		45		44		40		27		31		37		20		42		30		42		54		41		36		24		33		31		36

		3 En samaa enkä eri mieltä		15		16		11		18		15		17		15		14		14		15		20		49		9		10		16		11		19		13		14		12		22		18		7		28		22		16		13		6		12		15		19		15		19		23		30		15		16		18		11		12		21		13		17		8		22		17		15		18		13		28		14		16		13		13		12		14		17		20		24		16		12		11		18		17		15		11		21		16		12		18		17		18		14		13		6		24		9		9		9		17		11		18		17		43		13

		2 Jossain määrin eri mieltä		16		19		15		14		18		13		14		17		20		16		13		6		13		6		16		16		17		12		26		18		27		14		22		8		18		13		11		22		20		5		17		23		27		13		12		21		11		24		17		23		11		12		13		24		12		21		13		18		8		10		11		23		16		19		16		16		12		19		13		13		14		20		18		16		13		17		21		19		10		16		17		14		27		18		8		16		15		17		15		14		9		20		12		20		11

		1 Täysin eri mieltä		6		3		8		5		5		8		5		5		8		6		4		-		-		12		6		6		6		4		9		5		10		7		6		11		3		10		5		-		4		12		6		12		3		7		10		7		5		11		4		2		8		6		6		9		3		6		3		7		6		5		7		8		6		5		5		6		6		8		7		7		5		6		9		6		6		4		11		7		3		-		3		11		3		-		17		3		10		-		5		-		17		5		4		-		9

		En osaa sanoa		2		1		0		2		1		5		1		2		1		1		-		16		8		34		2		1		5		3		1		-		-		1		-		-		4		4		3		8		1		-		-		-		2		2		8		1		3		1		4		2		1		2		2		1		5		0		2		1		3		4		3		3		0		2		2		1		3		3		2		3		2		1		2		2		2		2		3		3		1		3		-		-		-		-		6		-		4		-		2		4		6		-		2		-		2

		

		Täysin+jossain määrin samaa mieltä		61		61		65		62		62		58		65		62		58		62		64		29		70		38		61		67		52		69		50		65		41		60		65		53		53		56		68		63		62		68		58		50		50		55		41		56		66		46		65		61		60		67		61		57		58		55		67		57		69		53		65		50		64		62		65		64		62		51		54		61		67		63		53		59		65		66		43		55		75		62		63		56		57		69		64		57		63		74		70		65		57		57		65		37		65

		

		Keskiarvo		3.6		3.63		3.61		3.52		3.61		3.59		3.75		3.58		3.44		3.6		3.79		3.37		3.82		3.34		3.62		3.65		3.45		3.83		3.32		3.62		3.13		3.56		3.55		3.41		3.54		3.44		3.84		3.78		3.56		3.72		3.52		3.26		3.28		3.48		3.31		3.41		3.81		3.18		3.69		3.57		3.66		3.72		3.62		3.35		3.72		3.41		3.82		3.44		3.84		3.67		3.73		3.3		3.64		3.58		3.67		3.67		3.66		3.37		3.46		3.64		3.74		3.59		3.39		3.58		3.69		3.72		3.16		3.45		3.9		3.65		3.63		3.49		3.5		3.83		3.7		3.49		3.63		3.89		3.62		3.8		3.36		3.58		3.79		3.24		3.66

		

		Terveyshyödyt ovat itselleni tärkeä syy kävellä tai pyöräillä

		

		5 Täysin samaa mieltä		56		51		72		54		52		53		55		57		59		58		42		33		38		16		58		52		61		52		55		60		49		69		59		51		54		59		51		41		63		71		55		62		54		53		29		60		51		39		47		53		60		58		65		47		38		63		49		68		57		52		54		54		53		63		58		51		61		50		47		56		61		61		59		55		52		57		58		58		56		53		60		57		70		41		34		43		65		59		43		44		70		52		59		56		48

		4 Jossain määrin samaa mieltä		32		38		21		39		34		29		29		36		32		32		31		21		34		15		29		38		30		31		40		34		48		22		32		30		30		23		33		59		31		21		25		26		39		34		33		32		31		51		38		33		26		31		24		48		34		26		33		24		29		29		34		35		32		28		30		35		25		41		38		33		30		25		31		32		34		29		31		30		32		36		31		28		28		42		42		43		25		28		46		40		21		31		30		26		32

		3 En samaa enkä eri mieltä		7		7		5		7		6		9		9		4		3		6		17		30		16		21		8		5		5		7		4		4		3		8		4		11		12		8		7		-		3		8		10		4		8		11		19		5		9		8		8		8		6		5		7		3		16		7		7		5		7		11		7		4		9		4		6		8		8		5		10		6		4		5		6		6		9		6		6		6		7		5		4		11		-		13		8		10		6		4		4		11		-		18		4		17		12

		2 Jossain määrin eri mieltä		3		2		1		-		4		3		3		1		3		3		-		-		-		-		3		2		-		4		1		1		-		1		4		7		2		2		3		-		2		-		6		5		-		2		6		1		4		2		4		4		4		1		1		1		7		2		6		1		2		3		2		2		3		3		3		3		1		2		3		2		1		4		2		3		1		3		2		2		2		3		4		-		2		4		10		5		3		5		2		-		4		-		4		-		2

		1 Täysin eri mieltä		2		0		1		1		2		2		3		1		1		1		6		10		7		6		2		1		1		3		-		1		-		-		1		1		-		2		3		-		1		-		3		3		-		-		-		0		3		-		0		1		3		2		2		-		1		1		3		0		3		2		2		2		2		1		1		2		2		0		1		2		2		2		1		2		1		2		1		2		1		-		-		4		-		-		-		-		-		3		1		-		-		-		4		-		2

		En osaa sanoa		2		2		-		-		1		4		1		1		1		1		3		6		5		43		1		1		4		3		-		-		-		-		-		-		2		6		3		-		1		-		2		-		-		1		14		1		3		-		3		2		2		2		2		1		4		1		3		2		2		4		2		3		1		1		2		1		3		2		1		2		1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		-		-		-		-		6		-		1		-		3		4		4		-		-		-		3

		

		Täysin+jossain määrin samaa mieltä		87		89		93		92		87		82		84		93		91		90		74		54		72		30		87		90		90		83		95		94		97		91		91		81		84		83		84		100		93		92		81		88		92		87		61		93		82		90		84		86		86		90		89		96		72		90		82		92		86		81		88		89		86		91		88		86		87		90		85		89		91		86		90		87		87		86		89		88		88		88		92		84		98		83		76		85		89		88		89		84		91		82		88		83		80

		

		Keskiarvo		4.4		4.4		4.62		4.44		4.32		4.32		4.32		4.49		4.45		4.43		4.09		3.72		4.02		3.61		4.4		4.39		4.54		4.29		4.49		4.51		4.47		4.59		4.45		4.24		4.39		4.45		4.31		4.41		4.54		4.63		4.27		4.41		4.46		4.4		3.98		4.52		4.26		4.27		4.3		4.36		4.37		4.45		4.5		4.42		4.06		4.5		4.22		4.62		4.37		4.31		4.39		4.39		4.34		4.52		4.43		4.32		4.46		4.39		4.3		4.42		4.49		4.42		4.47		4.38		4.37		4.38		4.46		4.43		4.43		4.43		4.48		4.33		4.65		4.2		4.06		4.23		4.53		4.36		4.31		4.34		4.64		4.34		4.35		4.39		4.27

		

		Rahan säästäminen on itselleni tärkeä syy kävellä tai pyöräillä

		

		5 Täysin samaa mieltä		18		34		22		23		11		12		24		21		11		19		8		-		-		5		22		13		16		8		24		10		23		26		37		37		38		13		9		25		12		35		21		24		33		40		23		22		14		40		26		27		13		8		10		38		20		22		19		11		7		10		18		31		14		16		12		20		10		36		31		15		18		8		20		24		16		11		18		17		16		17		21		21		21		16		26		18		21		28		18		19		33		11		14		11		6

		4 Jossain määrin samaa mieltä		26		27		36		26		25		19		26		28		27		26		29		15		22		6		25		29		23		19		34		24		39		24		26		39		32		24		17		34		29		17		34		36		31		32		12		29		22		33		32		27		21		27		20		32		33		27		22		28		18		33		27		29		28		20		18		29		23		35		34		23		21		21		26		28		22		26		31		24		25		32		25		25		19		34		13		27		33		26		21		32		12		36		34		32		26

		3 En samaa enkä eri mieltä		18		10		21		16		19		20		16		16		17		18		25		54		4		10		17		17		17		17		13		27		13		23		13		7		17		21		21		12		18		24		16		12		17		12		24		16		19		10		9		13		17		19		28		7		13		15		15		25		24		27		20		11		17		17		15		12		28		12		16		17		20		15		18		14		20		21		14		16		23		13		18		13		17		18		12		26		25		14		17		16		19		12		17		25		28

		2 Jossain määrin eri mieltä		18		17		11		19		24		16		14		17		26		18		21		14		26		21		17		23		15		23		17		23		16		15		16		13		5		13		22		13		23		20		11		16		8		7		16		18		18		12		16		17		24		20		18		12		18		24		16		17		20		13		17		13		22		21		23		20		17		10		11		22		18		27		18		15		21		19		16		20		17		14		16		17		20		17		24		21		12		7		18		19		20		12		17		20		22

		1 Täysin eri mieltä		19		11		9		16		19		30		19		17		17		18		17		16		48		28		19		16		23		30		12		15		10		12		8		4		3		26		27		16		18		4		17		12		10		8		21		13		24		5		14		14		25		24		23		10		12		11		27		17		28		13		15		15		19		25		31		16		20		6		8		22		21		28		17		18		18		22		19		21		15		20		21		23		19		14		19		8		8		26		24		7		16		28		18		12		18

		En osaa sanoa		2		2		-		-		2		3		2		1		1		1		-		-		-		29		1		1		5		3		-		1		-		-		-		-		4		2		3		-		0		-		-		1		-		2		4		1		2		-		3		2		-		4		1		1		4		1		1		2		3		4		3		1		-		1		1		1		3		2		1		1		2		2		1		1		2		2		2		2		4		3		-		-		4		-		6		-		1		-		2		7		-		-		-		-		-

		

		Täysin+jossain määrin samaa mieltä		44		61		59		49		36		31		50		49		38		46		37		15		22		11		46		42		40		27		58		34		62		50		63		76		70		37		26		59		40		52		56		59		64		71		35		51		36		73		58		55		35		34		30		70		53		48		41		39		25		43		45		60		42		36		29		50		32		70		64		38		38		28		46		52		39		36		49		41		41		49		46		46		40		50		39		45		54		53		39		51		46		48		48		43		32

		

		Keskiarvo		3.07		3.58		3.52		3.21		2.85		2.67		3.23		3.19		2.88		3.12		2.88		2.68		1.99		2.12		3.13		3.01		2.94		2.51		3.41		2.91		3.5		3.37		3.67		3.91		4.01		2.85		2.58		3.39		2.93		3.59		3.31		3.42		3.69		3.91		3		3.3		2.82		3.91		3.41		3.38		2.75		2.74		2.76		3.77		3.33		3.23		2.91		2.99		2.54		3.15		3.17		3.49		2.96		2.81		2.56		3.18		2.85		3.85		3.7		2.85		2.95		2.52		3.14		3.26		2.97		2.85		3.13		2.95		3.09		3.13		3.09		3.04		3.03		3.21		3.03		3.27		3.46		3.23		2.91		3.39		3.28		2.91		3.1		3.1		2.8

		

		Siellä missä asun, on hyvät ja turvalliset olosuhteet pyöräilylle

		

		5 Täysin samaa mieltä		32		48		41		24		29		22		37		31		31		32		26		30		35		16		37		24		33		29		27		29		31		43		50		38		36		22		27		19		30		34		47		42		30		35		14		29		35		39		24		34		34		33		30		24		38		37		32		26		36		40		34		35		26		30		27		34		33		32		34		32		34		28		29		31		36		30		21		27		43		37		30		25		35		35		37		18		39		21		30		35		33		63		42		43		17

		4 Jossain määrin samaa mieltä		38		36		38		44		39		36		40		39		34		39		31		23		21		19		40		39		30		32		43		49		46		32		33		32		42		43		33		57		43		46		29		39		41		43		25		42		34		45		38		35		36		32		42		48		28		33		38		43		34		31		37		44		36		40		40		38		37		36		37		35		40		42		40		46		38		25		42		40		32		20		57		44		35		30		44		44		33		58		34		30		33		19		40		24		42

		3 En samaa enkä eri mieltä		9		6		8		8		10		13		6		9		10		9		10		21		11		10		8		10		10		10		8		10		10		8		9		5		8		13		10		-		8		-		12		7		13		11		23		7		12		3		13		8		11		11		9		5		15		8		10		7		12		10		10		6		12		8		11		8		10		10		12		11		4		9		11		7		8		12		14		11		2		19		-		12		9		13		-		19		2		15		10		11		13		12		8		-		7

		2 Jossain määrin eri mieltä		11		8		10		19		12		8		8		12		14		11		22		-		12		6		9		15		9		12		10		7		8		5		9		16		12		11		10		-		15		5		8		10		9		6		16		12		9		10		11		13		9		12		9		13		7		10		12		13		8		6		7		11		15		12		14		10		9		11		9		10		13		9		9		9		9		16		10		11		8		15		11		10		11		-		13		12		16		3		13		9		14		-		6		15		21

		1 Täysin eri mieltä		7		1		2		6		9		12		4		8		10		6		8		20		17		14		5		8		13		13		5		4		-		6		-		7		-		6		14		7		3		5		3		1		1		4		12		8		5		-		9		7		10		8		6		5		5		11		6		8		5		8		9		3		7		6		8		7		6		8		5		7		7		9		4		3		7		16		5		6		12		4		2		3		7		14		-		7		9		3		11		16		7		-		4		19		11

		En osaa sanoa		3		1		1		-		1		10		5		1		0		3		3		6		4		35		2		3		4		4		7		1		5		6		-		2		1		5		5		17		1		9		1		1		5		2		11		3		4		3		6		3		-		4		4		4		6		1		3		3		5		5		3		1		4		4		1		3		5		4		2		5		2		3		7		4		2		2		8		5		3		3		-		5		2		8		6		-		1		-		3		-		-		6		-		-		2

		

		Täysin+jossain määrin samaa mieltä		70		84		79		68		68		57		77		70		65		71		57		53		56		34		76		63		63		61		70		79		77		75		83		71		79		65		61		76		73		80		76		81		71		78		39		70		69		83		62		69		70		65		72		72		67		70		70		69		70		71		71		79		62		70		67		72		70		68		71		67		74		70		69		77		74		54		63		67		75		57		87		70		70		65		81		63		71		79		64		65		66		82		82		67		60

		

		Keskiarvo		3.8		4.24		4.07		3.63		3.68		3.52		4.04		3.74		3.61		3.82		3.46		3.45		3.46		3.25		3.97		3.58		3.63		3.52		3.84		3.95		4.04		4.08		4.24		3.81		4.04		3.68		3.53		3.99		3.83		4.09		4.09		4.13		3.94		4		3.15		3.72		3.88		4.15		3.61		3.79		3.75		3.73		3.85		3.75		3.92		3.74		3.8		3.68		3.91		3.93		3.85		3.97		3.61		3.79		3.65		3.85		3.86		3.78		3.88		3.77		3.85		3.74		3.87		3.98		3.9		3.36		3.69		3.75		3.89		3.73		4.02		3.85		3.8		3.78		4.11		3.55		3.77		3.91		3.62		3.61		3.71		4.55		4.1		3.57		3.35

		

		Valtiovalta pyrkii oikeasti ja aidosti edistämään kävelyn ja pyöräilyn asemaa

		

		5 Täysin samaa mieltä		4		9		5		3		2		4		5		4		3		5		-		-		-		-		5		3		5		3		7		5		3		6		7		7		6		3		2		15		5		9		7		8		5		6		-		4		5		2		3		7		4		3		6		2		3		4		7		6		4		8		3		4		4		5		6		3		6		3		4		4		6		3		7		4		3		5		7		5		2		-		7		5		5		4		7		-		11		4		1		-		-		6		7		6		3

		4 Jossain määrin samaa mieltä		21		18		24		18		18		24		20		23		18		21		20		28		19		5		20		20		25		19		25		18		31		31		16		13		23		19		18		43		23		39		23		16		25		22		-		21		20		21		21		18		16		22		23		20		22		18		16		25		21		14		20		22		21		22		22		17		22		23		23		21		18		21		27		21		19		16		26		23		17		8		31		21		26		15		13		17		21		20		24		13		33		29		17		25		10

		3 En samaa enkä eri mieltä		28		27		28		41		26		28		30		27		26		29		29		54		12		21		28		29		27		25		29		32		27		23		29		32		38		29		28		13		24		15		29		30		31		37		33		29		28		29		24		27		30		30		30		28		22		30		26		28		32		34		28		31		26		29		23		29		31		28		30		29		24		29		25		28		34		25		27		26		33		40		16		28		22		21		37		49		24		29		31		30		16		31		31		36		29

		2 Jossain määrin eri mieltä		23		26		22		23		27		16		20		24		31		23		21		12		32		7		23		26		21		24		23		27		16		23		31		26		18		15		23		15		29		5		22		24		16		14		52		26		19		26		27		26		22		23		18		31		19		26		22		23		18		14		21		22		28		24		28		27		17		22		18		20		31		24		22		24		20		27		20		22		21		29		26		17		29		32		21		22		22		16		27		35		25		8		23		21		26

		1 Täysin eri mieltä		9		10		11		5		10		8		10		7		11		9		21		7		18		18		9		8		10		12		7		9		2		9		11		8		3		12		13		7		8		6		8		6		8		7		-		7		11		5		12		10		11		9		8		6		14		10		11		6		10		10		9		5		9		10		11		9		8		8		6		12		10		10		6		8		11		12		7		8		6		4		8		12		5		15		5		4		14		19		7		12		11		13		9		6		13

		En osaa sanoa		14		10		10		10		16		20		15		14		10		14		9		-		19		48		15		13		12		18		8		10		20		8		6		15		12		23		17		7		10		27		12		16		15		14		15		13		16		17		14		13		16		12		15		13		19		13		17		12		15		20		18		16		12		10		10		15		16		18		19		13		12		13		13		15		14		15		13		14		21		19		12		18		13		14		16		8		9		11		10		10		15		12		13		6		20

		

		Täysin+jossain määrin samaa mieltä		25		27		30		21		20		28		25		27		21		26		20		28		19		5		25		24		30		21		32		22		34		37		23		19		29		22		20		58		28		47		29		23		30		28		-		25		25		23		24		25		21		26		29		22		25		21		24		31		25		22		23		25		25		27		29		20		28		25		27		25		23		25		34		25		21		21		33		29		18		8		38		26		31		19		20		17		31		25		25		13		33		36		24		31		13

		

		Keskiarvo		2.86		2.88		2.9		2.91		2.71		2.98		2.89		2.92		2.67		2.88		2.54		3.02		2.4		2.25		2.87		2.82		2.91		2.71		3.02		2.81		3.2		3.04		2.75		2.82		3.13		2.82		2.68		3.48		2.85		3.54		2.99		2.93		3.04		3.08		2.39		2.87		2.85		2.87		2.73		2.83		2.76		2.85		3		2.78		2.77		2.77		2.83		3.01		2.89		2.94		2.84		2.97		2.81		2.87		2.84		2.73		3.01		2.89		3		2.82		2.75		2.83		3.09		2.87		2.8		2.7		3.06		2.95		2.83		2.63		3.02		2.88		2.96		2.54		2.94		2.87		2.92		2.71		2.84		2.49		2.84		3.1		2.89		3.04		2.55

		

		Aion lähitulevaisuudessa liikkua entistä enemmän kävellen tai pyöräillen

		

		5 Täysin samaa mieltä		15		26		23		10		9		11		18		14		17		16		4		6		7		-		15		15		17		8		12		15		23		30		16		32		21		14		7		17		13		21		19		24		31		25		14		18		12		16		17		14		13		17		14		19		13		16		11		18		12		12		14		19		14		16		16		16		14		14		17		12		18		10		18		16		14		11		20		16		16		18		18		11		19		12		13		27		17		19		8		21		11		12		14		7		8

		4 Jossain määrin samaa mieltä		35		38		40		49		32		29		28		39		42		36		44		37		13		6		32		41		38		32		47		39		46		30		44		31		32		26		30		46		43		21		37		41		34		30		23		41		29		39		27		40		32		35		37		38		23		45		26		40		33		34		37		38		30		35		35		32		35		37		31		35		35		37		35		35		33		36		35		34		34		38		44		35		29		32		40		25		33		30		45		23		45		45		39		26		32

		3 En samaa enkä eri mieltä		29		27		29		27		32		27		34		29		23		30		20		13		23		15		31		29		24		27		32		32		16		24		32		26		35		34		29		22		29		28		34		22		24		36		15		26		32		28		28		26		29		29		31		27		30		22		33		28		32		22		27		28		30		32		26		27		31		34		32		27		28		31		27		30		30		28		30		26		26		25		23		30		35		26		22		32		31		47		26		33		35		36		30		48		30

		2 Jossain määrin eri mieltä		9		3		6		7		11		12		8		9		8		8		13		14		27		5		10		7		6		13		3		7		6		10		5		5		5		8		13		-		9		4		3		6		7		2		23		7		11		8		13		9		12		6		6		8		16		10		11		4		8		6		8		6		11		9		11		10		6		7		8		9		8		10		9		8		8		9		6		11		9		12		12		7		10		19		8		10		7		-		8		13		-		-		3		6		12

		1 Täysin eri mieltä		6		2		-		3		7		11		10		2		4		5		8		23		11		33		8		3		5		13		1		-		-		1		3		-		2		6		11		-		4		4		4		1		1		2		14		3		9		2		4		5		9		11		4		1		6		2		12		5		8		6		9		2		7		4		9		8		4		2		4		8		4		9		3		4		9		8		2		6		3		5		3		11		2		10		-		-		5		-		5		6		10		-		8		12		7

		En osaa sanoa		7		5		3		5		8		10		3		7		6		6		11		6		19		41		5		5		11		7		6		6		9		5		1		7		5		12		10		15		3		23		3		7		2		5		11		6		8		7		11		6		5		3		8		7		13		5		6		5		7		20		6		6		8		4		3		7		9		7		7		9		7		3		8		6		6		7		6		8		13		3		-		6		5		-		16		7		7		4		8		4		-		6		6		-		11

		

		Täysin+jossain määrin samaa mieltä		50		63		62		58		42		40		45		54		59		51		48		43		19		6		46		57		55		39		59		54		69		60		60		62		53		40		37		63		56		41		56		65		65		54		37		58		41		56		44		53		45		51		51		57		35		61		38		58		45		46		51		57		44		51		51		48		49		51		49		47		53		48		53		51		48		47		55		50		49		56		62		46		48		44		53		52		51		49		53		44		55		58		53		33		40

		

		Keskiarvo		3.47		3.87		3.81		3.58		3.28		3.19		3.38		3.6		3.65		3.52		3.26		2.88		2.7		1.9		3.37		3.62		3.65		3.07		3.7		3.66		3.94		3.82		3.66		3.96		3.7		3.37		3.1		3.94		3.54		3.66		3.66		3.86		3.87		3.77		3.01		3.67		3.26		3.64		3.45		3.5		3.29		3.41		3.55		3.71		3.22		3.65		3.14		3.66		3.35		3.51		3.41		3.7		3.36		3.53		3.38		3.4		3.53		3.59		3.54		3.38		3.58		3.3		3.62		3.55		3.39		3.34		3.68		3.46		3.57		3.54		3.61		3.3		3.56		3.16		3.7		3.74		3.54		3.72		3.47		3.41		3.46		3.75		3.5		3.1		3.24

		

		Kannustan läheisiäni (lapsia, sisaruksia, vanhempia) liikkumaan enemmän kävellen ja pyöräillen

		

		5 Täysin samaa mieltä		23		38		34		19		15		18		26		24		24		24		24		15		25		11		24		21		28		17		19		24		26		37		42		25		30		22		17		32		22		31		36		34		27		30		-		28		19		17		27		29		19		20		25		26		19		30		18		28		19		12		29		20		23		24		21		25		23		25		20		25		27		21		24		24		23		24		30		22		29		22		41		22		24		16		30		23		27		34		16		17		39		24		19		7		19

		4 Jossain määrin samaa mieltä		35		37		34		49		36		27		34		39		37		36		18		20		21		14		33		41		27		32		35		43		44		35		30		40		36		24		34		36		42		24		31		32		29		33		17		37		33		40		28		37		38		34		34		38		25		39		37		35		33		29		28		39		36		41		40		35		34		31		30		31		39		45		33		36		33		37		30		36		33		25		28		30		31		44		22		34		43		28		45		41		30		40		41		41		30

		3 En samaa enkä eri mieltä		25		14		27		22		29		27		24		25		25		25		35		28		23		13		26		22		30		28		25		25		17		19		20		21		22		31		23		32		27		11		20		24		29		26		39		23		28		28		21		21		22		28		29		22		27		20		23		26		31		36		28		25		20		24		21		22		30		28		31		27		21		17		26		22		28		26		25		25		26		28		15		28		21		22		30		21		17		34		26		21		21		23		31		39		27

		2 Jossain määrin eri mieltä		6		2		2		5		9		8		5		5		9		6		6		14		5		6		7		6		3		7		11		5		6		2		5		6		4		6		8		-		5		18		3		5		9		1		12		5		7		7		11		6		9		4		2		7		13		7		9		3		3		6		4		7		9		5		8		7		3		8		8		6		3		8		7		8		4		5		3		6		6		14		8		7		9		9		-		7		4		-		5		11		-		-		2		-		15

		1 Täysin eri mieltä		6		3		1		3		6		12		7		4		3		5		14		17		21		33		6		6		6		10		5		1		2		5		3		4		3		8		11		-		1		9		7		2		-		3		27		4		8		6		8		3		6		8		5		5		11		2		7		4		7		6		6		6		7		3		7		6		5		6		4		7		6		6		6		5		7		5		6		7		2		8		3		9		5		5		-		13		5		4		1		6		10		6		6		6		5

		En osaa sanoa		5		5		2		2		4		8		4		3		3		4		3		6		4		21		4		3		6		6		4		2		5		1		-		4		6		9		6		-		3		5		3		4		6		7		4		4		6		1		5		3		6		5		6		2		6		3		6		5		6		12		5		3		5		3		3		5		6		4		7		5		4		4		5		6		5		3		6		5		5		3		4		5		9		4		18		2		5		-		8		3		-		6		2		6		4

		

		Täysin+jossain määrin samaa mieltä		58		76		69		68		51		46		60		63		61		60		42		35		47		26		57		63		55		49		54		67		70		72		72		65		65		46		51		68		63		56		67		65		56		62		17		64		52		57		55		67		57		54		58		63		44		69		55		62		52		40		56		59		59		65		61		60		57		56		50		55		66		65		56		59		56		61		60		57		62		47		69		52		56		60		52		57		70		62		60		58		69		64		60		49		49

		

		Keskiarvo		3.67		4.11		4.01		3.8		3.47		3.36		3.69		3.76		3.72		3.72		3.35		3.03		3.25		2.54		3.66		3.68		3.73		3.42		3.53		3.86		3.9		3.98		4.04		3.77		3.92		3.51		3.41		4.01		3.79		3.53		3.9		3.94		3.78		3.9		2.49		3.83		3.5		3.54		3.59		3.85		3.58		3.58		3.76		3.74		3.31		3.91		3.53		3.84		3.57		3.4		3.72		3.62		3.61		3.8		3.61		3.68		3.72		3.65		3.57		3.63		3.81		3.7		3.64		3.69		3.63		3.73		3.79		3.62		3.85		3.4		4.01		3.51		3.66		3.59		4.01		3.48		3.89		3.88		3.74		3.54		3.88		3.81		3.68		3.46		3.46

		

		

		Miten liikut pääasiallisesti arjessa kun menet töihin, kouluun tai opiskelupaikkaan? Valitse yksi tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

		

		Aina omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä		36		12		19		41		50		45		26		34		50		35		37		71		51		74		31		40		47		100		-		-		-		-		-		-		-		-		68		-		35		-		25		12		1		4		4		29		44		11		30		35		57		47		32		14		36		43		48		28		46		35		43		26		44		28		46		43		33		19		23		37		42		46		19		27		45		55		13		29		44		46		30		30		35		34		22		36		45		27		50		49		40		40		35		58		54

		Aina julkisilla liikennevälineillä		9		6		6		10		7		12		8		9		9		9		6		-		4		-		8		9		8		-		100		-		-		-		-		-		-		-		3		68		3		58		8		8		29		13		17		12		5		21		16		9		5		5		3		21		12		8		6		6		2		13		6		13		8		8		10		8		4		14		11		7		6		7		25		6		4		2		20		19		4		-		3		14		8		4		-		-		8		-		1		-		-		-		4		-		3

		Useimmiten omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä, satunnaisesti kävellen tai pyöräillen		14		15		17		11		17		9		8		20		17		14		19		-		5		5		11		19		15		-		-		100		-		-		-		-		-		-		12		-		31		-		8		9		-		2		-		13		15		6		10		17		10		12		20		7		12		15		12		16		18		15		14		13		14		15		10		14		20		7		9		15		23		13		11		14		16		14		10		12		9		22		21		12		8		13		36		14		17		22		7		24		18		6		11		11		17

		Useimmiten julkisilla liikennevälineillä, satunnaisesti kävellen tai pyöräillen		5		2		5		8		6		6		4		7		6		6		-		-		-		-		6		5		5		-		-		-		100		-		-		-		-		-		1		9		4		25		9		5		18		10		7		7		4		14		7		5		4		1		5		13		5		5		4		3		4		4		5		8		4		6		4		5		4		10		9		3		4		4		16		6		1		0		22		11		5		-		3		6		6		4		-		-		-		5		6		-		-		-		3		-		-

		Yhtä usein omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä JA kävellen tai pyöräillen		4		6		6		5		1		3		5		3		3		3		8		9		8		-		5		3		2		-		-		-		-		52		-		-		-		-		2		-		6		-		10		6		-		1		-		3		4		1		2		4		3		3		6		2		2		4		3		2		7		2		3		2		3		5		4		3		5		2		4		4		2		6		2		3		4		5		2		2		4		5		-		5		7		5		12		6		4		5		-		5		9		-		2		6		2

		Yhtä usein julkisilla liikennevälineillä JA kävellen tai pyöräillen		3		4		7		2		2		3		5		2		2		4		-		-		-		-		4		2		3		-		-		-		-		48		-		-		-		-		1		8		2		-		12		3		16		6		-		4		3		6		4		1		3		3		4		4		5		0		3		6		1		2		3		5		3		4		3		2		3		7		4		3		3		1		7		5		1		-		9		6		3		-		6		2		10		12		-		-		1		-		-		3		-		-		-		-		-

		Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä		6		20		9		1		2		2		12		5		1		6		7		-		-		-		9		3		3		-		-		-		-		-		100		-		-		-		3		-		5		-		15		24		4		2		-		8		4		6		8		7		4		6		6		8		5		6		5		10		3		2		6		7		5		8		5		7		5		7		7		6		6		7		0		10		5		7		1		1		4		5		12		5		8		4		13		15		2		20		6		5		9		24		9		7		16

		Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti julkisilla liikennevälineillä		5		8		12		6		2		3		9		5		2		5		4		6		-		-		7		4		3		-		-		-		-		-		-		100		-		-		1		-		2		-		1		8		23		16		-		7		4		16		8		3		2		4		4		14		6		2		4		4		3		4		3		9		5		6		5		3		4		12		10		4		2		5		9		8		2		1		10		7		10		-		-		8		-		4		10		7		3		-		4		-		5		-		6		-		4

		Aina kävellen tai pyöräillen		9		25		10		7		4		6		16		8		3		10		6		-		-		7		12		7		5		-		-		-		-		-		-		-		100		-		3		-		3		7		2		12		4		42		5		10		9		17		8		14		9		8		5		11		12		12		11		7		6		9		10		14		6		9		4		11		7		17		17		9		6		4		3		13		12		7		3		4		7		18		20		5		17		7		-		15		12		9		18		11		9		30		20		11		-

		Muuten, miten?		8		4		9		8		7		12		7		6		7		8		13		14		33		14		8		9		10		-		-		-		-		-		-		-		-		100		6		15		8		10		11		13		6		5		66		9		8		1		7		4		4		10		16		5		4		3		5		17		11		14		7		2		8		12		9		3		15		6		5		13		4		9		8		7		9		9		9		9		10		4		5		12		3		13		6		7		7		12		7		3		11		-		10		6		4

		

		Miten liikut pääasiallisesti arjessa kun menet kauppaan? Valitse yksi tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

		

		Aina omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä		36		17		27		31		47		43		29		33		47		34		48		64		64		80		32		38		46		67		13		32		8		15		16		8		11		26		100		-		-		-		-		-		-		-		-		31		42		14		31		32		47		47		37		16		37		41		38		35		46		36		42		25		40		32		41		39		37		23		24		37		44		44		19		26		43		57		16		29		44		59		29		34		32		23		40		46		38		30		51		50		33		44		33		44		42

		Aina julkisilla liikennevälineillä		1		1		-		-		0		3		1		0		1		1		-		-		12		-		1		1		4		-		9		-		2		1		-		-		-		2		-		100		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-		1		0		1		2		1		1		1		1		-		2		1		5		1		1		-		1		1		1		2		-		2		1		1		0		2		2		1		-		2		2		2		-		-		1		2		4		-		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-

		Useimmiten omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä, satunnaisesti kävellen tai pyöräillen		24		23		23		31		28		20		14		30		31		25		30		9		12		-		23		29		25		23		9		55		19		26		21		10		9		23		-		-		100		-		-		-		-		-		-		22		27		11		20		32		27		23		27		17		16		25		34		23		27		22		24		20		29		25		33		26		26		10		13		28		30		29		22		26		26		23		15		23		18		13		43		23		32		20		38		21		30		22		17		35		39		19		22		31		32

		Useimmiten julkisilla liikennevälineillä, satunnaisesti kävellen tai pyöräillen		2		1		-		1		3		2		1		3		1		2		3		-		4		-		1		2		2		-		12		-		8		-		-		-		1		2		-		-		-		100		-		-		-		-		-		2		1		4		3		2		1		1		0		4		2		3		1		1		0		5		1		4		2		1		1		2		1		3		4		2		-		-		4		3		-		-		2		3		1		-		3		5		-		-		-		-		3		-		1		-		-		-		-		-		-

		Yhtä usein omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä JA kävellen tai pyöräillen		5		7		7		5		4		3		8		4		3		5		-		-		5		-		5		6		0		4		1		4		7		12		15		1		1		5		-		-		-		-		79		-		-		-		-		5		4		1		3		8		6		3		6		2		2		8		6		6		4		7		4		3		6		5		3		6		6		2		4		4		4		6		3		5		5		7		4		3		6		10		2		6		-		8		12		3		11		14		6		2		-		-		4		-		6

		Yhtä usein julkisilla liikennevälineillä JA kävellen tai pyöräillen		1		1		2		-		1		2		2		1		0		1		4		-		-		-		2		0		1		-		4		-		3		8		-		-		-		3		-		-		-		-		21		-		-		-		-		2		1		2		3		1		1		-		2		3		1		1		1		2		0		2		1		2		0		2		1		1		1		1		2		1		-		1		5		1		-		-		6		3		1		-		-		-		-		8		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-

		Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti omalla autolla/mopolla/moottoripyörällä		10		18		13		6		8		7		14		10		7		11		3		6		-		-		12		10		6		3		10		7		9		12		40		16		13		15		-		-		-		-		-		100		-		-		-		12		8		15		8		9		6		13		10		12		8		9		5		14		9		6		8		15		8		11		8		10		10		13		9		10		11		9		7		13		11		8		7		7		11		-		9		16		14		16		10		11		5		8		7		5		15		24		14		13		18

		Useimmiten kävellen tai pyöräillen, satunnaisesti julkisilla liikennevälineillä		5		4		8		9		4		6		7		6		3		6		-		-		-		3		7		4		3		0		18		-		18		13		3		24		2		4		-		-		-		-		-		-		100		-		-		7		4		13		8		4		1		3		6		13		6		3		3		6		3		5		5		9		5		5		3		3		5		13		12		5		2		2		15		7		1		1		20		11		5		-		4		2		10		-		-		7		3		-		7		3		-		-		5		-		3

		Aina kävellen tai pyöräillen		14		28		19		15		4		12		23		11		6		14		12		7		-		7		17		9		12		1		21		2		24		13		5		40		61		8		-		-		-		-		-		-		-		100		-		14		13		38		20		12		8		8		9		28		25		8		12		9		8		12		14		19		8		15		7		12		10		31		30		10		7		6		21		16		12		4		25		19		11		18		11		11		6		15		-		13		8		24		10		5		9		12		18		11		-

		Muuten, miten?		1		-		1		3		1		2		2		1		1		1		-		14		3		10		1		1		1		0		3		-		2		-		-		-		1		12		-		-		-		-		-		-		-		-		100		2		1		2		3		-		1		1		2		3		2		1		-		2		1		-		2		1		2		2		2		1		1		3		1		1		1		2		2		2		2		-		2		1		1		-		-		2		3		6		-		-		1		3		1		-		4		-		3		-		-





Taustatiedot

						Tuhat suomalaista / Kitchen - Pyöräily&kävely / Lokakuu 2019

						Pyöräilee										Pyöräilyn määrä						Kävelee										Kävelyn määrä						Pääas. töihin/kouluun/opiskelupaikkaan																		Pääas. kauppaan																		Sukupuoli				Ikäryhmä												Sukupuoli+ikäryhmä												Koulutus										Ammattiryhmä								Talouden tulot/v								Asuinpaikka1								Asuinpaikka2		Maakunta

				Kaikki		Ympäri vuoden yht.		Lumet. aikaan usea krt/vko		Lumet. aikaan 1 krt/vko		Lumet. aikaan harvemmin		Ei koskaan		Tyyty- väinen		Haluaisi hieman lisätä		Haluaisi selvästi lisätä		Ympäri vuoden yht.		Lumet. aikaan usea krt/vko		Lumet. aikaan 1 krt/vko		Lumet. aikaan harvemmin		Ei koskaan		Tyyty- väinen		Haluaisi hieman lisätä		Haluaisi selvästi lisätä		Aina omalla		Aina julki- silla		Useim. oma		Useim. julkinen		Yhtä usein oma/ julkinen		Useim. käv./pyörä, sat. oma		Useim. käv./pyörä, sat. julk.		Aina kävellen/ pyörällä		Muuten		Aina omalla		Aina julki- silla		Useim. oma		Useim. julkinen		Yhtä usein oma/ julkinen		Useim. käv./pyörä, sat. oma		Useim. käv./pyörä, sat. julk.		Aina kävellen/ pyörällä		Muuten		Nainen		Mies		18-24 vuotta		25-34 vuotta		35-44 vuotta		45-54 vuotta		55-64 vuotta		65+ vuotta		Nainen 18-34 vuotta		Mies 18-34 vuotta		Nainen 35-54 vuotta		Mies 35-54 vuotta		Nainen 55+ vuotta		Mies 55+ vuotta		Perus-/ kansa-/ keskikoulu		Ammatti- koulu/ opisto		Yli- oppilas		Ammatti- korkea- koulu		Yliopisto/ korkea- koulu		Joht.as/ yritt./ yl.thlö		Al.thlö/ työ- väestö		Eläkeläinen		Muut		Alle 30.001€		30.001- 50.000€		50.001- 70.000€		70.001+ €		PK-seutu		Yli 50000as. kaupunki		Alle 50000as. kaupunki		Kunta		Helsinki		Uusimaa		Varsi- nais -Suomi		Sata- kunta		Kanta- Häme		Pirkan- maa		Päijät- Häme		Kymen- laakso		Etelä- Karjala		Etelä- Savo		Pohjois- Savo		Pohjois- Karjala		Keski- Suomi		Etelä- Pohjan- maa		Pohjan- maa		Keski- Pohjan- maa		Pohjois- Pohjan- maa		Kainuu		Lappi

		Kaikki		1000		166		166		89		316		263		297		315		231		924		23		13		20		20		538		304		133		363		85		139		54		69		61		52		93		84		362		11		244		17		61		100		55		135		15		513		487		99		158		157		152		164		270		157		100		156		153		201		233		62		287		153		218		261		194		323		307		153		232		218		187		198		202		312		266		220		113		296		88		41		32		93		37		33		24		28		46		31		51		35		33		12		73		14		33

		Painottamaton n=		1000		159		166		93		308		274		305		299		234		925		24		13		21		17		540		299		135		359		86		136		56		66		62		53		95		87		351		13		250		19		62		101		58		131		15		513		487		64		151		167		162		176		280		132		83		166		163		215		241		62		280		139		228		273		207		318		321		133		218		218		195		206		205		362		258		175		118		294		94		26		34		101		34		24		15		29		52		27		62		31		18		16		92		15		36

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Sukupuolesi?

		

		Nainen		51		44		60		53		51		51		50		53		56		53		49		15		51		16		45		60		61		41		70		47		64		49		69		64		54		56		44		64		46		71		61		63		68		55		77		100		-		71		55		54		47		47		46		100		-		100		-		100		-		44		43		58		58		55		48		55		43		61		56		50		47		45		52		53		46		55		53		49		66		49		58		50		47		47		41		54		52		58		56		32		53		50		54		39		53

		Mies		49		56		40		47		49		49		50		47		44		47		51		85		49		84		55		40		39		59		30		53		36		51		31		36		46		44		56		36		54		29		39		37		32		45		23		-		100		29		45		46		53		53		54		-		100		-		100		-		100		56		57		42		42		45		52		45		57		39		44		50		53		55		48		47		54		45		47		51		34		51		42		50		53		53		59		46		48		42		44		68		47		50		46		61		47

		Muu		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Minkä ikäinen olet?

		

		Ikäryhmä

		

		18-24 vuotta		10		16		14		8		10		4		12		13		5		10		-		-		-		11		13		8		3		3		24		5		25		11		10		30		18		1		4		-		5		24		5		15		24		28		12		14		6		100		-		-		-		-		-		45		29		-		-		-		-		5		6		40		4		3		1		10		-		41		24		6		2		2		16		15		7		1		12		13		9		7		-		16		-		-		10		10		10		20		10		11		9		-		2		11		15

		25-34 vuotta		16		19		11		14		19		13		14		18		19		16		9		23		20		22		16		16		12		13		30		11		22		13		20		23		14		13		13		18		13		30		13		12		24		23		36		17		15		-		100		-		-		-		-		55		71		-		-		-		-		6		14		15		22		15		16		22		1		31		23		12		16		13		25		16		13		10		25		21		14		22		17		10		10		15		14		4		16		33		16		24		7		5		7		7		8

		35-44 vuotta		16		24		15		16		17		10		15		18		18		16		25		10		4		20		14		19		16		15		16		19		14		12		19		10		24		8		14		7		20		22		22		14		12		14		-		16		15		-		-		100		-		-		-		-		-		54		47		-		-		5		15		14		20		16		21		28		1		10		12		11		25		15		13		18		12		19		13		13		18		12		23		16		22		24		20		7		20		6		20		8		11		33		19		6		22

		45-54 vuotta		15		13		11		22		16		16		13		17		18		16		-		13		5		12		15		16		15		24		10		11		11		12		9		7		14		7		20		8		17		10		18		10		3		9		12		14		17		-		-		-		100		-		-		-		-		46		53		-		-		22		18		12		13		14		24		23		3		11		10		15		13		27		16		12		17		16		18		16		19		17		9		12		6		17		19		20		14		11		7		15		10		24		23		19		18

		55-64 vuotta		16		12		21		9		14		22		18		13		16		16		25		13		18		22		16		16		20		21		11		15		3		15		16		12		14		20		21		31		15		8		8		21		8		9		14		15		18		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		38		37		18		21		7		16		17		27		17		14		6		12		17		16		23		6		16		19		24		6		9		15		10		8		19		40		31		14		33		16		8		18		20		44		19		13		20		19

		65+ vuotta		27		16		29		31		24		35		27		20		23		26		42		41		53		13		26		26		33		24		10		39		25		36		26		18		15		51		28		36		30		5		33		28		29		17		28		24		30		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		62		63		44		26		11		25		34		10		1		80		1		20		39		29		19		24		24		32		28		27		28		26		33		44		27		23		13		23		26		23		22		29		22		20		19		37		37		19

		

		

		Minkälainen koulutus sinulla on? Mikä on korkein loppuun asti suorittamasi tutkinto?

		

		Peruskoulu		3		3		2		-		4		5		3		2		2		3		6		-		9		3		3		2		4		3		7		1		2		-		2		3		3		5		4		29		2		18		1		1		5		2		-		3		4		3		2		2		9		2		2		3		1		3		8		2		2		51		-		-		-		-		1		5		3		2		5		4		1		1		4		3		2		3		4		4		4		-		-		3		3		4		6		7		2		-		1		4		5		-		3		7		3

		Kansakoulu		1		1		3		2		1		1		2		-		1		1		3		9		-		8		1		1		2		2		-		2		1		2		-		-		-		1		1		-		1		-		7		-		-		0		-		1		2		-		-		-		-		1		4		-		-		-		-		2		3		19		-		-		-		-		-		-		4		1		2		2		-		-		0		1		1		3		-		1		-		5		2		-		-		4		-		-		5		-		-		4		-		-		2		-		-

		Keskikoulu		2		2		3		2		1		3		2		1		1		2		-		-		5		-		2		2		3		1		3		4		1		1		-		2		3		4		1		-		2		-		2		3		-		4		-		2		2		-		0		-		-		4		4		-		1		-		-		5		4		30		-		-		-		-		-		1		4		1		2		4		1		-		0		1		3		3		-		1		2		-		6		4		-		-		-		7		6		4		2		-		-		-		2		-		-

		Ammattikoulu		18		21		17		20		18		17		19		18		15		17		12		48		24		46		18		18		17		21		14		18		21		22		13		14		20		12		20		22		15		5		16		15		14		25		26		13		24		17		25		22		20		18		13		17		30		14		28		9		19		-		64		-		-		-		2		26		18		26		29		20		16		9		15		15		23		22		19		14		12		27		20		11		26		31		27		17		25		28		22		32		13		18		19		18		23

		Opisto		10		6		7		19		10		12		9		10		12		11		7		7		5		7		9		12		13		13		8		11		5		3		13		1		11		12		13		-		13		4		6		8		10		5		4		11		9		-		1		6		15		18		14		1		1		12		9		18		14		-		36		-		-		-		8		14		13		2		5		14		12		10		7		10		11		13		4		8		10		21		11		8		20		10		7		16		7		3		10		17		12		7		12		12		6

		Ylioppilas / lukio		15		23		16		12		15		12		14		19		15		16		-		16		7		5		17		14		14		11		24		14		23		16		17		26		24		4		11		16		13		34		13		23		26		22		12		17		13		62		15		14		12		7		6		36		28		12		14		7		6		-		-		100		-		-		8		16		8		36		26		7		17		7		16		20		15		8		17		15		24		7		7		20		17		5		22		18		17		13		19		7		9		18		7		25		21

		Ammattikorkeakoulu (alemman korkea-asteen koulutus)		22		16		22		19		24		23		20		22		26		21		39		13		33		12		19		26		25		26		21		21		17		19		17		21		13		22		24		-		26		23		21		18		20		13		23		25		19		10		31		27		19		21		20		22		23		28		18		24		18		-		-		-		100		-		27		25		18		18		15		26		26		25		22		21		21		25		19		23		25		14		17		25		16		11		14		17		22		20		27		20		16		24		29		13		23

		Yliopisto / korkeakoulu (ylemmän korkea-asteen koulutus tai tutkija-asteen koulutus)		26		27		29		26		26		25		29		28		26		27		24		7		17		12		30		23		21		20		23		28		28		34		36		30		24		37		23		33		27		16		31		28		24		30		29		28		24		9		25		27		24		27		33		21		15		30		20		32		31		-		-		-		-		100		52		12		30		13		13		23		27		48		33		29		23		19		37		32		22		22		32		25		19		30		24		17		14		31		17		15		45		26		25		25		21

		Muu		2		1		2		-		2		3		3		1		2		2		9		-		-		6		2		2		1		2		-		1		-		3		2		3		1		4		2		-		1		-		4		4		-		-		6		1		3		-		1		2		2		2		3		-		1		1		3		1		3		-		-		-		-		-		1		1		3		1		2		1		-		1		1		1		2		3		1		2		2		3		4		3		-		4		-		2		2		-		2		-		-		6		1		-		4

		

		Mihin seuraavista ammattiryhmistä kuulut?

		

		Työväestö		23		28		17		18		29		17		20		26		25		23		21		7		25		33		23		26		18		28		18		23		19		14		24		17		30		8		24		9		25		31		28		20		9		22		11		25		21		28		31		42		36		17		0		30		30		41		37		8		6		30		35		30		21		6		-		70		-		-		22		23		31		16		18		22		22		30		18		19		25		13		24		24		21		34		33		32		21		28		24		38		-		43		23		23		28

		Alempi toimihenkilö		10		12		9		13		8		10		10		8		13		10		-		10		4		16		8		10		16		10		12		10		12		9		16		4		8		5		11		13		9		4		10		12		8		7		-		10		9		3		14		14		14		16		0		7		14		14		14		9		4		-		10		4		16		9		-		30		-		-		4		16		14		11		11		8		9		10		8		9		10		6		3		4		20		22		15		19		10		-		6		15		12		6		12		-		7

		Ylempi toimihenkilö		13		10		14		15		16		10		14		15		13		13		15		7		4		12		14		15		4		17		19		9		7		13		12		14		4		11		14		12		18		10		9		10		8		8		14		13		13		-		14		22		20		22		2		9		8		23		19		7		12		-		3		7		17		27		67		-		-		-		-		8		13		33		16		14		11		10		17		18		13		17		12		15		8		11		-		6		7		12		9		2		28		14		9		8		10

		Johtavassa asemassa oleva		3		1		4		2		3		4		3		4		2		3		-		7		-		-		3		2		3		3		3		1		4		4		3		3		2		5		3		-		4		-		-		4		2		1		6		2		4		2		1		1		6		4		3		-		3		2		5		4		3		1		2		-		2		7		15		-		-		-		0		1		1		9		6		2		3		2		5		5		-		-		3		4		2		-		-		-		2		3		4		-		11		-		-		6		5

		Yksityisyrittäjä		4		2		3		4		3		5		2		4		5		4		7		-		7		-		3		4		4		5		1		4		4		4		1		3		3		4		5		-		5		-		3		3		2		1		-		4		4		-		5		3		5		6		2		2		4		2		6		5		2		3		2		3		5		4		18		-		-		-		1		4		5		4		3		4		3		4		3		3		4		3		2		4		6		4		-		-		9		-		-		6		5		12		4		-		3

		Maanviljelijä		0		-		-		1		1		-		-		0		1		0		-		7		-		-		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		2		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		2		1		0		-		-		-		2		-		1		-		2		-		-		-		-		-		-		3		0		-		1		1		-		-		1		1		-		-		2		-		-		-		4		-		-		-		-		-		-		3		-		-		-		6		-

		Opiskelija / koululainen		9		16		11		5		7		5		13		10		5		9		-		-		-		-		11		7		4		2		18		3		22		11		8		30		17		1		3		-		2		18		5		13		28		25		5		11		6		57		14		2		2		-		-		34		25		3		1		-		-		5		4		30		5		5		-		-		-		56		25		2		1		1		16		12		4		2		16		12		8		7		-		11		3		-		10		5		8		14		10		4		9		-		3		-		15

		Eläkeläinen		31		22		32		33		27		39		30		24		26		29		58		34		51		38		30		28		38		28		14		45		25		37		25		23		24		54		32		57		32		18		38		31		30		23		21		26		36		-		3		3		6		27		91		1		3		3		5		63		70		52		33		15		26		35		-		-		100		-		30		43		30		20		24		27		38		35		27		28		30		44		44		27		34		17		36		36		32		26		37		29		14		19		42		44		25

		Kotiäiti/koti-isä		2		0		0		3		2		2		1		1		3		2		-		-		5		-		1		2		3		3		1		2		1		-		1		-		1		1		2		-		2		-		-		1		-		1		-		3		1		-		7		2		1		-		-		7		-		1		2		-		-		-		1		1		3		1		-		-		-		10		2		1		2		2		0		1		3		2		-		1		2		-		4		1		-		-		-		-		4		-		2		-		12		-		2		7		-

		Työtön		5		7		7		5		2		5		5		4		5		5		-		29		5		-		5		3		6		2		6		3		5		7		9		6		8		9		3		-		2		13		2		7		9		9		25		4		5		6		10		6		6		5		-		7		10		4		8		3		1		3		8		5		4		2		-		-		-		31		14		2		1		1		3		8		4		3		3		3		4		6		8		7		3		13		6		2		1		11		8		2		5		6		5		6		3

		Muu		2		1		3		2		2		2		1		3		3		2		-		-		-		-		2		2		3		2		7		1		2		2		2		-		2		2		2		9		1		6		6		-		5		2		17		3		1		4		2		4		2		3		0		3		2		5		2		2		0		6		0		4		-		3		-		-		-		-		2		-		0		3		3		2		2		2		2		2		3		4		-		4		-		-		-		-		6		7		1		-		6		-		-		-		4

		

		Mitkä ovat taloutesi yhteenlasketut bruttovuositulot? (euroa/vuosi veroja vähentämättä)

		

		Alle 10.000 €		6		11		7		1		5		4		7		6		5		6		-		15		-		10		6		4		6		1		7		3		14		5		6		21		16		2		1		13		2		18		2		6		14		21		-		9		3		28		8		5		4		2		-		22		6		5		4		1		0		8		7		13		3		2		-		2		3		26		25		-		-		-		5		9		6		1		6		5		10		10		-		5		-		4		13		5		13		13		2		-		9		6		4		6		4

		10.001 - 20.000 €		9		10		11		10		6		9		8		10		5		9		15		14		8		-		10		7		6		5		18		6		19		8		9		17		15		3		5		14		4		27		4		10		25		20		12		7		10		22		14		6		5		7		5		13		24		3		8		6		6		11		11		19		5		4		1		5		8		28		37		-		-		-		13		12		6		3		14		9		5		8		8		7		13		17		16		8		5		14		8		5		5		-		6		11		16

		20.001 - 30.000 €		9		9		9		7		11		6		11		9		6		8		14		22		14		6		9		9		7		8		5		6		5		14		12		10		13		10		10		7		6		4		16		5		12		11		-		9		8		7		12		7		6		7		12		9		12		6		7		12		8		14		10		8		8		6		1		12		11		7		38		-		-		-		6		7		8		15		7		5		9		18		19		9		3		-		-		9		8		18		16		23		7		6		13		19		-

		30.001 - 40.000 €		11		11		9		14		8		14		11		10		9		11		5		18		21		20		9		13		14		9		7		10		11		10		10		11		14		21		11		8		13		5		4		9		16		10		17		11		11		8		11		7		8		9		17		10		11		6		9		17		11		18		12		5		14		10		8		13		15		5		-		50		-		-		9		10		15		10		8		10		10		7		8		11		15		-		25		20		8		22		11		15		13		12		10		-		8

		40.001 - 50.000 €		11		11		8		16		12		10		10		7		16		11		-		11		21		18		11		10		14		13		11		14		2		12		10		5		6		13		12		13		12		21		15		12		3		6		4		10		12		5		6		9		13		14		15		5		6		11		10		13		15		19		13		4		12		10		8		14		16		2		-		50		-		-		10		8		14		13		6		10		7		8		8		9		8		13		26		12		14		3		12		14		12		12		14		20		14

		50.001 - 60.000 €		11		17		12		13		9		10		6		14		15		12		16		-		4		6		11		11		15		13		12		21		7		4		11		4		6		6		13		16		14		-		5		15		2		7		6		10		13		1		15		18		8		11		11		10		9		14		13		8		14		7		11		13		13		11		10		16		11		6		-		-		60		-		11		8		12		16		11		11		12		8		13		12		8		19		9		10		10		-		13		9		6		39		14		-		15

		60.001 - 70.000 €		7		6		5		5		10		7		9		6		9		7		14		-		8		5		9		6		5		8		2		11		8		9		9		4		7		4		9		8		9		-		6		6		5		3		11		7		8		2		4		11		7		7		9		3		4		9		9		9		8		-		7		8		9		8		9		10		8		-		-		-		40		-		6		9		8		6		6		7		8		6		10		8		7		3		-		-		11		9		7		11		10		6		10		25		5

		70.001 - 80.000 €		5		3		4		5		7		6		6		5		6		5		6		7		5		14		5		6		7		5		5		7		4		4		9		6		3		8		6		-		6		-		8		7		3		1		21		6		5		4		4		3		7		10		5		5		3		7		3		6		7		-		3		2		8		9		10		4		4		4		-		-		-		27		4		6		5		7		3		6		5		4		12		7		-		-		6		7		10		3		3		3		9		-		2		13		7

		80.001 - 100 000 €		7		7		5		7		8		7		6		9		7		7		4		-		11		-		7		9		3		9		3		8		7		9		5		5		3		7		9		-		9		-		9		6		3		2		7		6		8		-		6		9		12		7		6		3		4		9		11		6		8		-		5		5		9		11		14		8		6		-		-		-		-		36		8		6		7		7		9		8		8		7		12		6		11		16		5		5		5		3		3		5		-		-		6		-		11

		100 001 € tai enemmän		7		2		9		7		8		8		8		7		8		7		12		-		-		8		8		5		8		11		8		3		3		8		7		7		2		6		9		6		9		-		4		5		3		5		4		6		9		-		7		7		17		11		3		2		7		12		12		3		8		3		6		2		5		16		23		5		3		1		-		-		-		37		10		7		7		5		14		11		8		3		3		8		14		8		-		8		3		3		3		-		13		6		1		6		8

		En osaa/halua sanoa		16		12		20		14		16		18		16		18		14		17		15		13		9		13		15		19		16		17		23		11		20		17		12		13		16		21		15		15		16		24		27		19		14		14		17		19		14		22		14		18		13		15		17		19		14		19		13		19		14		20		15		21		14		14		17		13		16		21		-		-		-		-		18		18		14		17		17		17		17		22		7		17		21		18		-		16		12		12		23		14		17		12		20		-		14

		

		Mikä on asuinpaikkakuntasi tyyppi?

		

		Helsinki		11		6		13		14		10		15		10		13		8		11		20		13		5		10		12		10		11		4		27		8		46		18		1		23		4		12		5		25		7		15		18		8		42		21		12		12		11		13		18		9		14		4		11		18		13		11		12		7		10		7		9		12		10		16		15		9		10		14		13		8		10		15		56		-		-		-		100		38		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		3

		Espoo, Vantaa, Kauniainen		9		4		9		15		9		9		8		9		10		9		-		-		9		5		9		8		9		7		32		7		13		9		-		12		2		7		6		17		11		37		6		5		14		11		12		9		9		20		14		8		7		3		6		15		18		6		9		6		5		10		6		10		11		9		10		9		6		12		8		10		8		9		44		-		-		-		-		30		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tampere		4		5		6		3		3		4		5		4		4		4		3		-		-		3		4		4		3		1		9		3		7		5		4		13		4		5		2		6		4		28		5		7		4		5		-		4		4		11		3		7		3		2		2		6		6		5		5		3		2		4		2		5		6		5		5		4		2		7		6		2		3		4		-		13		-		-		-		-		-		-		-		44		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Turku		3		5		3		2		2		4		4		2		4		4		-		-		8		-		4		2		3		2		3		1		8		4		5		14		2		4		2		14		3		4		6		3		9		5		-		4		3		4		4		4		3		3		3		5		2		3		3		4		3		5		1		7		3		4		3		3		3		4		6		3		2		4		-		11		-		-		-		-		39		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Muu yli 50.000 asukkaan kaupunki		24		28		26		26		21		21		32		18		23		24		24		5		18		28		25		24		22		20		11		27		19		28		40		24		38		19		18		25		26		15		21		31		26		27		45		24		23		31		24		24		20		25		22		26		27		18		26		27		21		16		24		28		20		26		25		22		22		31		27		21		23		22		-		76		-		-		-		3		8		33		45		-		56		55		49		32		31		64		41		38		59		5		43		-		36

		Alle 50.000 asukkaan kaupunki		27		33		24		22		28		24		27		26		23		26		28		63		41		21		28		27		23		33		13		31		5		21		24		11		34		30		32		13		28		-		20		29		4		24		31		24		29		19		23		21		30		30		31		21		22		27		24		24		36		26		31		26		25		24		24		25		33		21		23		35		27		25		-		-		100		-		-		17		33		37		22		34		19		39		34		36		31		12		25		40		25		79		17		78		26

		Maalaiskunta		22		20		18		17		26		22		13		28		28		22		26		19		20		33		18		26		29		33		5		22		2		15		26		4		17		23		35		-		21		-		24		18		2		7		-		23		21		2		15		27		24		33		23		9		11		30		21		30		24		32		27		12		25		16		18		27		25		11		18		23		26		22		-		-		-		100		-		12		20		29		33		22		25		6		17		31		38		25		35		22		16		16		39		22		36

		

		Maakunta, jonka alueella asut?

		

		Uusimaa		30		13		31		34		31		37		27		33		27		30		25		31		25		38		30		29		27		24		66		26		61		34		6		38		11		32		24		49		27		52		28		21		57		42		24		28		31		38		40		25		31		16		30		41		37		26		29		20		30		27		23		29		31		36		39		26		27		32		24		28		28		38		99		3		19		16		99		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Varsinais-Suomi		9		8		8		9		9		9		8		9		10		8		9		15		27		11		9		8		11		11		4		6		8		9		6		16		7		10		11		14		6		4		10		10		9		7		7		11		6		8		8		10		11		8		8		10		5		13		8		11		6		8		7		14		10		8		7		10		9		9		9		7		10		10		-		13		11		8		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Satakunta		4		5		4		5		4		3		3		6		4		4		-		-		-		13		3		7		3		5		-		6		-		3		3		-		8		2		7		-		2		-		7		-		-		5		-		4		4		3		6		3		5		3		5		3		7		5		2		4		4		3		7		2		3		3		4		2		6		3		6		3		3		3		-		4		6		5		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kanta-Häme		3		4		1		3		4		3		3		3		2		3		9		-		-		-		3		4		4		3		1		5		2		3		6		-		7		2		3		-		6		5		1		3		2		3		-		4		3		-		3		5		2		2		5		3		1		2		4		6		2		4		4		1		3		4		3		3		5		3		4		2		4		4		-		5		3		5		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Pirkanmaa		9		9		11		8		7		11		10		9		7		10		12		-		-		8		10		8		8		8		15		8		11		9		8		15		5		13		9		6		9		28		9		15		4		8		12		9		10		15		6		10		7		11		9		9		10		9		8		9		11		11		6		12		11		9		11		8		8		11		9		9		10		10		-		13		12		9		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Päijät-Häme		4		1		5		1		3		6		4		2		4		4		8		-		-		-		3		6		2		4		3		2		4		9		5		-		7		1		3		8		5		-		-		5		7		2		7		3		4		-		2		5		1		9		3		1		1		3		3		5		6		2		6		4		3		3		3		5		4		2		3		4		3		5		-		7		3		4		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kymenlaakso		3		5		3		2		3		3		6		1		2		3		-		14		-		-		4		2		3		3		2		3		3		8		2		2		3		5		2		13		3		-		9		5		-		4		12		3		4		-		3		5		4		6		2		1		4		3		6		5		2		4		5		1		2		4		2		6		2		3		3		2		4		4		-		6		5		1		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Etelä-Karjala		2		6		-		2		3		1		2		2		4		2		6		-		-		-		3		3		1		1		-		6		-		4		5		5		-		2		3		-		4		-		5		2		-		-		-		2		3		2		2		3		3		2		2		-		6		3		3		2		2		2		3		3		2		2		-		4		3		3		3		6		1		1		-		4		3		2		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
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