
TAUSTATIETOJA
KUINKA USEIN PYÖRÄILET? 
   

  Ympäri vuoden vähintään kerran viikossa tai useammin 

  Ympäri vuoden harvemmin kuin kerran viikossa

  Lumettomaan aikaan vähintään kerran viikossa tai useammin

  Lumettomaan aikaan harvemmin kuin kerran viikossa

  En lainkaan

Lähde: Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston teettämän Pyöräilykansa suomalaiset -kyselytutkimus (2018)
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  Lyhyemmät etäisyydet töihin, kauppaan ja harrastuksiin

  Pyöräteiden parempi kunnossapito

  Laadukkaampi polkupyörä

  Ei mikään

MIKÄ SAISI PYÖRÄILEMÄÄN ENEMMÄN?
(Eniten vastauksia saaneet TOP 3)

25

20

15

10

5

0

50–64-VUOTIAAT

24 %

  Paremmat ja sujuvammat pyöräilyolosuhteet (esim.  
pyörätiet ja -kaistat, risteysjärjestelyt, reunakivettömyys)

  Pyöräteiden parempi kunnossapito

  Sähköavusteinen polkupyörä

  Ei mikään
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TAUSTATIETOJA
PYÖRÄILYSTÄ OLISI ILOA JA HYÖTYÄ VANHEMMILLE IHMISILLE
UKK-instituutti on määritellyt pyöräilyn helpoksi lajiksi, jonka aloittamiskynnys on matala  
ja se sopii myös nivelvaivoista tai ylipainosta kärsiville.

Valtion liikuntaneuvoston liikuntapiirakan mukaan yli 65-vuotiaan liikuntapiirakkaan tulisi 
kuulua kestävyyskuntoa, lihaskuntoa, notkeutta ja tasapainoa edistäviä liikuntamuotoja. 
Polkupyöräily edistää kestävyyskuntoa, lihaskuntoa ja tasapainoa.

http://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/liikuntatutkimus_suomessa/liikkumattomuuden-kustannukset

WHO:n tuoreiden suositusten mukaan tärkein tekijä muistisairauksien ehkäisyssä on liikunta.

https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/guidelines_risk_reduction/en/

PYÖRÄILY PITÄÄ VANHEMMAT IHMISET LIIKKEESSÄ
Pyörä –  tai sähköpyörä – voi olla myös ratkaisu liikenneköyhyyteen. Iäkkäillä liikenne-
köyhyys voi ilmetä liikkumismahdollisuuksien heikkenemisenä henkilöauton ajamisen 
lopettamisen myötä tai kävelyn ja pyöräilyn vähentymisenä fyysisen terveyden  
heikkenemisen myötä.  

Myös liikenteen muutosvoimat, kuten joukkoliikennepalveluiden digitalisoituminen ja  
monimutkaistuminen, saattavat nostaa iäkkäiden kynnystä käyttää joukkoliikenne- 
palveluita.
Lähde: Hanne Tiikkaja, Markus Pöllänen & Heikki Liimatainen, Liikenneköyhyys Suomessa – näkökulmia  
liikkumisen sosiaaliseen kestävyyteen, 2018.

LIIKKUMISTARVE EI VÄHENE ELÄKKEELLÄ
Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksen (2016) mukaan liikkumistarve ei kuitenkaan  
radikaalisti muutu vielä eläkkeelle jäädessä. Juuri eläkeiän ylittäneillä matkasuorite  
kasvaa hivenen, mutta varsinainen taitekohta on havaittavissa vasta 75 vuotta täyttäneiden 
ikäryhmässä, joiden matkamäärä on hyvin alhainen.

ESTEETÖN LIIKKUMINEN ON AVAIN AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN
Aktiivisen elämän edellytys on mahdollisuus esteettömään liikkumiseen. Aktiiviset iäkkäät 
pysyvät terveempinä ja pystyvät elämään itsenäistä elämää. Siten iäkkäiden liikkumis- 
mahdollisuuksien parantaminen tuo mukanaan myös kansantaloudellisia hyötyjä. 

Lähde: Hakamies-Blomqvist, L., Henriksson, P. & Heikkinen, S. 1999. Diagnostisk testing av äldre bilförare.
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