
Savonlinnan seudun kävelyn ja pyöräilyn 

kehittämisen asukaskyselyn yhteenveto
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Kysely toteutettiin Harava-kyselytyökalulla ja 

se oli avoinna 1.9.2021–31.10.2021.

Kyselyyn saatiin vastauksia koko Savonlinnan 

seudun alueelta 266 kpl. 

Vastaajista 65 % (173 kpl) oli naisia ja 29 % 

(78 kpl) miehiä.  

Vastaajista 74 % oli työssäkäyviä tai yrittäjiä, 

14 % eläkeläisiä, 6 % opiskelijoita, 2 % 

vanhempain- tai hoitovapaalla ja loput muita. 

Vastaajista 67 % asui taajama-alueella ja 33 

% haja-asutusalueella.
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Savonlinna Rantasalmi Sulkava Enonkoski

Vastausmäärät kunnittain



kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen
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85 %

15 %

Onko sinulla käytettävissäsi 

henkilöauto?

Kyllä Ei

86 %

10 %

2 % 1 % 1 %

Miten lähtökohtaisesti suhtaudut kävelyn ja pyöräilyn 

edistämiseen muihin kulkutapoihin nähden?

Selvästi puolesta

Jonkin verran puolesta

Jonkin verran vastaan

Selvästi vastaan

En osaa sanoa



Yhdensuuntaisten matkojen pituus
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Työ-, opiskelu- ja koulumatkat

Harrastukseen, josa käyt usein/eniten

Lähimpään ruokakauppaan

Ruokakauppaan, jossa käyt eniten

Kuinka pitkiä ovat yhdensuuntaiset matkat?

2 km tai alle 2,1-5 km 5,1-10 km yli 10 km



Kulkutavat
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Jalan (koko matkan)

Polkupyörällä

Mopolla, mopoautolla, mönkijällä tai moottoripyörällä

Joukkoliikenteellä

Henkilöautolla, kuljettajana

Henkilöautolla, matkustajana

Taksilla

Kuinka usein teet arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla?

Päivittäin tai lähes päivittäin Kerran viikossa 1-3 kertaa kuussa Harvemmin kuin kerran kuussa En koskaan



Kulkutapaan vaikuttavat tekijät 1/2
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Matkan pituus

Matkaan kuluva aika

Matkan hinta

Riippumattomuus aikatauluista

Tarve yhdistellä matkoja (esim. kaupassa käynti työmatkan yhteydessä)

Tarve käyttää omaa autoa työpäivän aikana

Tarve kuljettaa tavaroita tai muita matkustajia

Miten seuraavat tekijät vaikuttavat sinun kulkutavan valintaan arkimatkoilla?

Vaikuttaa merkittävästi Vaikuttaa jonkin verran Ei vaikutus



Kulkutapaan vaikuttavat tekijät 2/2
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Sää- ja keliolosuhteet

Terveydentila

Ympäristöasiat

Hyötyliikunta

Reitin turvallisuus

Reitin esteettömyys

Reitin viihtyisyys

Väylien kunto ja kunnossapito

Miten seuraavat tekijät vaikuttavat sinun kulkutavan valintaan arkimatkoilla?

Vaikuttaa merkittävästi Vaikuttaa jonkin verran Ei vaikutus



Puuttuvat jalankulkuyhteydet ja pyörätiet 

1/2
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Puuttuvat jalankulkuyhteydet ja pyörätiet 2/2
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Muut ongelmakohdat ja kehittämistarpeet
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