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Suunnittelumaantieteilijä tutki pro gradu -työssään 

Turun alakoulujen kävely- ja pyöräilysaavutetta-

vuutta. Tulosten mukaan tarkasteltavien koulujen 

vajaa viidestä tuhannesta oppilaasta yhteensä 83 

prosenttia asuu kävely- tai pyöräilymatkan päässä 

koulustaan. Koulujen välillä esiintyy kuitenkin suuria 

eroja siinä, ovatko nykyisten oppilaiden koulumat-

kat pituuden osalta hyödynnettävissä arkiliikkumi-

sessa.  

   Turkua koskevien nykyisten ennusteiden, suunni-

telmien sekä tavoitteiden valossa koulujen kävely- 

ja pyöräilysaavutettavuusolosuhteet vaikuttavat 

parantuvan entisestään. Koettua turvattomuutta 

kuitenkin ilmenee, millä voi olla vaikutus koulumat-

kan kulkutapaan. Turvattomuutta tulisi tutkia laa-

jemmin ja syihin pureutuen sekä selvittää minkälai-

nen vaikutus sillä on liikkumiskäyttäytymiseen.  

 

 

Koulumatkat tutkimuksen alla 
 

Kuten Turkupostin pääkirjoituksessa toukokuussa 

2018 todettiinkin, vain viidesosa Turun peruskoulu-

ikäisistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Ak-

tiivisesti, eli kävellen tai pyöräillen, kuljetulla koulu-

matkalla voi olla suurikin merkitys lasten hyvinvoin-

nin edistämisessä. Tärkeimmät aktiivista koulumat-

kaa rajoittavat tekijät ovat koulumatkan pituus 

sekä koulumatkan koettu turvallisuus. 

    Koulumatkat ovat merkittävä osa lasten joka-

päiväistä elämää. Arjen muotoutumisen lisäksi 

koulumatkoilla on tutkitusti merkitystä niin lapsuus-

iän kuin aikuisiän hyvinvointiin ja liikkumistottumuk-

siin. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan 

liikkumisen merkitystä myös kognitiivisiin taitoihin.  

Kaupunkien suunnittelussa tavoitellaan kävellen ja 

pyöräillen kuljettavia kaupunkeja, mikä näkyy 

myös Turun kaupungin kehittämisen suunnissa 

sekä tavoitteissa. Kouluverkko on kuitenkin harven-

tunut myös Turussa, mikä jatkuessaan voi vaikut-

taa koulumatkojen pituuksiin. 

    Koulumatkoja koskevassa pro gradu -työssä py-

rittiin selvittämään turkulaisten alakoulujen kävely- 

ja pyöräilysaavutettavuuden nykytilanne koulu-

matkojen pituuden ja koetun turvattomuuden il-

mentämänä sekä valottamaan tulevaisuuden ku-

vaa tavoitteita tukevien hankkeiden sekä ennus-

teiden kautta. 

    Nykytilan kartoitus toteutettiin paikkatietoana-

lyyseinä hyödyntäen sijaintitietoa turkulaisten suo-

menkielisen peruskoulun 3.−6. luokkalaisten  

kotiosoitteesta sekä heidän käymästä koulusta. 

 

  
Kuva 1. Turun peruskouluyksiköiden lukumäärän kehitys  

2005–2016. 

 

Aineisto rajattiin suomenkielisiin kouluihin, pois lu-

kien ruotsinkieliset, vieraskieliset, tuetun palvelun 

koulut sekä Steiner koulu ja Turun normaalikoulu. 

Täten tulokset eivät ilmennä kaikkien turkulaisten 

alakoululaisten tilannetta. Koulumatkat mallinnet-

tiin käveltävää tieverkostoa pitkin tavoitteena löy-

tää lyhin käveltävää tieverkkoa pitkin kulkeva 

koulumatka. Aineistona hyödynnettiin luokiteltua 

OpenStreetMap-tieverkostoa. 

    Koulumatkat luokiteltiin pituuden mukaan nel-

jään luokkaan, joita tarkastelemalla voi saada ku-

van koulumatkan kuljettavuudesta eri kulkutavoin. 

Työssä käytettiin pituuden osalta luokitusta, jonka 

mukaan 0−1500 metrin matkat ovat käveltäviä ja 

alle 3 km matkat pyöräiltäviä. Yli viiden kilometrin 

matkoille Turku myöntää Fölikortin, ja matkat luoki-

teltiin kyyditettävinä. Yli 3 km ja alle 5 km pituiset 

matkat voidaan nähdä potentiaalisina pyöräilyn 

matkana, jotka kuitenkin alakouluikäisten kohdalla 

kuljetaan joko bussi- tai autokyydillä. 

      Koettua turvattomuutta tutkittiin kahtena vuo-

tena kerätyn kokemusaineiston kautta. Pistemuo-

toisesta aineistosta luokiteltiin tarkasteluun lasten 

vastaukset, jotka ilmensivät turvattomuuden koke-

musta. Yksittäisten oppilaiden kokemuksia ku-

vaava pisteaineisto yhdistettiin, ja yhdistelmäai-

neistosta luotiin tiheyskuva. Huomioitavaa on, että 

turvattomuutta tarkasteltiin tässä vaiheessa siis ai-

noastaan turvattomuuskokemusten alueellisten ti-

hentymien kautta, ilman tietoa siitä, kuinka nämä 

kokemukset vaikuttavat lasten liikkumiskäyttäyty-

miseen. 

 



Koulumatkojen nykytila tulosten valossa 

 

Tutkittavien oppilaiden mallinnetuista koulumat-

koista 83 % olivat alle kolme kilometriä pitkiä eli 

työn luokitusten mukaan kävellen tai pyöräillen 

kuljettavia. 8,5 % oppilaiden koulumatkoista osui 3 

km ja 5 km välille ja 8,6 prosenttia oppilaista asui 

kyyditettävän matkan eli yli 5 km päässä koulusta 

(Kuva 2). Tilanne on kansainvälisesti ja Suomenkin 

tasolla hyvä. Koulujen välillä on kuitenkin suuria 

eroja: kun Kähärin koulun oppilaista 90 % asuu 1,5 

km päästä koulusta ja loput enintään pyöräilymat-

kan päässä, Paattisten koulun oppilaista 40 % 

asuu yli viiden kilometrin päästä koulusta (Kuva 3). 

 

 

Suurimmat erot koulujen pituuksien osuuksissa selit-

tyvät mitä luultavimmin hajanaisella yhdyskunta-

rakenteella sekä koulujen erikoistumislinjoilla.  

 

 
Kuva 3. Mallinnettujen koulumatkojen pituuksien osuudet kouluit-

tain  (%) 

 

Työssä tutkittiin myös koulumatkaympäristöjen 

koetun turvattomuuden alueellista jakautumista. 

Koetun turvallisuuden karttakysely on auki vuoden 

2018 loppuun, joten tulosten laajempi hyödyntä-

minen ajoittuu myös sen jälkeen. Kysely on kerän-

nyt kattavasti erilaista tietoa lasten kokemuksista 

kouluympäristön turvallisuudesta. Kysely on luotu 

yhteistyössä Turun kaupungin liikenneturvatyöryh-

män sekä EU:n Civitas Eccentric –hankkeen 

kanssa. 

    Turussa esiintyy selkeitä lasten kokeman turvat-

tomuuden keskittymiä. Suurimmat keskittymät si-

jaitsevat Turun keskustan alueella ja lisäksi turvat-

tomuutta koetaan koulujen ympäristöissä. Vaikka 

lasten kokemukset rajautuvat luonnollisesti alueille, 

joissa lapset viettävät aikaa, on tihentymien voi-

makkuuksissa alueellisia eroja. Toisaalta on myös 

muistettava, että kokemusaineisto ei sisällä vas-

tauksia jokaisen koulun oppilaalta. Turvattomuus-

aineistosta ei voi siis vetää johtopäätöksiä ennen 

aineiston tarkempaa tutkimista. Kuitenkin on sel-

vää, että joillain alueilla koetaan turvattomuutta, 

mikä voi vaikuttaa laskevasti koulun oppilaiden to-

dennäköisyyteen kävellä tai pyöräillä kouluun.  

 

Kävellen ja pyöräillen kouluun tulevaisuuden 

Turussa 

 

Uuden yleiskaavan 2029 ja muiden nykyisten suun-

nitelmien valossa koulujen aktiivisen saavutetta-

vuuden tilanne näyttää paranevan. Vaikka perus-

kouluja on lakkautettu tämän vuosituhannen puo-

lella paljonkin, vaikuttaa palveluverkon supistumi-

nen ainakin tämänhetkisen tiedon osalta pysähty-

neen. Vuoden 2018 kevään peruskouluverkkoon 

verrattuna vuoteen 2030 mennessä on suunniteltu 

avattavan viisi peruskouluyksikköä. Vuosien 2018 

ja 2019 aikana avataan Syvälahden sekä Yli-Maa-

rian koulu, ja rakentuville asuinalueille Skanssissa, 

Linnakaupungissa ja myöhemmin Itäharjulla suun-

nitellaan myös kouluja. Uusissa kouluissa hyödyn-

netään monitoimitalo-ajatusta. 

     Palveluverkon vahvistumisen lisäksi Turun tavoit-

teet näyttävät parantavan koulumatkojen kävel-

tävyyttä ja pyöräiltävyyttä. Väestönkasvun hallit-

seminen täydennysrakentamisella vahvistaa jo-

olemassa-olevien palveluiden kysyntää, ja kävely- 

ja pyöräilyolosuhteiden kehittämiseen tähtäävät 

hankkeet vahvistavat kulkutapojen käyttöpotenti-

aalia koulumatkoilla. Kävely- ja pyöräilyolosuhteita 

parantavat hankkeet voivat myös vähentää koet-

tua turvattomuutta, mikä voi näkyä edelleen kas-

vaneina kävelyn ja pyöräilyn osuuksina koulumat-

koilla. Tulevaisuuden ennustamisen on kuitenkin 

hankalaa, ja koulumatkakeskustelussa haasteena 

on etenkin väestön sekä erityisesti lapsiperheiden 

hankalasti ennustettava sijoittuminen kaupungin 

täydennysrakentamisesta huolimatta. 
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Tulosten merkitys ja mitä seuraavaksi? 

 

Lähipalveluperiaate näyttää siis toteutuvan suu-

rimmilta osin suomenkielisten alakoulujen koh-

dalla, mutta eroja kuitenkin on.  

      Koulumatkojen pituuksien tunnistamisella voi-

daan kohdentaa eri alueille ja kouluihin erilaista 

aktiivista koulumatkaa tukevia ja kannustavia toi-

mia. Esimerkiksi Nummenpakan koulun Nummen 

yksikön oppilaista selkeästi enemmistö asuu pyö-

räiltävän matkan päässä, joten koulussa olisi hyvä 

panostaa pyöräilyä tukevaan infrastruktuuriin ku-

ten riittävään ja laadukkaaseen pyöränsäilytyk-

seen. Nykyisissä ja tulevissa kouluissa on tärkeää 

panostaa julkisen liikenteen reittien ja pysäkkien 

laatuun, joka tukee koulumatkan osittaista käve-

lyä sekä pyöräilyä. Tämän lisäksi saattoliikenteen 

turvallinen järjestäminen olisi tärkeää jo suunnitte-

luvaiheessa. Saattoliikenne kasvattaa kouluympä-

ristön ruuhkia ja voi vähentää koulun piha-alueen 

turvallisuutta.  

     Lasten paikkaan liitettyjen kokemusten kerää-

misellä saadaan todella arvokasta tietoa ympäris-

tön turvallisuudesta ja kehittämistarpeista. Kysely 

on menetelmänä todella tehokas ja onkin tär-

keää, että tietoa hyödynnetään kun sitä on ke-

rätty. Lapsilla on ympäristön käyttäjinä valtavasti 

arvokasta tietoa ympäristön laadusta sekä paran-

tamisehdotuksista.   

     Tämä tutkimus on lähestynyt koulumatkoja las-

kennallisesta, mutta myös kokemuksiin liittyvästä 

näkökulmasta ja antaakin uuden menetelmän ny-

kyisen palveluverkon sekä tulevien muutosten vai-

kutusten tarkasteluun. Turun tavoitellessa käveltä-

vää ja hiilineutraalia kaupunkia, aktiivisen saavu-

tettavuuden tarkastelu on hyödyllinen lähestymis-

kulma. Kuitenkin työssä on tutkittu potentiaalisia 

koulumatkoja, eikä todellisia. Olisikin äärimmäisen 

tärkeää tutkia ja kysyä lapsilta ja perheiltä syitä 

koulumatkan todentuneeseen kulkutapaan. Po-

tentiaali pyöräillä kouluun ei välttämättä reali-

soidu. Vanhemmat ovat tärkeä palanen aktiivi-

seen koulumatkaan kannustamisessa, ja erilainen 

tiedotus ja kampanjointi ovatkin myös tärkeää, 

jotta lasten hyvinvointia edistäviin toimintatapoi-

hin voidaan vaikuttaa.  

      Työssä käytetty kokemusaineisto on hyvä esi-

merkki hyödynnettävästä monipuolisesta aineis-

tosta sekä tiedonkeruutavasta, ja sitä sekä sen si-

sältöä tulisikin tutkia tarkemmin. Tavoitteet niin tu-

valliseksi koetusta, hyvinvointia edistävästä ja ke-

tävän kehityksen mukaisesta kaupungista ovat yh-

teen kietoutuneita. Kävelyn ja pyöräilyn olosuh-

teita parantamalla voidaan tavoitella näiden ta-

voitteiden saavuttamisen lisäksi myös elävää ja 

viihtyisää kaupunkia niin nykyisille kuin tuleville 

kaupunkilaisille, väestöryhmästä riippumatta.   

    Turvattomuusaineistosta on löytynyt selkeitä ke-

hittämistarpeita, joita avataan yhdessä Turun lii-

kenneturvatyöryhmän kanssa. Kokemusaineistojen 

tehokkaampaa hyödyntämistä kaupunkisuunnit-

telussa tutkitaan Smart & Wise Turku –kärkihank-

keen KOTA-hankkeessa.  

   Turvallista, terveellistä sekä hiilineutraalia kau-

punkia tavoitellessa on tärkeää kiinnittää huomi-

oita aikuisten lisäksi myös lasten ja nuorten aktii-

vista elämäntapaa ohjaaviin rakenteisiin sekä fyy-

sisiin ympäristöihin. 
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