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  Even though levels in walking and cycling to school in Finland are high when compared internationally, the level of active 
travel to school has decreased over the past decades. Meanwhile, decreases in children’s physical health and independent 
mobility worry researchers and policymakers worldwide. Various factors affect the decision-making regarding the means of 
transport to school; however the physical length and the perceived safety of the trip, by especially the parent but also the 
child, are seen as important factors.  
       This master’s thesis examines the active accessibility of elementary schools in the Finnish city of Turku. The analysis is 
based on modelled school trips representing the shortest potential school trip via the walkable road network. Active accessi-
bility is measured through the physical length of the potential school trip and examined against hotspots created of points 
representing perceived insecurity among school children. In addition to examining the current situation based on the current 
pupils’ home addresses and school network, this thesis aims to shed light on the future based on current development aims, 
projects and predictions concerning the school network, transportation systems and population. Accessibility research has 
been criticized for lacking contextual foundations. This thesis aims to build an adequate background for inspecting active 
accessibility of schools from the viewpoint of children’s active travel. This thesis also experiments using perceived insecurity 
as a measure of accessibility, which to my knowledge has not been done before. In addition, the thesis aims to contribute to 
the field of children’s geography. 
      The methods used were based on analyses within geographical information systems. Modelled school trips were created 
using pupils’ home addresses as starting points and their school’s address as end points. The routing was done through cal-
culated shortest paths in the OpenStreetMap road network, which was classified based on the walkability of road segments. 
The lengths of the modelled school trips were calculated and examined for each school through classification. The classifica-
tion used was based on active travel thresholds appearing in literature. 1500 meters was used as the threshold of walkable 
distance, and 3000 meters for travelling by bike. The modelled school trips were also examined through overlay analysis with 
a layer containing hotspots of the children’s perceived insecurity in Turku. The hotspot layer was created by calculating the 
density of points expressing the pupils’ perceived fear and insecurity around their schools and on their school trips. 
      The results show that over 80 % of the examined pupils (n=4,779) live within a 3-kilometer active travel distance to 
school via walkable road segments. However, there appeared great differences between different schools concerning the 
lengths of pupils’ school trips and the perceived insecurity around school and school trip environments. The perceived inse-
curity was concentrated around the center of Turku as well as the school areas. However, the reasons for these emotions 
were not examined due to the scale of this study. The future of active accessibility of schools in Turku seems likely to im-
prove, provided that the current development and planning aims and projects are carried through. Especially plans concern-
ing the improvement of walking and bike routes may result in shorter routes to school and improving perceived security. The 
future development of family locations is always problematic and hard to assess due to changing residential expectations 
and desires. 
      There emerged many demands for further research and development concerning the materials and methods used, and 
the results that have arisen in this thesis. For one, more road network data is needed for researching of walking and bicycling 
environments. Secondly, accessibility should be further studied from the children’s point of view. Also, perceived insecurity 
should be further examined as an influence on accessibility. As the obtained emotion data was not examined other than in 
the form of a hotspot layer, the perceived insecurity data should be examined more closely as it included specific and signifi-
cant information on reasons why children are feeling insecure in their every-day environments. Especially when planning 
pursues to develop sustainable and health-promoting environments, cities and communities should investigate and deepen 
their knowledge of factors restricting active travel in every population group. The goals of a safe, healthy and sustainable city 
are all intertwined. The development of walking and bicycling conditions might play a role in achieving these goals, in addi-
tion to making cities more lively and comfortable for all inhabitants, irrespective of the demographic group. 
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1 Johdanto 

 

 

 Tutkielman lähtökohdat 

 

 

Suomessa on vuonna 2018 yli puoli miljoonaa peruskoulua käyvää lasta. Merkittävä osa 

heidän, erityisesti nuorempien lasten elinympäristöstä muodostuu koulun ja kodin sekä 

niitä yhdistävän koulumatkan ympäristöstä. Suomessa lapset ovat kansainvälisesti verraten 

nauttineet suuresta liikkumisen vapaudesta (Kyttä, 2003) ja lapset ovat kattavan peruskou-

luverkon myötä perinteisesti kulkeneet kodin ja koulun välisen matkan itsenäisesti kävellen 

tai pyöräillen. Kuitenkin koulumatka taitetaan yhä useammin autolla tai julkisilla kulku-

neuvoilla ja lasten itsenäinen liikkuminen on vähentynyt. Samaan aikaan tutkijat ovat huo-

lissaan lasten arkiliikunnan vähentymisestä sekä lasten fyysisen kunnon huonontumisesta 

(esim. Tammelin, 2003; Fogelholm, 2011) 

       Koulumatkojen autolla tai joukkoliikenteellä kulkemisen yleistymisen taustalla voi 

osittain olla kouluverkoston harvenemiskehitys, jolloin etäisyydet kouluihin ovat kasvaneet 

etenkin maaseudulla. Kansainvälisissä tutkimuksissa merkittävä syy koulumatkojen autolla 

tai joukkoliikenteellä kulkemiseen löytyy vanhempien kokemuksista koulumatkan turvalli-

suudesta. Lasten kyyditseminen kouluun matkan koetun turvattomuuden takia on yleisty-

nyt myös pohjoismaissa (Johansson, 2003). Autolla kyyditsemisen taustalla voi olla luon-

teva arjen sujuvoittamistoimi sekä halu viettää hetki aikaa perheen kanssa. Vaikka kyydi-

tykseen voi liittyä monia syitä, on kävellen tai pyörällä kuljetuilla koulumatkoilla todettu 

yhteys hyvinvointiin (esim. Cooper et al., 2006). Hyvinvointihyödyt eivät rajaudu ainoas-

taan lapsuuteen, vaan vaikuttavat liikkumistottumusten muodostumisen kautta myös ai-

kuisiällä. On myös todettu, että aktiivinen liikkuminen nuoruudessa vaikuttaa edullisesti 

lapsen keskittymiskykyyn, oppimistuloksiin ja koulumenestykseen. Vuonna 2014 uudistu-

nut perusopetuksen opetussuunnitelma (Opetushallitus, 2014) kannustaa kouluja kasvatta-

maan fyysisen liikkumisen määrää niin oppi- ja välitunneilla, kuin koulumatkoilla. 

       Koulumatkojen kävelyä ja pyöräilyä tukee myös meneillään oleva, länsimaissa vahvis-

tunut kestävän yhdyskuntasuunnittelun suuntaus. Niin kansainväliset sopimukset kuin yk-

sittäiset kunnat tavoittelevat hyvinvointia edistävää ja kestävän kehityksen mukaista yh-

dyskuntaa, mikä näkyy erityisesti jalankulun ja pyöräilyn edistämisessä, joukkoliikenteen 

kehittämisessä sekä rakentamisen painottumisena jo-olemassa-olevaan yhdyskuntaraken-

teeseen. Käveltävän ja pyöräiltävän koulumatkan tavoitteita hankaloittaa perusopetuksen 
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verkon harventumiskehitys. Suomen perusopetuksen koulujen määrä on viimeisen 25 vuo-

den aikana harventunut lähes puoleen koko Suomen tasolla. Muutos on suurinta harvem-

man asutuksen alueella, mutta kouluja on myös lakkautettu kasvavilla kaupunkiseuduilla. 

      Tässä pro gradu -työssä tutkin Turun alakoulujen aktiivista saavutettavuutta koulumat-

kojen pituuksien sekä koetun turvattomuuden ilmentämänä. Nykytilan lisäksi valotan myös 

tulevaisuuden tilaa. Minkälainen mahdollisuus Turun nykyisillä oppilailla on kulkea kou-

luun jalan tai pyörällä? Kuinka Turun muuttuva peruskouluverkosto sekä liikenteeseen ja 

asumiseen suunnitellut muutokset yleiskaavoineen sekä visioineen palvelevat käveltävän ja 

kestävän kaupungin ideaa lapsen arjen yhden merkittävimmän matkan näkökulmasta? En-

nen analyyseihin pureutumista pyrin avaamaan tutkimuksen kannalta tärkeitä näkökulmia 

liittyen koulumatkoihin sekä tutkimuksen lähestymismenetelmänä käytettyyn aktiiviseen 

saavutettavuuteen. Saavutettavuustutkimusta on kritisoitu siitä, että tutkimukset ovat toteu-

tettu yleiseltä näkökantilta keskivertoaikuiselle ilman suurempaa tietoa matkan konteks-

tista. Tämän työn taustaosiossa pyrin täydentämään tämän aukon avaamalla koulumatkaan 

ja lapsen liikkumiseen liittyviä näkökulmia sekä merkityksiä. Hyödynnän taustaa niin ai-

neiston ja menetelmien valinnassa, kuin tulosten luokittelussa sekä esilletuonnissa.  

       Suomalaista kaupunkia tarkastellessa on myös tärkeää hahmottaa kouluverkkoon vai-

kuttavat tekijät niin valtakunnallisen lainsäädännön kuin kuntatason suunnittelun ja niiden 

tavoitteiden kannalta. On myös tärkeää ymmärtää muutospaineet liittyen niin Turun paikal-

liseen väestöön ja maankäyttöön, kuin alueen asemaan globaalissa kaupungistumiskehityk-

sessä. Sata vuotta sitten vain kymmenesosa maapallon asukkaista asui kaupungissa, kun 

vuonna 2016 osuus oli yli 54 prosenttia (Worldbank, 2017). Suomen kaupungistumisaste 

on Maailmanpankin tilaston mukaan 84 % ja osuuden ennustetaan kasvavan (Vainio, 

2016).  Kaupungistumisen seurauksena yhä useampi lapsi varttuu urbaanissa ympäristössä, 

joten urbaanin lapsuuden tutkiminen hyvinvointia edistävän ympäristön näkökulmasta on 

perusteltua.  

 

 

 Tutkielman tavoite ja rakenne 

 

 

Tämän suunnittelumaantieteen pro gradu –työn tavoitteena on selvittää turkulaisten ala-

koulujen aktiivisen saavutettavuuden nykytila sekä valottaa tulevaisuuden kuvaa eri suun-

nitelmien sekä ennusteiden pohjalta. Työ esittelee myös tavan tutkia koulumatkoja ja kou-
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lujen saavutettavuutta kokemuspohjaisen aineiston avulla. Aktiivisen saavutettavuuden kä-

site pohjautuu WHO:n määritelmään aktiivisesta liikkumisesta, jolla tarkoitetaan kaiken-

laista lihasvoimin suoritettavaa liikkumista paikasta toiseen, yleisimmin kävelyä ja pyöräi-

lyä. Aktiivisen liikkumisen vastakohtana on passiivinen liikkuminen, johon koulumatka-

kontekstissa lukeutuu autolla ja julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen. Aktiivinen saavutet-

tavuus määritellään tässä työssä tarkoittamaan niin fyysisen kuin kokemuksellisen ympä-

ristön muodostamaa mahdollisuutta kulkea kouluun aktiivisesti. Saavutettavuuden mitta-

reina käytetään koulumatkan pituuden lisäksi lasten koetun turvattomuuden esiintymistä.  

      Tutkielman tutkimuskysymykset tarkentavine alakysymyksineen ovat seuraavat:  

1. Miltä Turun alakoulujen nykyinen aktiivinen saavutettavuus näyttäytyy mallinnet-

tujen koulumatkojen kautta? 

o Kuinka pitkiä oppilaiden mallinnetut koulumatkat ovat? 

o Esiintyykö koulumatkaympäristössä lasten koetun turvattomuuden tihenty-

miä? 

o Esiintyykö koulujen välillä eroja koulumatkojen pituuksien ja koulumat-

kaympäristön koetun turvattomuuden osalta? 

2. Miltä koulujen aktiivinen saavutettavuus näyttäytyy tulevaisuudessa? 

o Tukevatko asumiseen, kouluverkkoon sekä liikenteeseen liittyvät tavoitteet, 

ennusteet ja suunnitelmat koulujen aktiivista saavutettavuutta tulevaisuu-

dessa? 

 

Tutkimuskysymyksiin vastaamisen lisäksi työ linkittyy keskusteluun suunnittelun roolista 

lasten turvallisen ja terveellisen elinympäristön luomisessa. Työ tarttuu myös saavutetta-

vuustutkimuksen yleiseen kontekstinymmärtämisen ongelmaan ja esittelee tavan tarkas-

tella saavutettavuutta perinteisten keinojen lisäksi kokemuspohjaisen aineiston kautta. Ko-

kemus turvattomuudesta on havaittu olevan yhteydessä liikkumiskäyttäytymiseen, jota 

hyödynnän tässä työssä koulun aktiiviseen saavutettavuuteen vaikuttavana tekijänä. Koke-

muspohjaisen aineiston hyödyntäminen tämän tutkielman keinoin on kokeiluasteista, sillä 

sitä ei tietääkseni ainakaan näillä keinoin ole tehty ennen.  

      Työ toteutetaan paikkatietoanalyysinä, jossa 3.−6. -luokkalaisten oppilaiden kodin 

maantieteellisiä sijainteja tutkitaan suhteessa heidän käymiensä koulujen sijainteihin. Si-

jaintien välisiä suhteita tutkitaan oppilaiden koulumatkojen pituuksien sekä koulumat-
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kaympäristöjen koetun turvattomuuden avulla. Tutkielma tehdään yhteistyössä Turun kau-

pungin kaupunkiympäristötoimialan kanssa ja työstä maksetaan korvaus. Turku suunnitte-

lee uutta yleiskaavaa sekä pohtii uutta kouluverkostoa, joten tämä työ toimii suunnittelun 

tukena. Tutkielman rakenne on seuraavanlainen: johdannossa avaan tutkimuksen lähtökoh-

tia, tavoitteita ja rakennetta. Toisessa luvussa taustoitan työn merkityksiä sekä koulumat-

koihin liittyviä näkökulmia kuuden alaluvun avulla. Taustaluvussa pohjustan myös työssä 

käytettäviä menetelmiä sekä aineistoja, sekä avaan koulumatkojen suunnittelunäkökulmaa.  

Taustaluvussa liitän tutkimukseni myös laajempaan saavutettavuustutkimukseen avaamalla 

saavutettavuutta suhteellisen uutena käsitteenä sekä tutkimusmenetelmänä. Taustaosion 

jälkeen esittelen työssä käytetyt aineistot ja menetelmät. Lopuksi johdan työssä esiinnous-

seisiin tuloksiin, sekä päätän työn keskustelulukuun työn tuloksista, käytetyistä menetel-

mistä sekä jatkotutkimuksesta.  
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2 Tutkielman tausta 

 

 

2.1 Koulumatkan eri merkitykset 

 

Länsimaisessa kirjallisuudessa esiinnousseet koulumatkoja ja koulumatkan merkitystä kä-

sittelevät tutkimukset voidaan jakaa kahteen tutkimusalueeseen. 1990-luvulla vahvistunut 

ja kansainvälisesti laaja tieteellinen keskustelu kiinnittyy tarkasteluun ympäristön ja hyvin-

voinnin välisestä suhteesta. Ympäristön määrittelemä koulumatka liitetään etenkin kulkuta-

van valinnan kautta hyvinvointiin. Tähän koulumatkan vaikuttamaan hyvinvointiin voi-

daan puuttua ympäristön suunnittelulla. Keskustelu voidaan nähdä kritiikkinä 1960-luvulla 

yleistyneen modernin suuntauksen toimintoja eriyttävälle suunnittelulle sekä autoistumisen 

aiheuttamalle yhdyskuntarakenteen hajautumiselle.  

      Toinen viime vuosikymmenen aikana vahvistunut tutkimussuuntaus lähestyy koulu-

matkaa lasten itsenäisen liikkumisen kautta ja kuvaa koulumatkaa osana lasten elinympä-

ristöä. Lähestymistapa on kiinnostunut lapsista ympäristön käyttäjinä ja kokijoina. Suurin 

lähestymistapojen ero on metodologisessa asetelmassa: ensin mainitussa lasta tutkitaan 

ympäristön vaikutuksen alaisena objektina, jälkimmäisessä on kiinnostuttu lapsen subjek-

tiivisesta kokemuksesta ja käyttäytymisestä. 

       Koulumatkan tärkein ja pohjimmainen merkitys on koulutuksen saaminen. Suomessa 

peruskoulu on ilmainen ja peruskouluverkosto on kansainvälisesti verraten kattava. Oppi-

velvolliset lapset ovat myös oikeutettuja ilmaiseen koulukyytiin, jos matka koituu laissa 

säädetyin ehdoin liian pitkäksi tai hankalaksi. Kansainvälisesti suomalaisten koulumatko-

jen tilanne on todella hyvä (Liukkonen et al., 2014), ääriesimerkkinä Suomenkin mediassa 

julkisuutta saanut Kiinan tilanne, jossa lasten koulumatkat voivat olla yli 2 tuntisia vuorten 

yli kulkevia (Helsingin Sanomat, 2018). Koulujen saavuttaminen ei siis Suomessa tai länsi-

maissa ole ongelma, joten tutkimusten kiintopiste on enemmän keskittynyt siihen, kuinka 

koulu saavutetaan. Tämä näkyy koulumatkoihin liittyvässä tutkimuksessa sekä julkisessa 

keskustelussa. 

 

2.1.1 Ympäristön vaikutus kulkutapaan ja hyvinvointiin 

Länsimaisen koulumatkatutkimuksen näkyvin tutkimussuuntaus liittyy laajempaan liiken-

nesuunnittelussa yleiseen keskusteluun ympäristön vaikutuksesta ihmisten kulkuneuvova-

lintoihin. Tutkimusten mukaan ihmisten kuljetut matkat ja matkoilla käytetyt kulkuneuvot 
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määräytyvät ympäristön ominaisuuksien kautta ja ympäristön suunnittelulla voidaan vai-

kuttaa näihin (esim. Frank et al. 2007a, Broberg et al. 2011, Panter, Jones & van Sluijs, 

2008). Tutkimusta kehystää ajatus siitä, että ympäristö vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen 

ja ympäristöä muokkaamalla voidaan muokata ihmisten käyttäytymistä. 

       Yhdysvalloissa ja muissa voimakkaasti autoistuneissa länsimaissa on 1990-luvulta läh-

tien etsitty selityksiä huolestuttavalle liikunta- ja tukielinsairauksien yleistymiselle. Seli-

tyksiä on haettu yhdyskuntarakenteesta, ja eri tutkimuksilla onkin todettu yhdyskuntara-

kenteen ominaisuuksien yhteyksiä hyvinvointia mittaaviin lukuihin (esim. McCann & 

Ewing, 2003). Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan alueen eri toiminnoista kuten asumisesta 

ja työpaikoista sekä niitä yhdistävistä liikenteen ja teknisen huollon järjestelmistä muodos-

tuvaa fyysistä ja toiminnallista kokonaisuutta (Ympäristöministeriö, 2013). Tutkimuksissa 

usein pyritään selvittämään, mitkä ympäristön piirteet tai elementit tukevat tai laskevat ih-

misten aktiivisen liikkumisen määrää (esim. Frank et al. 2007a, 2007b; Ewing & Handy, 

2008; Broberg et al. 2013).  Näistä kriteereistä on edelleen kehitetty erilaisia ympäristöä 

kvantifioivia indeksejä, joista yhdeksi esimerkiksi nostattakoon Walkability -indeksi 

(Frank et al., 2010). Indeksit laskevat arvon ympäristön käveltävyydelle ja pyöräiltävyy-

delle analysoiden ympäristön elementtejä kuten teiden kytkeytyneisyyttä, rakentamisen te-

hokkuutta ja toimintojen sekoittuneisuutta.  

       Koska aktiivinen liikkuminen on yhteydessä fyysiseen ja koettuun terveyteen (esim. 

Syväoja et al., 2012), yhdyskuntarakenteella on täten nähty olevan suoria vaikutuksia ih-

misten hyvinvointiin. Yhdyskuntarakenteen vaikutus liikkumiseen liittyy erityisesti toimin-

tojen välisiin etäisyyksiin. Tiiviissä yhdyskuntarakenteessa toiminnot sijaitsevat lähempänä 

toisiaan kuin hajautuneessa rakenteessa, jolloin toimintoja voi helpommin saavuttaa jalan 

tai pyörällä kasvattaen fyysistä hyvinvointia. Tutkimuksen kiintopiste ympäristön ominai-

suuksien ja ihmisten hyvinvoinnin suhteesta on luonnollisesti ulottunut myös nuorempaan 

väestöön sekä lasten arkisten matkojen, koulumatkojen, tutkimiseen.  

       Lasten ja nuorten kaikkien matkojen osalta jalan ja pyörällä kuljettujen matkojen mää-

rät ovat laskeneet monissa länsimaissa (esim. Fyhri et al. 2011; Turpeinen et al., 2013). 

Suomalaisten koululaisten kävelyn ja pyöräilyn osuus koulumatkoilla on vähentynyt (Tur-

peinen et al., 2013; Liikennevirasto, 2018). Pyörällä tai kävellen kouluun liikkuvat lapset 

ovat kansainvälisesti tutkitusti fyysisesti terveempiä kuin moottoriavusteisesti kouluun kul-

kevat (esim. Cooper et al., 2006; Faulkner et al., 2009; Merom et al., 2006; Østergaard et 

al. 2012). Koulumatka nähdäänkin hyvänä mahdollisuutena kasvattaa lapsen arkiliikkumi-
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sen määrää (esim. Liukkonen et al., 2014). Tutkimusintoa vauhdittaa koko väestön elämän-

tapasairauksiin liittyvien terveysongelmien voimakas lisääntyminen 2000-luvulla. Lasten 

huonontuneesta fyysisestä kunnosta on uutisoitu runsaasti ja erilaiset lasten liikkumista li-

säävät toimet ja kampanjat ovat yleistyneet. Liikkumistottumusten kautta lasten hyvin-

vointi heijastuu myös aikuisiän tottumuksiin ja hyvinvointiin, jolloin hyvinvointiongelmat 

ovat koko ikäpyramidin laajuisia (esim. Tammelin, 2003; Fogelholm, 2011). Hyvinvoinnin 

ja ympäristön välisen suhteen tutkiminen on runsastunut, ja niin kutsuttu ympäristöterveys-

tutkimus onkin kokenut kansainvälisen läpimurron viime vuosina. (Killingsworth et al. 

2003).  

 

2.1.2 Koulumatkat ja lasten itsenäinen liikkuminen  

Peruskoulun oppilaat ovat pääsääntöisesti 6–17 vuoden ikäisiä: esiopetusoppilaat 6-vuoti-

aita, ala-asteen oppilaat 7–12 ja yläasteen 13–17. Liikenneviraston Henkilöliikennetutki-

muksen mukaan vuosina 2010–2011 kolmannes peruskouluikäisten lasten tehdyistä mat-

koista on kouluun liittyviä. Puolet liittyvät harrastuksiin ja vapaa-aikaan ja loput kaupassa 

käyntiin tai muuhun asiointiin (Liikennevirasto, 2012). Uusimmassa henkilöliikennetutki-

muksessa (Liikennevirasto, 2018) tutkitaan lapsia ja nuoria yhdistettynä ryhmänä, joten tu-

loksia ei voi suoraan verrata aikaisempiin tutkimuksiin. Lasten ja nuorten matkoista noin 

neljäsosa on kouluun tai opiskeluun liittyviä.  

       Koulumatkoja voidaankin lähestyä lapsen liikkumiskäyttäytymisen, liikkumisvapauk-

sien ja ympäristön toimintamahdollisuuksien kautta. 6–14-vuotiaiden lasten itsenäinen 

elinpiiri kasvaa iän karttuessa vuosi vuodelta, jolloin lapsi liikkuu itsenäisesti ilman aikui-

sen seuraa yhä kauemmas kotoa. Iän karttuessa myös matkojen kulkutapajakauma muut-

tuu.  6–8-vuotiailla kävelyn kulkutapaosuus on suurin, 9–13-vuotiailla pyörä on yleisin ja 

14-vuotiailla joukkoliikenne. Yleisimmän kulkutavan vaihtuminen johtuu esimerkiksi elin-

piirin laajenemisen aiheuttamasta matkojen pituuden kasvusta sekä koulun sijaitsemisesta 

aiempaa kauempana kotoa. Lasten liikennetaidot myös kehittyvät iän myötä, mikä tekee 

itsenäisen pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön mahdolliseksi. (Liikennevirasto, 2012). 

       Lasten itsenäisen liikkumisen määrän vähentymisestä ollaan huolissaan niin Yhdysval-

loissa kuin Euroopassa sekä kotimaassa (O’Brien, Jones & Sloan, 2000; Kyttä, 2004). 

Aalto yliopiston tutkija Marketta Kyttä kollegoineen on tutkinut paljon lapsiystävällistä 

ympäristöä sekä lasten itsenäisestä liikkumista Suomessa (mm. Kyttä 2003; 2004; Kyttä, 

Broberg & Kahila, 2009). Lapsiystävällisen ympäristön keskeisinä tekijöinä voidaan nähdä 
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lasten itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet omassa lähiympäristössään sekä lasten 

elinympäristöstä löytämät tarjoumat eli toimintamahdollisuudet (Kyttä et al., 2003). Tutki-

musten mukaan lasten itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet ovat kaventuneet voimak-

kaasti ainakin Yhdysvalloissa, Etelä- ja Keski-Euroopassa sekä Australiassa, millä on ollut 

merkittävä rooli lasten arkiliikunnan vähentymiseen (Kyttä et al., 2009).  

 

Kuva 1. 8–9 –vuotiaiden liikkumisluvat vuosina 1990 ja 2011 (Kyttä et al. 2013). 

      

 Lapsille myönnetty lupa liikkua, eli niin kutsutut liikkumisluvat ovat kaventuneet Suomes-

sakin 1990-luvulta vuoteen 2011 verrattuna (kuva 1). Myös koulumatkaliikkumiseen liitty-

viä liikkumislupia myönnetään yhä vähemmän lasten lisäksi varhaisnuorille ja nuorille. 

Vanhempien kokemus lasten elinympäristön turvallisuudesta on merkittäviä tekijä lasten 

liikkumisen niin sallimiseen kuin rajoittamiseen (Carver et al. 2010; Kyttä, Jokela & Hir-

vonen, 2013). 

       Tiiviin yhdyskuntarakenteen on nähty edistävän lasten itsenäistä liikkumista, mutta 

päinvastaisia tutkimustuloksia on myös olemassa. Kyttä kollegoineen (2009) toteaakin, että 

tutkimustulokset riippuvat pitkälti siitä, kuinka lasten itsenäistä liikkumista mitataan. Jos 

mitataan niin kutsuttuja liikkumislisenssejä, eli vanhempien lapsille antamia vapauksia 

liikkumiseen, väljät rakennetut ympäristöt näyttävät tarjoavan lapsille parhaat liikkumisen 

vapaudet. Jos taas mitataan lasten vapaan liikkumisen reviirejä toteutuneen arkiliikkumisen 

asteella, tulokset näyttävät päinvastaisilta. Kaupunkiympäristö näyttää tukevan todellista 
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liikkumista ja suurempia liikkumisreviirejä, vaikka haja-asutusalueilla ja kaupunkien 

reuna-alueilla lapset saattavatkin nauttia suuremmista periaatteellisista liikkumisen va-

pauksista. Liikkumiseen myönnettyjä vapauksia ei kuitenkaan lunasteta. Tämä haja-asutus-

alueiden ympäristön toimintamahdollisuuksien huomaamatta jääminen voi liittyä yhä ur-

banisoituvampaan elämäntapaan, jolloin kaupunkimaisilla alueilla koetaan olevan yksin-

kertaisesti enemmän tekemistä.  (Kyttä et al. 2009)  

 

2.1.3 Koulumatkat ja arjen sujuvuus 

Koti, asuinalue, lähipalvelut sekä näitä yhdistävät liikenneyhteydet ovat tärkeä osa ihmisen 

jokapäiväistä elämää. Kouluun kulkemisen suunnittelu voi olla suuri osa lapsiperheen ar-

kea. Samalla kun arki koetaan yhä kiireisemmäksi, paikasta toiseen pääsemiseen pyritään 

käyttämään mahdollisimman vähän aikaa. Tämä näkyy muun muassa lähipalveluiden kas-

vaneena merkityksenä (esim. Strandell, 2017; Tantarimäki & Törhönen, 2016). Koulumat-

koissa ajan säästäminen näkyy esimerkiksi siinä, että lapsi viedään useammin autolla kou-

luun, jos koulu sijaitsee vanhempien työmatkojen varrella (McDonald, 2008). Kouluver-

kolla, palveluverkolla ja ihmisten arjella onkin läheinen kytkentä. Kuntaliiton koordinoima 

ARTTU2-tutkimusohjelma 2014–2018 selvitti 40 erilaisessa kunnassa toteutettujen ja tule-

vien uudistusten tuomien muutosten vaikutuksia kuntiin ja kuntalaisten arkeen. Kouluverk-

kojen muutokset vaikuttavat arjen sujuvuuteen monella tapaa. Valtaosa ohjelmassa vuosina 

2008 ja 2011 toteutettujen kuntalaiskyselyjen vastaajista piti tärkeänä sitä, että palvelut 

ovat tarjolla mahdollisimman lähellä omaa kotia. Arjen liikkumisen, arkirutiinien ja arjen 

sujuvuuden lisäksi kouluverkkomuutokset voivat vaikuttaa asuinalueen kehitykseen, arvos-

tukseen ja arvoon niin kielteisessä kuin myönteisessä mielessä. 

       Koulujen sijoittumisessa suhteessa asumiseen ja hyviin liikenneyhteyksiin on arjen su-

juvoittamisen lisäksi merkitys asuinalueiden eriytymiskehityksessä sekä oppimistulosten 

erojen kasvamisessa. Liikenneyhteyksillä on merkitys kouluvalintakentällä niin koulun 

suosion kuin eri oppilasryhmien kouluvalintamahdollisuuksien kautta (Seppänen, 2006). 

Asuinalueiden eriytymistä on tutkittu viime vuosikymmeninä runsaasti erityisesti Suomen 

suurimmilla kaupunkiseuduilla (esim. Vaattovaara & Kortteinen, 2002; Rasinkangas, 

2013).  Menestyvä tai muuten maineikas koulu voi nostaa asuntojen arvoa (Gibbons & 

Machin, 2002; Harjunen, Kortelainen & Saarimaa, 2014). Kielteiset muutokset vastaavasti 
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voivat johtaa päinvastaiseen kierteeseen saattaen alentaa asuntojen arvoa. Tämä voi kärjis-

tetysti johtaa kierteeseen, jossa kehitys haastaa Suomen kuntien perinteisen koulupiiriajat-

telun. Koulujen välinen kilpailu voi lisääntyä, ja lopulta tietyn sosioekonomisen luokan 

omaavilla vanhemmilla on mahdollisuus valita koulunsa. Vaikka yli kolme neljästä alakou-

lulaisesta käy yli 10 000 asukkaan taajamissa lähikoulua (Strandell, 2017), muun kuin 

oman lähikoulun valinta on viime vuosina tutkimusten mukaan lisääntynyt niin kutsutun 

koulushoppailun vuoksi. Yhä useampi vanhempi haluaa lapsensa oppimistuloksiltaan kor-

keatasoisempaan kouluun tai painotuskouluun. Samoin koululta toivotaan sijoittumista hy-

vien liikenneyhteyksien päähän. Suomen pääkaupunkiseudulla koulushoppailun on ha-

vaittu aiheuttavan koulujen ja asuinalueiden eriarvoistumista sekä oppimistulosten heiken-

tymistä (Bernelius, 2013). Eriarvoistumiskierre voimistuu, kun vanhempien lisäksi pätevät 

opettajat alkavat karttaa tiettyjä kouluja. Muun koulun valitsemiseen voi koulun opetusero-

jen ja koulumatkan lisäksi vaikuttaa lapsen kaveripiirin säilyttäminen tai lähikoulun sisäil-

maongelmat.  

       Liikkuminen yleisellä tasolla muuttaa ihmisten sosiaalisia verkostoja, omaa paikallis-

yhteisöä ja palvelukäyttäytymistä (Oncescu & Giles, 2012). Muutokset koulumatkan kul-

kemisessa voivat vaikuttaa lapsen sosiaalisiin verkostoihin. Esimerkiksi jos lapsi on kulke-

nut aikaisemmin kouluun kulkevan matkan ystävän kanssa, ystävyys voi jäädä kokonaan 

pois koulumatkan reitin tai kulkutavan muututtua. Toisaalta esimerkiksi suhde vanhempiin 

voi syventyä autolla kuljetulla koulumatkalla, jos muutoin yhteinen aika on vähissä. Palve-

lukäyttäytyminen saattaa muuttua, jos uuden koulumatkan varrella on erilaisia harrastus-

mahdollisuuksia kuin vanhan koulumatkan varrella. Lasten lisäksi koulun sijainnilla ja ar-

jen sijaintien suhteilla voi olla suuri merkitys myös vanhemmille. Koulu voi olla ainoa yh-

teisö, johon lapsen vanhemmat tai alueen muut asukkaat kokevat kuuluvansa, ja uusiin 

kouluyhteisöihin pääseminen voi tuntua hankalalta. Vanhempien valppaus kouluverkon 

muutoksiin liittyy myös usein mielikuviin alueen tai asuntojen taloudellisten arvojen tai ar-

vostuksen kehityksestä.  

       Vaikka kouluverkkomuutokset vaikuttavat eniten pienillä paikkakunnilla ja maaseu-

dulla, muutosten vaikutukset ovat samankaltaisia myös kaupunkiseuduilla. Kaupungeissa 

kouluverkkomuutosten vaikutuksissa nousee enemmän esiin sosioekonomiset tekijät sekä 

kouluvalintoihin liittyvät tekijät. Vaikka kaupungeissa muutokset koulumatkoihin ovat vä-

häisempiä kuin maaseudulla ja kaupungin kehysalueella, ajallisen etäisyyden merkitys on 

korosteinen fyysiseen etäisyyteen nähden. Liikenne ja liikenneturvallisuus tuovat kaupun-

geissa myös oman haasteensa koulumatkoihin (Tantarimäki & Törhönen, 2016). 
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       Lähipalveluiden kasvavan merkityksen ja toisaalta palveluverkon supistumisen risti-

riita on ilmeinen. Kuntaliiton raporteissa kannustetaankin kuntia kokonaisvaltaisempaan 

palveluverkkoselvitystyöhön yleisten kouluverkkoselvitysten sijaan (Tantarimäki & Törhö-

nen, 2016). Tutkijat muistuttavat, että arjen muutoksen lopulliseen luonteeseen vaikuttavat 

myös asuinalueiden muut piirteet, kuten sijainti hyviin liikenneyhteyksiin tai isompiin kes-

kuksiin nähden. Samoin koulurakennuksen roolin jatkuvuus yhteisöllisenä kokoontumis-

paikkana vaikuttaa arkeen, etenkin jos uutta kokoontumispaikkaa ei ole muodostunut van-

han koulun tilalle. Riskinä voi Onescun ja Gilesin (2012) mukaan olla se, että aiemmin 

oman koulun yhdistämä aktiivinen paikallisyhteisö muuttuu nukkumalähiöksi. Uusi perus-

opetuksen opetussuunnitelma kuitenkin kannustaa kouluja ympärivuorokautiseen käyttöön 

(Opetushallitus, 2014).  

 

2.1.4 Koulumatkat ympäristön ja talouden näkökulmasta 

Hyvinvoinnin, lapsen itsenäisen liikkumisen ja arjen muotoutumisen lisäksi koulumatkat 

vaikuttavat moninaisin suhtein alueen talouteen ja ympäristöön erityisesti kulkuneuvon va-

linnan kautta. Kouluverkkoa ja koulumatkaa voidaankin tarkastella niin taloudellisen kuin 

ympäristöön liittyvän kestävän kehityksen näkökulmasta. Kävellen, pyöräillen tai muuten 

aktiivisesti kulkeminen ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä tai hiukkassaastetta, kuten useim-

milla moottorikulkuneuvoilla liikkuminen aiheuttavat. Lasten koulumatkoja onkin tutkittu 

ympäristövaikutusten näkökulmasta, ja keskustelussa nostetaan esiin aktiivisten kulkutapo-

jen osuuden kasvattamisen tärkeys koulumatkoilla (esim. Marshall et al. 2010). 

       Moottorikulkuneuvot kuluttavat luonnonvaroja käyttövaiheen lisäksi myös kulkutavan 

valmistusvaiheessa. Vaikka sähköllä kulkevien autojen osuus liikenteestä on kasvussa, lii-

kenne yksinään aiheuttaa maailmanlaajuisesti 12 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. 

Merkittävin ihmisen aiheuttama kasvihuonepäästö on hiilidioksidi, jonka maailmanlaajui-

sesti suurimmat lähteet ovat energiantuotanto, metsien hävittäminen ja teollisuus. Suo-

messa energiantuotanto ja liikenne ovat ylivoimaisesti suurin hiilidioksidinpäästöjen lähde. 

Erilaiset ilmastosopimukset ja esimerkiksi EU:n päästötavoitteet sitovat maita yhteiseen 

päämäärään vähentämään päästöjä. Suomessa päästöjä on onnistuttu vähentämään esimer-

kiksi energiateollisuuden ja liikenteen osalta. Vuoden 2014 kasvihuonekaasujen kokonais-

päästöt laskivat viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Tilastokeskus, 2015). Kansain-

välisten ilmastosopimusten lisäksi yksittäiset maakunnat ja kunnat ovat tarttuneet haastee-

seen asettamalla omia ympäristötavoitteita. 
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       Koulumatkat vaikuttavat myös julkistalouteen. Koska perusopetuslain mukaan oppi-

laat ovat yli viiden kilometrin ylittävillä koulumatkoilla oikeutettuja ilmaiseen koulukyy-

tiin, voidaan tarkastella kyyditysmenojen kehitystä. Peruskoulun oppilasmäärät ovat koko 

maan tasolla vähentyneet tasaisesti, mutta kuljetusoppilaiden suhteellinen osuus on pysy-

nyt lähes muuttumattomana 23 prosentissa. Kustannukset ovat oppilasmäärän vähentymi-

sestä huolimatta kasvaneet. Vaikka kuljetettavien ja majoitettavien oppilaiden määrä on 

vähentynyt 15 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 2016, kustannukset ovat kasvaneet sa-

massa ajassa 77 prosenttia 106 miljoonasta 187 miljoonaan (Opetushallitus, 2018)(kuva 2). 

Kuljetettavien oppilaiden oppilaskohtaiset kustannukset ovat yli kaksinkertaistuneet 770 

eurosta 1 604 euroon samana aikana. Autoilun yleisten kustannusten nousun lisäksi kustan-

nusten nousun arvellaan johtuvan kyytipalveluiden kilpailun puutteesta, joukkoliikenteen 

vähenemisestä pienemmillä paikkakunnilla sekä reitittämisen ja aikatauluttamisen hanka-

luudesta (Kuntaliitto, 2014). 

 

Kuva 2. Oppilaiden kuljetus- ja majoituskustannukset 2001–2016. (Opetushallitus, 2018) 

Ympäristöön ja talouteen liittyviä suoria sekä epäsuoria vaikutuksia on paljon ja vaikutuk-

set ovat monella tapaa kytkeytyneitä sekä päällekkäisiä. Suorat ympäristövaikutukset vaih-

televat monesta tekijästä riippuen esimerkiksi polttoaineesta, kuljettavan matkan pituudesta 

ja kulkutapojen valmistusprosesseista. Joukkoliikenteellä kulkiessa päästöt kuljetettavaa 

kohden ovat alhaisemmat kuin yksityisautoliikenteellä. 

       On huomioitava, että keskustelu koulumatkoista Suomen kontekstissa eroaa suuresti 

muihin länsimaihin kuten Yhdysvaltoihin verraten. Yhdysvalloista löytyy kuitenkin erittäin 

paljon aiheen tutkimusta. Maiden suunnitteluperinteen erojen lisäksi suomalaiset lapset 

ovat kansainvälisellä mittapuulla todella itsenäisiä liikkujia (Liukkonen et al., 2014). Myös 
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muissa pohjoismaissa on tutkittu lasten itsenäistä liikkumista ja koulumatkojen kulkuneu-

vojen valintaa (esim. Johansson, Laflamme & Hasselberg, 2011). Pohjoismaisiin tutkimuk-

siin onkin sopivampaa verrata Suomen tilannetta, jos vertailua haluaisi tehdä. Suomessa on 

Yhdysvaltoihin verraten myös erittäin kattava peruskouluverkosto ja kaupunkiseuduilla 

julkinen liikenne. Erilaiset hallinnolliset tekijät kuten lähikouluperiaatteen mukaiset oppi-

lasalueet, kunnallinen päätöksenteko, eritasoinen julkistalous sekä säästötavoitteet vaikut-

tavat kouluverkkoa muokkaavien päätösten kautta koulumatkojen muodostumiseen. Tällä 

hetkellä peruskouluverkko kokee suuria muutoksia toimipaikkojen vähentyessä, joten kou-

lumatkat oletetusti muuttuvat. Toisaalta Suomen demografiset muutokset kuten kaupungis-

tuminen, maaseudun väestön väheneminen ja väestön ikääntyminen vaikuttavat peruskou-

lun kysyntään.  

       Kuten tästä luvusta ilmenee, koulumatkoilla on monenlainen merkitys niin lasten hy-

vinvointiin, itsenäiseen liikkumiseen, arjen sujuvoittamiseen kuin myös ympäristön kestä-

vyystavoitteisiin liittyen. Koulumatkatutkimus linkittää niin terveys-, ympäristö - kuin yh-

teiskuntatieteilijöitä eri alojen suunnittelijoihin sen moniulotteisuuden kautta. Kuitenkin 

kaikilla tutkimushaaroilla on sama tavoite: kasvattaa koulumatkojen kävelyn ja pyöräilyn 

määrää.  

 

2.2 Koulumatkan pituuden vaikutus kulkutapaan 

 

2.2.1 Matkan pituus yhdyskuntarakenteen ominaisuutena  

 

Yhdyskuntarakenteen ominaisuuksilla on todettu vaikutuksia lasten aktiivisen liikkumisen 

määrään niin yleisesti (esim. Frank et al., 2007; Broberg et al., 2011, Panter et al. 2008), 

kuin spesifisti lasten koulumatkoilla (Ewing et al., 2005 (22); McMillan, 2006 (50), 

Schlossberg et al., 2007). Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupun-

kiseudun, kaupungin, kaupunginosan tai muun taajaman sisäistä rakennetta. Se sisältää 

asumisen, työpaikkojen, tuotannon, palvelujen sekä vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistä-

vien liikenteen ja huollon verkostot sekä niiden keskinäisen suhteen (Ympäristöministeriö, 

2013). Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on kaupunkiseutujen ja taajamien suunnittelun 

tavoite.  
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       Kansainvälisessä tutkimuksessa yhdyskuntarakenteen tiiviys, kävelyä ja pyöräilyä suo-

siva liikenneympäristö, viheralueiden määrä sekä virkistysalueiden ja palveluiden saavutet-

tavuus ovat lasten kävelyä ja pyöräilyä edistävien ympäristöjen piirteitä. Lasten koulumat-

kan kävelyn ja pyöräilyn määrään on myös huomattu vaikuttavan leikkikenttien sekä ur-

heilu- ja virkistysalueiden läheisyys (esim. De Vries et al., 2007; Frank et al., 2007b). Toi-

saalta ristiriitaisesti Helsingissä toteutetussa tutkimuksessa viheralueien suuri määrä oli 

kuitenkin yhteydessä vähäiseen aktiiviseen koulumatkaliikkumiseen, mikä luultavasti selit-

tyy Helsingin kattavalla joukkoliikenneverkostolla (Broberg et al. 2011). Muita koululais-

ten kävelyn ja pyöräilyn määrään vaikuttavia yhdyskuntarakenteellisia tekijöitä voi alueel-

lisesti vaihdellen olla katujen kytkeytyneisyys, maankäytön monipuolisuus ja koulureitin 

suoraviivaisuus (Turpeinen et al. 2013). Myös arjen muiden sijaintien kuten harrastuspaik-

kojen tai vanhempien työpaikan muodostama verkosto voi vaikuttaa kulkutavan valikoitu-

miseen (McDonald, 2008).  

       Kunnan koko on myös havaittu olevan yhteydessä koulumatkojen kulkutapaan. Haja-

asutusalueella sekä pienissä taajamissa asuvilla koulumatkat ovat pidempiä kuin suurem-

missa ja tiiviimmin rakennetuissa kunnissa (Liikennevirasto, 2012). Asukasbarometrin mu-

kaan myös talotyypillä on yhteys lapsen koulumatkan kulkumuotoon. Kerrostaloissa asuvat 

kulkevat kouluun useammin jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä, kun omakotitaloissa asu-

vien oppilaita kyyditään useammin autolla. Tämä luultavasti selittyy sillä, että tiiviimmillä 

yhdyskuntarakeen alueilla on myös enemmän kerrostaloja. Koulun sijaintiin liittyvien omi-

naisuuksien lisäksi koulun hallintoon ja toimintakulttuuriin liittyvät tekijät voivat myös 

vaikuttaa lasten koulumatkan kulkumuodon valintaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa teh-

dyssä tutkimuksessa todettiin, että pienehkö oppilasmäärä ja korkea asukastiheys koulun 

lähiympäristössä edistävät aktiivista koulumatkaliikuntaa. Myös esimerkiksi koulun pyö-

räilyä tukevilla toimintamalleilla voi olla suurikin merkitys pyörällä kouluun tulemiseen 

(Braza et al. 2004). Onkin myös huomioitava, että yhdyskuntarakenteen ominaisuudet 

jotka näyttävät tukevan kävelyä, voivat olla erilaisia pyöräilyyn verrattuna (Schlossberg et 

al.,2007). 

       Tutkimusten mukaan merkittävä fyysisen ympäristön koulumatkojen kulkutapaan vai-

kuttava tekijä on yhdyskuntarakenteen saneleman kodin ja koulun välisen matkan pituus 

(mm. Ewing et al., 2004). Koulumatkan pituuden kasvu korreloi negatiivisesti koulumat-

kan kävelyyn ja pyöräilyyn (Ewing et al.,2004; McMillan et al. 2006, Turpeinen et al., 

2013). Mitä pidempi kodin ja koulun etäisyys on, sitä epätodennäköisempää kouluun kä-
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vely tai pyöräily on. Matkan pituutta voidaan lähestyä niin matkan fyysisen tai koetun etäi-

syyden, kuin matkaan kuluvan ajan, tai jopa rahallisen arvon kautta. Useimmat tutkimukset 

ovat keskittyneet tutkimaan etäisyyttä, tosin myös esimerkiksi kävelyn matka-aikaa on 

myös tutkittu (Ewing et al. 2005). Fyysistä matkan pituutta voidaan mitata eri tavoin. Hel-

poiten koulumatkan pituutta voidaan laskea sijaintien välisen linnuntie-etäisyyden avulla. 

Todenmukaisempi laskentatapa huomioi katuverkon muodot ja jopa laadun. 

2.2.2 Käveltävän ja pyöräiltävän matkan mitattavat raja-arvot 

Eri tutkimukset ovat pyrkineet selvittämään koulumatkan pituuden raja-arvoja, joiden ylit-

tyessä kävely ja pyöräily muuttuvat moottoriavusteiseksi liikkumiseksi (esim. Nelson et al. 

2008; D’Haese et al., 2011, van Dyck et al., 2010). Matkan pituuden vaikutusta kulkumuo-

toon on tutkittu eri raja-arvojen avulla esimerkiksi ikäryhmittäin.  

       Australiassa tehdyssä tutkimuksessa lasten koulumatka kasvaessa 750 metristä 1 500 

metriin kouluun moottoriajoneuvolla kulkevien lasten määrä kaksinkertaistui (Merom  et 

al. 2006). Yhdysvaltoja ja Iso-Britanniaa koskevat tutkimukset osoittavat, että yksi maili 

eli noin 1,6 kilometriä toimii pituuden raja-arvona, jonka ylittyessä aktiivisesti kuljetun 

koulumatkan todennäköisyys laskee alakouluikäisillä (McMillan 2003; Chillón et al., 

2015). 14-vuotiailla eli yläkouluikäisillä raja-arvo on korkeampi, noin kolmessa kilomet-

rissä (Chillón et al., 2015).  

 

 Kuva 3. 4–6- ja 7–9 -luokkalaisten koulumatkan kulkutavat suhteessa matkan pituuteen (n= 1499) (Turpei-

nen et al. 2013).  
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Olemassa olevaa raja-arvoa ilmentää Liikkuva koulu -tutkimukseen osallistuvien ala- ja 

yläkoululaisten koulumatkoja. Lyhyet koulumatkat taitettiin aktiivisesti, mutta matkan pi-

dentyessä moottoriajoneuvolla kulkemisen osuus kävelyyn ja pyöräilyyn verrattuna kasvoi 

(kuva 3). Alakoululaisten osalta koulumatkojen kävelyn ja pyöräilyn osuus putosi 69 pro-

sentista 28 prosenttiin, kun koulumatkan pituus muuttui 1-3 kilometrin pituisista 3,1-5 ki-

lometrin pituisiksi. Yläkoululaisten osalta joka toinen 3,1-5 kilometrin päässä koulustaan 

asuva kulki aktiivisesti ja joka toinen moottoriajoneuvolla.  

       Suomessa perusopetuslain mukaan koulumatkan ylittäessä 5 kilometriä lapsi on oikeu-

tettu koulukuljetukseen. Lainsäätäjät ovat siis niin ikään päätelleet alle viiden kilometrin 

matkan aktiivisesti kuljettavaksi. Muissakin maissa on pohdittu käveltävissä ja pyöräiltä-

vissä olevia etäisyyksiä eri-ikäisille lapsille juurikin koulumatkapolitiikan takia. Esimer-

kiksi Belgiassa 11–12-vuotiaille koululaisille määriteltiin D’Haesen (2011) tutkimuksen 

pohjalta sopivaksi kouluun kävelyn etäisyydeksi enintään puolitoista kilometriä. Pyöräi-

lyetäisyys määriteltiin vastaavasti kolmeksi kilometriksi. 

       Vuonna 2009 aloitetun hallituiksen Liikkuva koulu -hankkeen pilottivaiheessa kysyt-

tiin lasten vanhempien näkemystä pisimmästä käveltävästä matkasta kouluun (Tammelin, 

Laine & Turpeinen, 2012)(kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Alakoululaisten vanhempien näkemys koulumatkan pituuden raja-arvoista kävelyn ja pyöräilyn 

osalta (Tiedot: Tammelin, Laine & Turpeinen, 2012). 
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(kuva 4). 4–6-luokkalaisten vanhemmista vain kaksi prosenttia oli sitä mieltä, että laissa 

säädetty viiden kilometrin raja olisi kävellen kuljettavissa. Toisaalta pyöräilyn suurinta 

etäisyyttä kysyttäessä lähes kolmannes alakoululaisten vanhemmista oli sitä mieltä, että 

lapset voisivat pyöräillä koulumatkansa aina viiteen kilometriin saakka. Suurin osa kuiten-

kin piti kolmea kilometriä pisimpänä hyväksyttävänä pyöräilymatkana.  

       Koulumatkan pituudella on siis vahva yhteys koulumatkan kulkumuodon määräytymi-

sessä. Raja-arvot ilmentävät etäisyyksiä, joilla lapset kulkevat todennäköisemmin kouluun 

eri kulkuneuvoilla. Alakouluikäisten osalta useissa tutkimuksissa koulumatkan käveltävän 

etäisyyden rajaksi on määritelty puolitoista kilometriä, ja pyöräilyetäisyydeksi kolme. Näi-

den pituuksien ylittyessä kävellen ja pyöräillen kuljettujen koulumatkojen osuus laskee. 

 

 

2.3 Koetun turvattomuuden vaikutus kävelyyn ja pyöräilyyn 

 

2.3.1 Turvallisuus suunnittelun paradigmana   

1960-luvun suunnittelussa tärkeimpänä tavoitteena oli tehokkuus ja 1980-luvulla avainsa-

nana ekologisuus. Turvallisuus voidaan nähdä nousseen 2000-luvun suunnittelun johtoaja-

tukseksi (Koskela, 2009, 45).  

       Koetun turvattomuuden ja vaarallisuuden diskurssista on seurannut uusia kaupunkipo-

liittisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat ja näkyvät monella tapaa kaupunkitilassa sekä ih-

misten arkiympäristössä. Oikeusjärjestelmän kehittäminen näkyy kaupunkitilaan vaikutta-

vina säädöksinä ja järjestyksenpidon strategioina. Lisäksi kaupunkisuunnittelu ja arkkiteh-

tuuri muovaavat ympäristöä turvallisuuden lisäämiseen tähtäävällä suunnittelulla sekä ra-

kentamisella. Tämä niin kutsuttu urbaani turvallisuuspolitiikka näkyy myös valvonnan li-

sääntymisenä niin poliisitoimen kuin turvakameroiden lisääntymisenä kaupunkitilassa.  

       Vaikka turvallisuutta tavoitellaan, sen määritelmä on jäänyt jäsentymättömäksi (Kos-

kela, 2009). Politiikassa vallitsee täysi yhteisymmärrys turvallisuuden edistämisen tärkey-

destä. Yksimielisyydestä huolimatta, tai jopa siitä johtuen, turvallisuuden edistämisessä on 

suuri aukko tavoitteiden sekä keinojen välisten kytkentöjen ymmärtämisessä. Lisäksi tur-

vallisuuden edistämisen taustalla vaikuttavat erilaiset ideologiat.  

       Yhdysvaltalaisen kirjailijan Jane Jacobsin (1961) ajatuksena oli, että mitä enemmän 

ihmisiä kadulla, sitä turvallisempi katu on. Arkkitehti Oscar Newman (Newman, 1972) 
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puolestaan korosti selkeiden tilahierarkioiden merkitystä turvallisuuden luomisessa ja ri-

koksentorjunnassa, sosiaalisiin kanssakäymisiin vaikuttavina tekijöinä. Tilahierarkialla hän 

tarkoitti selkeitä rajoja julkisen, puolijulkisen, puoliyksityisen sekä yksityisen tilan välille. 

1980-luvulla yleistyi kuitenkin ajatus siitä, että rikosten ehkäisyyn sekä turvallisuuden pa-

rantamiseen voidaan vaikuttaa arkkitehtuurin keinoin. Sosiaalisen vuorovaikutuksen sijaan 

uuden ajattelutavan avainsanaksi tuli suojautuminen. Tämä rikoksia ehkäisevän suunnitte-

luideologian keskeisenä ajatuksena on, että erilaiset rakennetut ympäristöt tuottavat rikolli-

suutta: tietynlaiset tuottavat enemmän ja toiset ehkäisevät sitä. Lähestymistapaa on kriti-

soitu siitä, että se ei käsittele turvattomuuden kokemuksia tai rikoksen pelkoa ongelmana, 

johon tulisi suhtautua yhtä vakavasti kuin todentuneeseen rikollisuuteen. (Koskela, 2009) 

    Suunnittelussa sekä arkkitehtuurissa 2000-luvulla voimistunut Uusi urbanismi –liike 

(eng. New Urbanism) pohjaa monet ajatuksensa Jane Jacobsin 1960-luvulla kirjoittamaan, 

modernia suunnittelua kritisoivaan kirjaan. Liikkeen yksiä suurimpia nimiä on tanskalainen 

arkkitehti Jan Gehl, joka tunnetaan kaupunkien kävelyä ja pyöräilyä edistävästä työstään. 

Yksi Jacobsin kuuluisimmista ajatuksista on kaupungin käyttäjien luomaa turvaa ja valvon-

taa kuvastava käsite ”eyes on the street”, jolla Jacobs tarkoitti kadulla kulkevien jalankul-

kijoiden ja pyöräilijöiden merkitystä kaupungin turvaa antavana, sosiaalisen valvonnan ko-

neistona (Jacobs, 1961). Nykyinen kaupunkisuunnitteluparadigma tavoittelee tiiviitä, elä-

viä ja käveltäviä kaupunkeja, jossa tavoitteiden lunastamisen ehtona on koetun turvallisuu-

den takaaminen (esim. Gehl, 2010).  Tutkimus ihmisten kokeman pelon tai turvattomuuden 

linkittymisestä arkkitehtuuriin tai yhdyskuntarakenteen ominaisuuksiin on lisääntynytkin 

2000-luvulla. Kokemuksen ja ympäristön välistä yhteyttä on lähestytty niin liikennesuun-

nittelun kuin ympäristöterveystieteen näkökulmista (esim. Saelens & Handy, 2006).  

 

2.3.2 Turvallisuus hyvän kaupungin ehtona sekä tuotteena 

     Turvallisuus, niin objektiivisesti mitattava kuin ihmisten kokema, on Gehlin (2010) mu-

kaan kutsuvien, elinvoimaisten sekä toimivien kaupunkien ehto. Ihmisten kokema turvalli-

suus näyttäytyy katujen elävyytenä ja kykynä houkutella ihmisiä kävelemään, pyöräile-

mään sekä viipymään. Ympäristön kykyä houkutella ihmisiä kävelemään voidaan viitata 

myös käsitteellä ympäristön käveltävyys (eng. walkability). Ympäristön käveltävyyttä on 

viime aikoina tutkittu paljon sekä pyritty selvittämään siihen vaikuttavia tekijöitä, niin fyy-

sisiä kuin sosiaalisia. Niin elävän, turvallisen, kestävän kuin myös hyvinvointia edistävän 
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kaupungin tavoittelu tiivistyy Gehlin mukaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden, mukaan 

lukien turvallisuuden, parantamiseen. 

       Turvallisuudesta kaupungeissa keskustellaan Gehlin mukaan kahdessa ulottuvuudessa: 

yleinen keskustelu kaupungin turvallisuudesta kiinnittyy tasa-arvoisen, kaikille avoimen 

yhteiskunnan tavoittelemisen ympärille. Turvallinen kaupunki tavoittelee jokaiselle kau-

punkilaiselle, sosioekonomisesta taustasta huolimatta, oikeutta liikkua turvallisesti arjen 

askareissa ilman kaupunkilaiseen kohdistuvaa vaaraa. Turvallisen kaupungin tavoittelun 

kontekstissa keskustelun tarkentavilla tasoilla pyritään hahmottamaan suunnittelun tai 

muotoilun keinoja parantaa kaupungin turvallisuutta. (Gehl, 2010, 97).  

       Gehlin mukaan turvallisuutta voidaan luoda ja parantaa monilla eri suunnittelun kei-

noilla. Gehl mainitsee rakennusten ja tilojen jäsentelyyn liittyvien ehdotusten lisäksi eten-

kin ihmisten läsnäolon ja sosiaalisen valvonnan merkityksen koetun turvallisuuden läh-

teenä (Jacobs, 1961).  Kävelyyn houkutteleva ja elävä kaupunki on tavoite itsessään. Gehl 

kuitenkin muistuttaa, että se on myös turvallista, hyvinvointia edistävän sekä kestävyyttä 

tavoittelevan, holistisen kaupunkisuunnittelun perusta. Kaupungin turvallisuutta, kestä-

vyyttä ja hyvinvoinnin edistämistä tulisi suunnitella kokonaisvaltaisesti, sillä ne punoutu-

vat yhteen niin vaatimuksiltaan kuin tavoitteiltaan. 

 

2.3.3 Vanhempien ja lasten kokema turvallisuus ja lasten liikkuminen 

Sekä lasten omat että heidän huoltajiensa kokemukset ympäristön turvattomuudesta on ha-

vaittu olevan yhteydessä lasten liikkumiskäyttäytymiseen. Kansainvälisissä tutkimuksissa 

nousee esiin erityisesti vanhempien kokemien pelkojen merkitys koulumatkan kävelyn ja 

pyöräilyn rajoittamiseen (Fyhri & Hjortol, 2009; Kerr et al. 2006; Timperio et al., 2006; 

McMillan, 2007 (51), Panter et al., 2010). Vanhempien turvattomuuden kokemukset liitty-

vät pääosin liikenneturvattomuuteen sekä sosiaaliseen turvattomuuteen.  Yhdysvalloissa, 

Isossa Britanniassa sekä Australiassa tehdyissä tutkimuksissa korostuvat sosiaaliset pelot, 

kuten pelko kiusaamisesta, pahoinpitelystä tai lapsen kidnaappimisesta (esim. DiGuiseppi 

et al., 1998). Suomessa lasten vanhemmat pelkäävät ainakin toistaiseksi enemmän liiken-

teen vaaroja kuin sosiaalisia uhkia (Kyttä 2003; Pöysti 2011). 

       Liikenneturva kysyi suomalaisten alakouluikäisten lasten vanhemmilta heidän koke-

muksistaan koulumatkojen turvallisuudesta (Pöysti, 2011). Lapsen itsenäistä kulkemista 

kouluun jalan tai pyörällä pidetään Suomessa yleisesti turvallisena, mutta kuitenkin 60 %:a 

kyselyyn vastanneista vanhemmista koki lapsensa koulutien jollain tavalla vaaralliseksi. 
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Yleisimmiksi vaaraa aiheuttaviksi tekijöiksi mainittiin vilkkaat risteykset, vilkasliikenteis-

ten teiden ylitykset sekä kapeat ja mutkaiset tiet. Vaikka noin kymmenes vanhempi kertoi, 

että lapsi saatetaan matkan vaarallisuuden takia koululle asti, suurin osa vanhemmista us-

koi koulumatkan olevan riittävän turvallinen lapsen itsenäiseen kulkemiseen. Huomattavaa 

on, että vanhempien kokema turvattomuus on kuitenkin lisääntynyt. Tämä on näkynyt lap-

sille myönnettyjen liikkumislisenssien sekä lasten todentuneen liikkumisen vähentymisenä 

(Kyttä et al., 2013). 

       Vanhempien käsitysten lisäksi itse lasten kokemus turvallisuudesta on huomattu ole-

van yhteydessä koulumatkan kulkutapaan, tosin tätä aihepiiriä ei ole tutkittu yhtä paljon 

kuin vanhempien käsityksiä, ja tulokset ovat myös kaksijakoisia. Syy aiheen tutkimatto-

muuteen voi olla esimerkiksi siinä, että lasten oletetaan olevan joko osittain tai täysin van-

hempien vallan ja päätösten alaisia. Tutkimuksen niukkuuden lisäksi useimpien näiden tut-

kimusten fokus on ollut lasten koulumatkoissa (Saelens & Handy, 2008). 

       Lapset pelkäävät eri tutkimusten mukaan erityisesti liikennettä koulumatkoilla (Mul-

lan, 2003; Carver et al., 2005). Suomessa tehdyn Liikenneturvan kyselyssä lapset kertoivat, 

että huolta herätti eniten pelko myöhästymisestä, auraamattomat tiet, pimeys sekä liukkaus. 

Lisäksi vaikeina asioina pidettiin teiden ylittämistä, autoliikennettä ja risteyksiä (Pöysti, 

2011).  

       Saelens & Handyn (2006) sekä Davidson ja Lawson (2006) ovat kartoittaneet tutki-

musta ympäristön ja liikkumisen välisestä yhteydestä. Koulumatkojen osalta kirjallisuu-

dessa nousee esiin etenkin koulun läheisyyden, väestötiheyden ja koulumatkan hyvän kä-

velyinfrastruktuurin yhteys korkeampaan todennäköisyyteen koulumatkan kävelemiseen.  

Lapsen kokeman turvattomuuden yhteys kävelyyn on ilmennyt kuitenkin kaksijakoisina 

tuloksina (Saelens & Handy, 2008; Davidson & Lawson, 2006). Useissa tutkimuksissa ei 

löytynyt yhteyttä koulumatkan kävelyn sekä lapsen kokeman turvallisuuden välillä (esim. 

Timperio et al., 2004). Vastoin odotuksia, yhdessä tutkimuksessa jopa huomattiin yhteys 

lapsen kokemien pelkojen ja kouluun kävelemisen kanssa (Alton et al. 2007). Davidson ja 

Lawson (2006) huomauttavat, että yhteyksien löytämättömyys voi johtua tutkimusmenetel-

mien istumattomuudesta. Esimerkiksi useissa tutkimuksissa koettua turvattomuutta tutkit-

tiin ainoastaan naapurustossa, jossa lapsi asui.  

        Vähäisestä ja kaksijakoisista tutkimustuloksista huolimatta on kuitenkin löytynyt joi-

tain viitteitä lapsen kokeman turvallisuuden sekä kouluun kävelemisen tai lapsen yleisen 

fyysisen aktiivisuuden välisistä yhteyksistä (Gomez et al., 2004; Molnar et al., 2004; Car-
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ver et al; 2005; Rodriguesz & Vogt, 2009). Koettu turvallisuus korreloi korkeamman kou-

lumatkan kävelyn tai pyöräilyn todennäköisyyden kanssa. Ympäristössä koetut pelot on 

myös huomattu korreloivan alhaisempaan todennäköisyyteen valita kävely koulumatkan 

kulkutavaksi (Foster, Guiles-Corti & Knuiman, 2010).  

      Huomattavaa on, että tutkimuksissa on noussut esiin niin sukupuolittuneita kuin alueel-

lisesti jakautuneita tuloksia turvallisuuden tai turvattomuuden vaikutuksesta lasten liikku-

miskäyttäytymiseen. Carverin et al. (2005) australialaisia lapsia ja heidän vanhempia tutki-

vassa tutkimuksessa ilmeni, että tyttöjen kokemus teiden turvattomuudesta vaikutti kävelyn 

määrään laskevasti arkipäivien matkoissa, ja viikonlopun vapaa-ajan kävelyssä (Carver et 

al., 2005). Gomez et al. (2004) myös havaitsivat yhdysvaltalaisia kaupunkikeskustoja tut-

kittaessa merkittävän yhteyden tyttöjen kokemien pelkojen ja ulkona liikkumisen asteen 

välillä: koetut pelot korreloivat tyttöjen vähäisemmän ulkona liikkumisen asteen kanssa. 

Molemmissa tutkimuksissa poikien osalta yhteyksiä ei havaittu.  

       Lasten pelot näyttävät eroavan myös aluerakenteen ja yhdyskuntarakenteen ominai-

suuksien osalta. Englantilaisten ja ruotsalaisten lasten liikkumista sekä vanhempien pelkoja 

selvittävässä tutkimuksessa ilmeni, että ympäristön turvattomuus liitettiin molemmissa 

maissa kaupunkimaiseen ympäristöön (Johansson, 2003).  

       Ihmisten havainnot ympäristöstä vaihtelevat myös iän mukaan. Tämä on huomattu 

eroina lasten ja vanhempien havainnoissa ympäristön turvallisuudesta ja peloista (Timperio 

et al., 2004; Napier et al., 2011). Napier et al. 2011 tutkivat lasten ja heidän vanhempien 

kokemuksia liikkumista rajoittavista tekijöistä. Tutkijat huomasivat, että kokemusten sa-

mankaltaisuus vaihteli asuinalueen käveltävyyttä ilmentävien fyysisten tekijöiden mukaan. 

Käveltävässä ympäristössä, joka mitattiin rakennusten tiiviyden sekä palveluiden etäisyy-

den kautta, lasten ja vanhempien kokemukset liikkumista rajoittavista tekijöistä olivat lä-

hestulkoon samoja. Vähemmän käveltäväksi luokitellussa ympäristössä lasten ja huoltajien 

kokemukset erosivat puolestaan voimakkaasti toisistaan, ja lasten vanhemmat kokivat huo-

mattavasti enemmän liikkumista rajoittavia tekijöitä, kuin lapset.  

       Sukupuolten ja alueellisuuden ja iän lisäksi koetun turvallisuuden linkittymisessä liik-

kumiseen on havaittu myös eroja liikkumisen tarkoituksen osalta. Lasten kokemus ympä-

ristöstä eri aktiivisen liikkumien konteksteissa eroavat. Täten esimerkiksi koulumatkan kä-

velyn kokemus voi erota liikunnan vuoksi kävelemisen kokemuksesta, myös turvallisuuden 

osalta (Page et al., 2010).  
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2.3.4 Haasteet koetun turvallisuuden ja liikkumisen yhteyksien tutkimuksessa 

Lukuisissa tutkimuksissa kartoitetaan ympäristön objektiivisten tai subjektiivisten ilmiöi-

den esiintymisen korrelaatiota ihmisten liikkumiseen. Tutkimuksissa ei siis suoraan pai-

kanneta syys-seuraussuhteita. Liikkumisen ja ympäristön suhteiden tutkijat ovat Saelensin 

ja Handyn mukaan (2008) edistyneetkin huonosti ympäristön ja kävelyn välisten vaikutus-

suhteiden eli kausaliteettien tutkimisen saralla. Kunnes kausaliteettitutkimuksia on tehty ja 

monistettu, ei voida sanoa varmuudella, että tiettyjen rakennetun ympäristön piirteiden 

muutokset kasvattavat tai laskevat kävelyn määrää. Jacobsen, Racioppi ja Rutter (2009) 

kuitenkin havaitsivat ihmisten kokeman riskin suoran vaikutuksen heidän tekemään kulku-

tapaan. Kausaliteettitutkimusten vähäisyydestä riippumatta Saelens ja Handy (2008) kui-

tenkin muistuttavat, että tunnistamalla kävelyn ja pyöräilyn kanssa korreloivia ympäristön 

elementtejä voidaan kuitenkin vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn osuuksien kasvattamiseen lii-

kenteessä. Johansson (2006) pyrki valottamaan lasten liikkumisen sekä ympäristön ominai-

suuksien välisiä kausaliteetin luonnetta. Johansson (2006) hyödynsi Küllerin Human-Envi-

ronment interaction -mallia (Küller, 1991) ja tulkitsi sitä lasten liikkumiseen vaikuttaviin 

tekijöihin. Johannsonin tulkinnan mukaan niin ympäristön fyysiset sekä sosiaaliset tekijät, 

kuin lapsen yksilökohtaiset tekijät sekä piirteet vaikuttavat yhdessä lapsen huoltajan emo-

tionaaliseen päätökseen, jossa hän päättää lapsen kulkutavan valinnan.  

       Tutkijat myös huomauttavat, että kirjallisuudessa usein tarkastellaan liikkujien demo-

grafisia muuttujia suhteessa fyysiseen aktiivisuuteen, kuten ikää, sukupuolta tai tulotasoa. 

Fyysiseen aktiivisuuteen liittyviä psykologisia piirteitä ei kuitenkaan ole tutkittu tarpeeksi 

liikkumisen haittatekijöinä. Saelens ja Handy (2008) tuovatkin esiin, että koetun turvalli-

suuden tutkimus tarvitsee parempia mittareita, jotka erottavat sen liikenneturvallisuuden 

tutkimisesta. Vuonna 1999 yhdysvaltalaiset maantieteilijät Matthews ja Limb (1999) koos-

tivat tutkimusagendan lasten maantieteelle (eng. geography of children). He myös painotti-

vat psykologian, sosiologian, antropologian sekä kulttuurintutkimuksen näkökulmien sisäl-

lyttämisen etenkin lapsiin liittyvään tutkimukseen. Agendassaan tutkijat korostivat, että 

lasten maantieteessä on oleellista tutkia sitä, kuinka lapset kokevat maailman jossa he elä-

vät.  

       Napier et al. (2011) ehdottavat jatkotutkimustarpeeksi tutkia, kuinka lasten kokemuk-

set tai erot lasten ja vanhempien kokemuksissa näyttäytyvät lasten liikkumiskäyttäytymi-
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sessä ja itsenäisen liikkumisen asteessa. Myös Jacobsen et al. (2009) ehdottavat lisätutki-

musta siitä, kuinka pelot, niin liikenteeseen kuin rikollisuuteen liittyvät, vaikuttavat kulku-

tavan valinnoissa.  

        

2.3.5 Muut koulumatkan kulkutapaan vaikuttavat tekijät 

Yhdyskunnan rakenteellisten piirteiden ja objektiivisen sekä koetun turvallisuuden lisäksi 

on tunnistettu monia sosiaalisia, kulttuurisia ja kokemuksellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

lasten liikkumiseen koulumatkoilla. Tutkimusten mukaan tytöt liikkuvat lihasvoimin poi-

kia harvemmin kouluun (McMillan et al. 2006; Turpeinen et al., 2013). Kansallisissa Liitu-

tutkimuksissa ilmeni, että liikunta-aktiivisuus vähenee selkeästi myös iän myötä (Kokko & 

Mehtälä, 2016). 9−13-vuotiaiden on havaittu liikkuvan koulumatkansa aktiivisesti useam-

min kuin sitä nuorempien tai vanhempien lasten (Merom et al. 2006; Bringholf-Isler et al. 

2008; Johansson et al. 2011). Ikään liittyvät erot selittyvät mm. lasten kehityksellä, turval-

lisuussyillä sekä ala- ja yläkouluverkostojen eroilla. Liikkuva koulu -hankkeessa huomat-

tiin myös eroja aktiivisten kulkutapojen välillä: pojat polkivat useammin kouluun pyörällä 

kuin tytöt, tytöt puolestaan kävelivät useammin kuin pojat (Turpeinen et al., 2013).  

      Koulumatkan kulkutapa vaihtelee Suomessa myös vuodenajan mukaan. Vuonna 2001 

ja 2003 tehdyssä LAPS Suomen tutkimuksessa (Nupponen et al., 2010) ilmeni, että vaikka 

ala-asteikäisten aktiivisen kulkemisen osuus oli n. 80 % talvella ja noin 90 % keväisin ja 

syksyisin, talvisin melkein kaikki aktiiviset koulumatkat kuljettiin jalan. Keväällä ja syk-

syllä puolet aktiivisista matkoista kuljettiin pyörällä. 

    Lasten vanhempien sosioekonomisella asemalla on nähty myös yhteyksiä koulumatka-

liikkumiseen (esim. Timperio et al., 2006). Suomessa lasten koulutustason on huomattu 

korreloivan lasten aktiivisuuden kanssa: mitä korkeampi vanhempien koulutustaso, sitä 

enemmän nuoret kertoivat harrastaneensa ripeää liikuntaa ja osallistuvansa säännöllisesti 

urheiluseuran harjoituksiin (Kantomaa et al., 2007). Sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä 

suomalaisten koululaisten koulumatkoihin ei ole kuitenkaan suoraan tutkittu. Aktiivinen 

koulumatka on kuitenkin Yhdysvalloissa, Australiassa sekä Aasiassa tehdyissä tutkimuk-

sissa yleisempää alhaisemman kuin korkeamman tulotason perheissä. Filippiineillä tehdyn 

tutkimuksen mukaan tulotasojen lisäksi moottoriajoneuvon sekä television omistajuus per-

heessä oli yhteydessä passiivisesti kuljettuun koulumatkaan (Tudor-Locke et al., 2003). 

Asukasbarometrin (Strandell, 2017) mukaan yli 10 000 asukkaan taajamissa pienituloiset 

ja autottomat asuivat keskimääräistä lähempänä alakoulua, joka vaikuttaa koulumatkojen 
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kulkumahdollisuuksiin. Ulkomaisissa tutkimuksissa todettu yhteys aktiivisen koulumatkan 

ja alhaisen sosioekonomisen aseman välillä voi liittyä esimerkiksi siihen, että alhaisen so-

sioekonomisen aseman omaavilla vanhemmilla ei ole aikaa tai resursseja kuljettaa lapsia 

autolla kouluun. Etenkin jos alueella ei ole toimivaa julkista liikennettä, sosioekonomisten 

erojen vaikutus koulumatkoihin korostuu. On huomioitavaa, että sosioekonomisen aseman 

ja toteutuneen liikunnan väliset yhteydet on todettu tutkimuksissa vaihdelleen sen mukaan, 

mitä sosioekonomisen aseman ja liikunnan muuttujia kussakin tutkimuksessa käytetään.  

       Perheen ja vanhempien tavat, asenteet sekä käsitykset liikkumisesta ja koulumatkasta 

vaikuttavat lasten kulkutapaan (Panter et al. 2010). Perheen aikataulut ja tottumukset kuten 

vanhemman työaika ja -paikka sekä lasten harrastukset raamittavat arkea ja sijaintien väli-

sen liikkumisen valintoja. Jos lapsen koulu sijaitsee työmatkan varrella ja aikuinen kulkee 

töihin joko tottumuksesta tai pakosta autolla, on lapsi kätevää viedä kouluun samaa mat-

kaa. Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin huoltajien syitä lasten saattoliikenteelle 

(Trafikverket, 2012). Koulumatkojen pituuden ja vaarallisuuden lisäksi saattoliikenteen 

suosio perustuu kätevyyteen. Suomessakin on havaittu autokyydityksen syynä olevan usein 

kätevyys (Sainio, 2017). Koulun jälkeisillä harrastuksilla on myös huomattu oma vaikutuk-

sensa: vanhemmat voivat haluta säästää lapsen voimia illan harrastuksiin autokyydeillä, tai 

harrastuksiin saatetaan mennä autokyydillä suoraan koulusta (Kalenoja, 2004).  

       Vanhempien positiiviset käsitykset fyysisen aktiivisuuden tärkeydestä ja merkityksestä 

hyvinvoinnille edistävät lasten koulumatkaliikuntaa. Jos vanhemmalla oli lapsuudessaan 

tapana liikkua aktiivisesti kouluun, periytyy tapa myös useammin jälkipolville (Ziviani et 

al., 2004). Vanhempien käsitykset eri kulkumuotojen nopeuksista, turvallisuudesta ja mu-

kavuudesta vaikuttavat lapsen koulumatkaliikkumiseen. Vanhempien lisäksi lähiympäris-

tön tuki ja hyväksyntä aktiivista koulumatkaa kohtaan on todettu tärkeäksi lasten kävelyä 

ja pyöräilyä edistäväksi tekijäksi. (Turpeinen, 2013) 

       Turpeinen (2013) kollegoineen muistuttaa, että vanhempien mielikuvat sosiaalisista ja 

fyysisistä ympäristötekijöistä voivat poiketa todellisuudesta. Vanhempien käsityksillä voi 

kuitenkin olla todellisia ympäristötekijöitä suurempi merkitys lasten koulumatkojen kulku-

tapoihin sallimalla ja kieltämällä lasten liikkumista ja liikkumistapoja. Lasten koulumatko-

jen käveltävyyttä ja pyöräiltävyyttä tutkittaessa ja kehittäessä onkin tärkeää selvittää lasten 

vanhempien käsitysten ja asenteiden merkityksiä ja niiden takana olevia tekijöitä.  Asentei-

siin ja sitä kautta toimintaan voidaan vaikuttaa informoimalla ja kampanjoimalla.  
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       Kuten tässä sekä edellisessä luvussa on ilmennyt, koulumatkan kulkutavan valintaan 

vaikuttavat monet niin suorat kuin epäsuorat tekijät, ja tekijät ovat moninaisia sekä osal-

taan päällekkäisiä. Useissa tutkimuksissa kulkutavan ohjaavimmaksi tekijäksi nousee kui-

tenkin koulumatkan pituus. Tämän lisäksi vanhemman ja lapsen kokemus turvallisuudesta 

ovat yhteydessä koulumatkalla käytettyyn kulkutapaan. Nämä ominaisuudet ovat sellaisia, 

johon yhdyskuntien suunnittelulla voidaan vaikuttaa. Koulumatkojen pituuteen voidaan 

vaikuttaa esimerkiksi yhdyskuntarakennetta tiivistämällä ja yhteyksien parantamisella. Ko-

ettuun turvattomuuteen voidaan puolestaan vaikuttaa kävely- sekä pyöräilyolosuhteita pa-

rantamalla sekä turvallisten joukkoliikenneyhteyksien ja saattoliikenteen suunnittelulla. 

       Tutkimusten mukaan monet rakennetun ympäristön piirteet, kuin myös yksilön sekä 

perheen sosiaaliset sekä kulttuuriset tekijät vaikuttavat koulumatkan kulkutavan muodostu-

miseen. Tekijät vaikuttavat muodostavan moninaisen vaikutuskentän, jonka välisiä kytken-

töjä ei ole kuitenkaan tutkittu tarpeeksi. Kuitenkin, vaikka vaikutussuhteiden ymmärtämi-

nen on todella tärkeää, tutkimuksissa esiintyvät korrelaatiot kertovat jo yksinään jotain il-

miöiden olemassa olevista syy-seuraussuhteista. Lapsen ja tämän vanhemman kokema tur-

vallisuus on yhteydessä korkeampaan todennäköisyyteen kulkea jalan tai pyörällä kouluun. 

Koettu turvattomuus puolestaan korreloi kävely- ja pyöräilyn alhaisena todennäköisyytenä. 

Mikäli kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla voidaan vaikuttaa ihmisten kokemaan 

turvallisuuteen (Gehl, 2010), suunnittelu linkittyy lasten koulumatkojen kävelyyn ja pyö-

räilyyn erityisesti kulkutapojen olosuhteisiin vaikuttamisen kautta. Nykyinen suunnittelun 

turvallisuusparadigma voi siis osaltaan näkyä koulumatkojen kävelyn, pyöräilyn tai muun 

aktiivisen kulkemisen olosuhteiden parantumisena. Parantuneet olosuhteet voivat puoles-

taan näkyä olosuhteita hyödyntävien aktiivisten liikkujien määrän kasvuna niin yleisesti, 

kuin myös lasten osalta koulumatkoilla.  

 

 

2.4 Koulumatkojen suunnittelu 

 

Erilaiset elämisen ihanteet ohjaavat suunnittelua. 1960-luvulla autoistumisen ja palvelura-

kenteen muutoksen aikoina moderni suunnitteluperinne toimintojen eriyttämisineen hallitsi 

Suomessakin kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtuuria. Silloisen kaupunkisuunnittelun arvo-

jen ja periaatteiden mukaan koulun ideaalipaikka olisi asutuskeskittymien keskellä, jolloin 

koulumatkalla ei tarvitsi ylittää autotietä (Meurman, 1947). Vaikka koulumatkan suhteen 
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moderni suunnittelu oli nykykäsitysten mukaan oikeilla jäljillä, aatesuuntaus sai pian mer-

kittävästi kritiikkiä. Käveltävä kaupunki, sekoitetut toiminnot, kadun elävyys ja toiminto-

jen läheisyyden tärkeys nousivat modernin suunnittelun haastajina yleisiksi suunnittelun 

tavoitteiksi (esim. Jacobs, 1961; Gehl, 2010). Suunnitelmien tavoitteiden lisäksi suunnitte-

lun tapa on muuttunut. Kestävän kehityksen periaatteet ohjeistavat suunnittelua, ja eri vä-

estöryhmien osallistaminen koetaan yhä tärkeämmäksi suunnittelun tehtävistä.  

 

2.4.1 Ohjaava lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjelmat 

Koulumatkakeskustelussa on oleellista ymmärtää koulua ohjaavat ja sitä määrittävät raken-

teet. Suomessa perusopetuksen järjestämisestä säätää Perusopetuslaki 1998/628 sekä 

vuonna 2010 säädetty laki Perusopetuslain muuttamisesta 642/2010. Suomessa asuva oppi-

velvollisuusikäinen lapsi on oikeutettu saamaan kunnan tai tämän määräämän muun tahon 

tarjoamaa maksutonta perusopetusta siinä kunnassa, jossa oppilaan pysyvä kotiosoite on. 

Jos kunnassa asuu sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita, on kunta velvollinen järjes-

tämään perusopetusta molemmilla kielillä. Kunnat voivat hankkia opetusta yksityiseltä ta-

holta tai tehdä sopimuksia muiden kuntien kanssa perusopetuksen yhteisestä järjestämi-

sestä. Kunnan tai tämän kaltaisen kuntayhtymän ulkorajojen lisäksi kunnan itsepäättämät 

aluejaot, niin kutsutut koulupiirit tai oppilasalueet, ohjaavat oppilaiden kouluun sijoittami-

sessa.  

    Suomessa vakituisesti asuvia lapsia koskee oppivelvollisuus. Oppivelvollisuuden myötä 

Suomessa asuva lapsi on velvollinen suorittamaan yhdeksänvuotisen peruskouluopetuksen 

alkaen sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Peruskoulua käyvät siis yleisesti 

noin 7−16 -vuotiaat lapset ja nuoret, tietyin perusopetuslaissa määrätyin poikkeuksin (Pe-

rusopetuslaki, 1998, 4, 9 & 25 §). Vuonna 1999 koululakien kokonaisuudistus astui voi-

maan ja sen myötä perusopetusta ei enää ole jaettu ala- (1−6 lk.) ja yläasteeseen (7−9 lk.). 

Lakimuutoksen jälkeen yhä useampi koulu on sekä ala- että yläasteen opetusta tarjoava yh-

tenäiskoulu.  

     Perusopetuslaissa määrätään, että opetus tulisi järjestää siten, että ”oppilaiden matkat 

ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liiken-

neyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä” (Perusopetuslaki, 

1998, § 6). Asuinympäristön suunnitteluperiaatteissa 1970-luvulla kaupunkimaisten asuin-

alueiden tavoitteena pidettiin korkeintaan 500 metrin jalankulkuetäisyyttä asunnosta ala-
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kouluun, mikä näkyi etenkin niin kutsuttujen metsälähiöiden suunnittelussa (Asuinympä-

ristön suunnitteluperiaatteet 1975). Myöhemmin valtakunnallisia suosituksia palveluetäi-

syyksistä ei kuitenkaan ole annettu, toisaalta perusopetuslaissa mainitaan etäisyyden ja 

matka-ajan raja-arvoja koulukuljetuksen osalta.  

       Koulukuljetus on oleellinen osa kouluverkon kokonaisuutta. Perusopetuslain mukaan 

oppilas on oikeutettu ilmaiseen koulukuljetukseen tai taloudelliseen avustukseen koulumat-

kan ylittäessä viisi kilometriä tai mikäli matka-aika ylittyy alle 13-vuotiailla kaksi ja puoli 

tuntia ja yli 13-vuotiailla kolme tuntia (Laki perusopetuslain muuttamisesta, 2010, 32§). 

Koulukuljetuksen saavat myös oppilaat, joiden koulumatka muodostuu oppilaalle tämän 

iän tai muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. (Pe-

rusopetuslaki, 1998, 32 §). Kunnat ovat käyttäneet tähän matkan vaikeuden, rasittavuuden 

sekä turvallisuuden arviointiin lääkärien lausuntoja sekä muita menetelmiä, kuten Ram-

bollin kehittämää paikkatietopohjaista matkan turvallisuutta analysoivaa Koululiitu-mene-

telmää (Ramboll, 2018). Kunta tai muu koulutuksen järjestäjä voi kuitenkin päättää yli-

määräisistä omakustanteisista kuljetuksista tai avustuksista.  

      Turvallisuus on koulumatkojen suunnittelussa tärkeä ulottuvuus. Turvallisuus on sää-

detty laissa kansalaisten perusoikeudeksi ja turvallisuuden takaaminen viranomaisten vel-

vollisuudeksi. Julkisen vallan tehtävänä on turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien yh-

denvertainen toteutuminen (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014). Ympäristön turvallisuus ja 

terveellisyys ovat yhdyskuntasuunnittelun perinteisiä ja perustavanlaatuisia tavoitteita. Ra-

kentamista ja siihen liittyvää turvallisuutta käsitelläänkin useissa laeissa, määräyksissä ja 

standardeissa. Katujen osalta maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätään, että ”katu on suun-

niteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja 

täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset” (Maankäyttö- ja raken-

nuslaki, 1999, 85 §). Turvallisuusmääräyksiä sisältävän Rakentamismääräyskokoelman li-

säksi myös esimerkiksi lasten leikkipaikkojen turvallisuudelle on asetettu lainsäädännölli-

siä vaatimuksia. 

     Lainsäädännön lisäksi koulumatkoihin vaikuttavat valtakunnantasoiset hankkeet. Esi-

merkkeinä mainittakoon hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen Liikkuva koulu -kärki-

hanke, sekä Opetushallituksen järjestämä liikenneturvallisuusviikko. Liikenne- ja viestintä-

ministeriön valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn strategiassa otetaan myös kantaa käve-

lyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien lisäämiseen kaikissa liikkujaryhmissä ja kaikilla alu-

eilla. Myös Suomen rajojen ulkopuolelta kampanjoidaan koulumatkojen turvallisuuden ja 

terveellisyyden puolesta (YK Habitat 3, 2016). 
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2.4.2 Kunnan rooli koulumatkaympäristön suunnittelijana 

Kunnan rooli koulumatkoja muovaavassa suunnittelussa voidaan jakaa karkeasti kolmeen 

tehtävään: maankäytönsuunnitteluun, liikennesuunnitteluun sekä palveluverkon suunnitte-

luun. Maankäytön suunnittelulla suunnitellaan toimintojen kuten asutuksen ja palvelukes-

kittymien maantieteellistä sijoittamista, liikennesuunnittelussa liikennejärjestelmää ja pal-

velusuunnittelussa palvelutarpeita. Luonnollisesti suunnittelun osa-alueet pyrkivät toimi-

maan läheisesti ellei päällekkäin kytkeytyneenä, sillä kunnan tavoitteena on luoda mahdol-

lisimman toimiva maankäytön, liikenteen ja palveluiden muodostama kokonaisuus. 

       Kolmella asteittaisella tasolla toimiva maankäytön suunnittelu konkretisoituu kuntata-

son suunnittelussa. Valtakunnalliset maankäyttötavoitteet sekä maakuntien laatima, strate-

ginen maakuntakaava ohjaavat rakentamisen konkretisoivaa kuntien yleis- sekä asemakaa-

voitusta.  Kaavoituksen lisäksi eritasoiset strategia- ja tavoiteohjelmat, kuten valtakunnalli-

set ilmastosopimukset tai kuntakohtaiset hiilineutraaliustavoitteet, ohjaavat kuntien suun-

nittelua. Kaupunkiseudut voivat myös laatia valtion kanssa keskenään maankäytön, asumi-

sen ja liikenteen sopimuksia. Näillä MAL-sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien 

sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, 

asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa (esim. Valtion ja seudun…, 2016). 

       Alueidenkäytön suunnittelun lisäksi kunta päättää kunnan palveluiden sijoittamisesta. 

Koulukontekstissa kunta päättää koulujen perustamisesta, lakkautuksista ja yhdistämisistä 

tavoitteenaan mahdollisimman laadukas ja kustannustehokas perusopetus. Kouluverkon 

yhteydessä voidaan myös päättää sisäisistä koulupiireistä eli oppilasalueista. Oppilasalueet 

ohjaavat oppilaiden sijoittumista kouluihin, millä on suuri merkitys koulumatkojen muo-

dostumisessa.  Monet kunnat pyrkivät toteuttamaan niin kutsuttua lähikouluperiaatetta, jol-

loin kunta pyrkii sijoittamaan lapsen maantieteellisesti lähimpään kouluun. Todellisuu-

dessa tämä toteutuu yleensä vain suomenkielisten koulujen kohdalla, sillä esimerkiksi ruot-

sinkielisiin tai keskitetyn palvelun kouluihin ei ole tarpeeksi oppilaita lähialueella. 

       Kunnalla on siis todella suuri rooli koulumatkojen muodostumisessa. Kunta voi päät-

tää kouluverkon muutoksista, liikenneyhteyksien järjestämisestä ja uusien asuinalueiden 

sijoittamisesta suhteessa kouluverkkoon ja liikenneyhteyksiin. Kävely- ja pyöräilynäkökul-

masta kunnalla on myös tärkeä tehtävä tienpidossa. Vaikka valtakunnalliset maankäyttöta-

voitteet ja maakuntakaava ohjeistavatkin nykyään jalankulun ja pyöräilyn liikenneväylien 

lisäämiseen, kunnalla on katujen tienpitovastuullisena vastuu suunnitella varsinainen rei-

tistö. Kunnalla on myös suurin tehtävä liikenneturvallisuuden ylläpidossa ja suunnittelussa, 
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niin koulumatkan varrella kuin myös koulun läheisyydessä. Monilla kunnilla onkin tavoit-

teena parantaa koulumatkaympäristöjen liikenneturvallisuutta. Kunta tai muu koulutuksen 

järjestäjä voi myös päättää perusopetuslain koulukuljetuslakien lisäksi ylimääräisistä kulje-

tuksista tai avustuksista. Näihin päätöksiin voivat vaikuttaa kunnan koko sekä niin koulu-, 

että liikenneverkon ominaisuudet. 

2.4.3 Koulujen rooli koulumatkakäyttäytymisen ohjaajana 

Julkishallinnollisen suunnittelun ja toimintaohjelmien lisäksi yksittäisillä kouluilla on oppi-

laiden koulumatkakäyttäytymistä ohjaava ja kannustava rooli. Useissa kouluissa on rajoi-

tettu 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaiden yksinkulkemista kouluun. Rajoittamisen lisäksi kou-

lut voivat laatia erilaisia ohjeita ja karttoja turvalliseen koulumatkaan, vaikuttaa lasten ja 

vanhempien asenteisiin erilaisin koulumatkatempauksin sekä järjestää omatoimisesti esi-

merkiksi niin kutsuttuja käveleviä ja pyöräileviä koulubusseja, joissa lasten vanhemmat tai 

opettaja kulkee lasten kanssa kouluun (Turpeinen et al., 2013). Kouluilla on myös rooli 

vanhempien tiedottamisessa esimerkiksi saattoliikenteen sujuvaan ja turvalliseen järjestä-

miseen liittyen. Yksittäiset koulut voivat myös kohdentaa ja hakea kunnalta rahoitusta esi-

merkiksi pyörätelineisiin tai muuhun koulumatkan kulkutapoja tukevaan infrastruktuuriin. 

       Koulumatkaliikkumisen edistämisessä tehokkaimmat keinot liittyvät lasten – ja lasten 

vanhempien – liikennekasvatukseen ja liikkumistottumusten muuttamiseen, koulun toimin-

tatapojen kehittämiseen sekä liikenneympäristön turvallisuuden varmistamiseen. Koulujen 

kasvatuksellista tehtävää kehystää Opetushallituksen perusopetuksen suunnitelma. Uusi 

opetussuunnitelma kannustaa oppilaita kulkemaan koulumatkat ”terveyttä ja kuntoa edistä-

vällä tavalla”. Opetussuunnitelmassa myös tavoitellaan toimintakulttuurin luomista, joka 

edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa (Opetushallitus, 

2014). Monentasoisena tavoitteena on siis käveltävä ja pyöräiltävä koulumatka, mutta lo-

pullisen päätöksen koulumatkan kulkutavasta on aina lapsen vanhemmilla, oli koulu miten 

lähellä ja turvallisten yhteyksien päässä tahansa. Lasten vanhempiin kohdistuvat kampanjat 

ovatkin koettu tehokkaaksi keinoksi vähentää kouluun suuntautuvaa saattoliikennettä ja 

kasvattaa lasten koulumatkojen aktiivisuutta, tosin kampanjoiden onnistumisissa on eroja 

(Chillón et al., 2011).  

       Saattoliikenteen turvallinen järjestäminen on koulumatkasuunnittelussa oleellista eten-

kin kouluissa, joissa oppilaat asuvat syystä tai toisesta kaukana koulusta (Kalenoja, 2004; 

Turpeinen et al., 2013). Saattoliikenteestä voi syntyä helposti turvattomuutta ruokkiva noi-

dankehä. Kouluun autolla kyyditseminen lisää autoliikennettä koulun lähiympäristössä ja 
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heikentää osaltaan koulumatkojen liikenneturvallisuutta. Koulun ympäristön kasvava auto-

liikenne saattaa saada lapsen ja tämän vanhemman kokemaan matkan aikaisempaa turvat-

tomaksi, ja aikaisemmin kouluun kävellyt voi turvattomuuden lisäännyttyä tulla kouluun 

vanhemman kyydittämänä. Saattoliikenteen turvallisuutta voidaan tehokkaimmin kehittää 

vähentämällä saattoliikenteen määrää ja vastaavasti parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olo-

suhteita (Kalenoja, 2004). Uusi opetussuunnitelma kannustaa kouluja laajentamaan koulu-

rakennusten ympärivuorokautista käyttöä. Tämä lisää osaltaan paineita sujuvan ja turvalli-

sen saattoliikenteen järjestämiseksi. 

       Valtakunnallisena ja kansainvälisenä tavoitteena olisi siis mahdollisimman lyhyt ja 

turvallinen koulumatka, jonka voi kulkea kävellen, pyöräillen tai muulla aktiivisella ta-

valla.  Koulumatka muotoutuu monella tapaa, mutta lopullinen päätös matkan kulkemisesta 

on lapsen huoltajalla. Sen lisäksi, että oppilaiden ja huoltajien toimintamalleihin pitäisi 

pyrkiä vaikuttamaan kampanjoiden ynnä muiden ohjelmien kanssa, heitä tulisi osallistaa 

mahdollisimman paljon kouluverkostoon ja koulumatkojen turvallisuuteen liittyvässä 

suunnittelussa. Usein koulumatkoihin liittyvä osallistaminen on rakentamisvaiheen jäl-

keistä, esimerkiksi koulumatkan varrella olevien pelon paikkojen kartoittamista.  

 

 

2.5 Koulumatkoihin linkittyvä nykyinen kehitys 

 

Koulumatkat ovat Suomessa muuttuneet enemmän passiivisesti kuljettaviksi niin lyhyen 

kuin pidemmän aikavälin tarkasteluissa (Mehtäläinen, Jokinen & Välijärvi, 2013; Turpei-

nen et al., 2013). Kehityksen taustalla ovat muutokset liittyen peruskouluverkkoon, liiken-

nejärjestelmään sekä väestön sijoittumiseen sekä käyttäytymiseen.  

 

2.5.1 Peruskouluverkon rakennemuutos 

Peruskoulu on 2000-luvulla kokenut suuren rakennemuutoksen ja peruskoulujen määrä on 

vähentynyt koko maassa melkein puoleen vuoden 1990 määrästä. Vuonna 1990 peruskou-

luja oli toiminnassa noin 4 870 ja vuonna 2015 luku oli 2 397. Samaan aikaan Suomessa 

asuvien perusopetusta saavien oppilaiden kokonaismäärä on laskenut vain vähän. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kouluyksiköiden oppilaskoot ovat kasvaneet. Syinä on ollut muun mu-

assa perusopetuksen kouluverkon suuri rakenteellinen muutos (Mehtäläinen et al. 2013).  
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      Peruskouluverkon rakennemuutoksen takana on erilaisia lainsäädäntömuutoksia sekä 

aluehallintouudistuksia. Vuonna 1999 voimaan astuneen koululakien kokonaisuudistuksen 

myötä perusopetusta ei enää ole jaettu ala-asteeseen (1.−6. lk.) ja yläasteeseen (7. −9. lk.). 

Kunnissa on uudistuksen jälkeen siirrytty yhä vahvemmin kaikki 1.−9.-vuosiluokat katta-

vaan, yhtenäiskoulumuotoiseen perusopetukseen ja kehityksen uskotaan jatkuvan (Mehtä-

läinen et al., 2013)(kuva 6). Yhtenäiskoulujen nähdään mahdollistavan riittävän suurien 

kouluyksiköiden muodostamisen ja toiminnan tehostaminen. Tällöin yhtenäiskoulujen 

merkitys korostuu erityisesti alueilla, joilla oppilasmäärät vähenevät. Haja-asutusalueilla 

yhtenäiskoulujen uskotaan parhaiten turvaavan perusopetuspalvelujen säilyminen lähipal-

veluna. Kuntaliiton selvityksen mukaan (Karvonen et al., 2009) yhtenäiskoulut mahdollis-

tavat taloudellisten säästöjen lisäksi monia pedagogisia hyötyjä kuten paremman opettajien 

yhteistyön, eheämmän koulunkäynnin oppilaalle sekä turvallisemman kouluympäristön op-

pilaan koko peruskoulun ajaksi. Yhtenäiskouluajatusta on laajennettu myös monitoimitalo-

ajatteluksi, jossa koulun yhteydessä toimii myös esimerkiksi päiväkoti, iltapäiväkerho, kir-

jasto tai muu yhteisöllinen toiminta. 

 

 
Kuva 6. Perusopetusta antavien koulujen määrän kehitys Suomessa 2005−2016 ala-asteen, ylä-asteen ja yh-

tenäiskoulujen osalta. (Tiedot: Tilastokeskus 2017b). 

 

      Samaan aikaan koululakien uudistuksen kanssa perusopetuksen vastuutahot ovat muut-

tuneet. Vuosien 2007–2016 välillä tehtiin 75 kuntaliitosta, minkä myötä kuntien lukumäärä 

on vähentynyt neljänneksellä. Kuntarajojen muutokset ovat johtaneet kouluverkon uudel-

leentarkasteluun sekä etenkin alakoulujen määrän vähentämiseen. Syntyneiden liitoskun-
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tien koulujen määrä onkin vähentynyt enemmän suhteessa muihin kuntiin, ja koulujen lin-

nuntie-etäisyys oppilaista on myös kasvanut (Mehtäläinen et al., 2013). Mehtäläisen et al. 

(2013) mukaan kehitys linkittyy kuitenkin lähinnä kunnan väestörakenteen muutoksiin. 

 

2.5.2 Peruskouluikäinen väestö vähenee ja kaupungistuu 

Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 545 634 peruskoulun oppilasta. Oppilaista päälle 

kaksi kolmasosaa olivat alakoulun vuosiluokilla 1−6, ja kolmasosa vuosiluokilla 7−9. Pe-

ruskoulun yhteydessä esiopetusta saaneita oppilaita oli noin 11 tuhatta ja lisäopetusta sai 

noin 500 lasta (Tilastokeskus 2017a). Koko maan tasolla peruskouluikäisen väestön 

(6.−16.-v) määrä on laskenut koko 1990-luvun jälkeisen ajan (kuva 7). 

 

 
Kuva 7. Suomen peruskoulun piirissä olevien oppilaiden lukumäärä 1990–2106 jaoteltuna ala- ja yläasteen 

opetukseen (Tiedot: Tilastokeskus 2017b) 

 

      Perusopetusikäisen väestön määrän lisäksi muutoksia on tapahtunut väestön asuinym-

päristöissä, etenkin kaupungeissa asuvien määrässä (kuva 8). Kun vuonna 2003 65,7 pro-

senttia 6–16 -vuotiaasta väestöstä asui kaupunkimaisissa kunnissa, luku on vuonna 2017 

69,4 %:a. Maaseutumaisissa kunnissa asui vuonna 2003 vastaavasti 16,3 %:a perusope-

tusikäisistä, ja tilastokeskuksen mukaan osuus oli vuoteen 2017 laskenut 13,4 prosenttiin. 

Taajaan asutuissa kunnissa väestön osuus on myös pienentynyt, mutta ei yhtä nopeasti kuin 

maaseutumaisissa kunnissa.  
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Kuva 8. Suomen peruskouluikäisen väestön osuudet eri kuntatyypeissä vuosina 2003 ja 2017 (Tiedot: Tilas-

tokeskus 2018b) 

      

      Valtakunnallinen, Suomen ympäristökeskuksen neljästi toteuttama seurantatutkimus 

Asukasbarometri kerää tietoa kaupunkimaisten asuinympäristöjen laadusta ja asukkaiden 

asumistoiveista (Strandell, 2017). Sijainti ja hyvät liikenneyhteydet nousivat asuinalueen 

tärkeimmäksi viihtyvyystekijäksi vuoden 2016 barometrissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

rauhallisuus on ollut tärkeimpänä tekijänä. Kaupungistuminen ja elämäntapojen muuttumi-

nen näkyy myös asuintoiveissa. Keskustoissa haluaisi nykyisessä elämäntilanteessa asua 

arviolta noin kaksinkertainen määrä asukkaita nykytilanteeseen verrattuna. Etenkin nuoret, 

nuoret aikuiset, ikääntyneet ja yksin asuvat haluavat asua keskustoissa ja kerrostaloissa. 

Vaikka pientalovaltainen alue on säilyttänyt asemansa toivotuimpana asuinaluetyyppinä, 

yhä useampi 30–40 -vuotias henkilö sekä lapsiperhe toivovat myös asuvansa kerrostalossa 

sekä keskustassa. Kaikissa asunto- ja asuinaluetyypeissä lähipalvelujen saavutettavuus kä-

vellen ja hyvät joukkoliikenneyhteydet koetaan tärkeänä. (Strandell, 2017). Huomioitavaa, 

että barometrissä kartoitetaan vain yli 10 000 asukkaan taajamissa asuvien ajatuksia. 

 

2.5.3 Koulumatkat pitenevät ja muuttuvat moottoriavusteisemmiksi 

Peruskouluverkon ja väestön sijaintien muutokset suhteessa toisiinsa vaikuttavat suoraan 

koulumatkan pituuteen ja kulkutapaan. Koulumatkoista on Suomessa runsaasti erilaista ti-

lasto- sekä kyselytutkimuksiin pohjautuvaa tietoa. Liikunnan ja kansanterveyden edistä-

missäätiö Likes tutkii valtakunnallisesti liikuntaan ja terveyteen liittyviä aihepiirejä. Ope-

tushallituksen valtakunnallinen Liikkuva koulu -ohjelman tutkimusraportit toimivat tär-

keänä lähteenä tässä tutkielmassa. Ohjelman pilottivaiheen 2010−2012 tuloksia on avattu 

Likesin tutkimusraportissa (Turpeinen et al., 2013). Tulosten mukaan lähes 80 prosenttia 

peruskoulun 4.–6. -luokkalaisista asui alle kolmen kilometrin linnuntie-etäisyydellä kou-
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lusta. 12 prosenttia asui ilmaiseen koulumatkakuljetukseen oikeuttavan yli viiden kilomet-

rin etäisyydellä koulustaan. Yläkoululaiset asuvat alakoululaisiin verraten kauempana kou-

lusta (kuva 9).  

            Asukasbarometrin mukaan 10 000 asukkaan taajamissa alakoulu sijaitsi sitä lähem-

pänä asuntoa, mitä tiiviimmällä asuinalueella ja suuremmassa keskuksessa vastaaja asui. 

Pisimmät koulumatkat ovat harvan pientaloasutuksen alueella, missä lapsiperheet asuvat. 

Tämä aiheuttaa ristiriitaisesti sen, että barometriin vastanneilla kouluikäisten lasten per-

heillä alakoulu oli kaikista perhetyypeistä heikoimmin saavutettavissa (Strandell, 2017).  

 

 

Kuva 9.  Liikkuva koulu - ohjelman tutkimukseen vastanneiden 4.–6.- ja 7.–9. -luokkalaisten koulumatkojen 

pituus (n=1499). (Turpeinen ym 2013).  

 

            Koulumatkojen kulkutapojen osuuksien muutoksia voidaan tutkia vertailemalla val-

takunnallisen Henkilöliikennetutkimuksen tuloksia eri vuosilta (kuva 10). Koulumatkan 

taittaminen moottoriajoneuvolla on lisääntynyt tulosten mukaan 37 prosentista 41 prosent-

tiin vuosien 1998–1999 ja 2010–2011 tutkimustulosten mukaan. Jalankulun osuus on las-

kenut 36 prosentista 31 prosenttiin, mutta pyöräily on pysynyt 28 prosentissa. Uusimmassa 

vuonna 2016 julkaistussa henkilöliikennetutkimuksessa ei käytetty samoja luokituksia, jo-

ten uusinta aineistoa ei voitu aiemmista poiketen verrata suoraan edeltäjiin. 

 
Kuva 10. Jalankulun, pyöräilyn ja moottoriajoneuvolla kulkemisen osuudet 8-15-vuotiaiden koulumatkoista 

vuosina 1998–2011 valtakunnallisen Henkilöliikennetutkimuksen mukaan (Turpeinen et al. 2013). 
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      Liikkuva koulu -ohjelman tutkimustulosten mukaan noin 70 %:a peruskouluoppilaista 

kulki kouluun aktiivisesti. Vaikka Asukasbarometrissa kouluikäisten lasten vanhempien 

otanta oli pieni (n=169), tukevat tulokset Turpeisen et al. (2013) tutkimuksen tuloksia. 

Asukasbarometriin vastanneiden, 10 000 asukkaan taajamissa asuvien lapsiperheiden ala-

kouluikäisten lasten yleisin kulkutapa kouluun oli jalan tai pyörällä (77 %). Vastaajista 9 

prosenttia ilmoitti yleisimmäksi kulkutavaksi joukkoliikenteen, ja 8 prosenttia auton.  

      Kansainvälistä lasten liikkumista koskevaa vertailututkimusta on vähän. Suomi kuiten-

kin osallistui vuonna 2013 lasten liikkumista 14 maassa vertailevaan tutkimukseen (Liuk-

konen et al., 2014). Tulosten mukaan vain neljäsosa suomalaisista lapsista ja nuorista täyt-

tää fyysisen aktiivisuuden suosituksen eli liikkuu reippaasti vähintään 1–2 tuntia päivässä. 

Istumisen ja ruutuajan määrä on huolestuttavan suuri. Suomen poikkeama koulumatkoissa 

oli kuitenkin merkittävä: Suomessa 75 prosenttia koululaisista kulkee omin voimin kou-

luun 1–3 kilometrin matkoilla. Kansainvälisessä vertailussa samoihin lukuihin yltävät vain 

Mosambik ja Nigeria. Esimerkiksi Australiassa, Kanadassa ja Irlannissa vastaavat luvut 

ovat alle 40 prosenttia ja Yhdysvalloissa alle 20 prosenttia. (Liukkonen et al., 2014).  

 

 

 

2.6   Aktiivinen saavutettavuus koulumatkakontekstissa 

 

2.6.1 Saavutettavuuden kasvava merkitys suunnittelussa  

Saavutettavuus (eng. accessibility) on yhä tärkeämmässä roolissa eritasoisessa suunnitte-

lussa ja päätöksenteossa. YK:n Habitat 3 -ohjelman New Urban Agenda tavoittelee kau-

punkikehittämistä, jossa jokaisella on taustaan katsomatta tasavertainen mahdollisuus saa-

vuttaa muita ihmisiä, paikkoja, palveluita ja mahdollisuuksia (YK Habitat 3, 2016). Saavu-

tettavuutta pyritään parantamaan etenkin yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä ja eri kulku-

tapojen kulkureittejä kehittämällä. Tämä näkyy esimerkiksi pyörä- ja kävelyverkostojen 

kehittämistoimenpiteissä. Paremman saavutettavuuden tavoittelu näkyy myös Suomen jo-

kaisella suunnitteluportaalla. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa hyvä saavutetta-

vuus mainitaan yhtenä yhdyskuntarakenteen kehittämisen tärkeimpänä lähtökohtana (Val-

tioneuvoston…, 2017). Valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen kuntien välisissä maankäy-

tön, liikenteen ja asumisen sopimuksissa myös tavoitellaan palvelujen turvallista saavutet-

tavuutta (esim. Valtion ja Turun kaupunkiseudun… 2016). Kuntien keskeisenä tavoitteena 
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on asukkaiden tasapuolinen palvelu, ja siten palveluiden tasapuolisen saatavuuden ja saa-

vutettavuuden toteuttaminen. Erilaiset eri väestöryhmiä tutkivat saavutettavuusanalyysit 

ovat olleet tasa-arvoon pyrkivässä yhteiskunnassa yleisiä varsinkin julkisiin palveluihin 

liittyen. Tutkimuksen alla ovat esimerkiksi olleet ikääntyneet ja terveyspalvelut, lapset ja 

luonto sekä esimerkiksi maahanmuuttajat ja sosiaali- sekä kulttuuripalvelut (esim. Kohi-

joki, 2013). Saavutettavuus voidaankin nähdä eräänä yhteiskunnan hyvinvoinnin mittarina. 

      Saavutettavuusanalyysien avulla on siis pyritty tuomaan esiin alueellista epäkohtaa, 

mitä maankäytön- ja liikennesuunnittelun välineillä voisi mahdollisesti parantaa. Saavutet-

tavuusanalyysejä hyödynnetään suunnittelussa myös esimerkiksi tilanteissa, joissa palve-

lulle tai muulle toiminnalle etsitään optimaalisia sijainteja tai vertaillaan eri kulkutapojen 

toimivuuksien eroja tietyllä matkalla. Saavutettavuusanalyysien teko on yleistynyt viime 

vuosikymmenen aikana suuresti, kun tarpeellisten ohjelmistojen, aineistojen sekä tietotai-

don määrä aiheesta on kasvanut. Avoimen datan määrän kasvu on myös ollut tärkeä tekijä, 

sillä analyyseihin on tarvittu paljon dataa. Suomen kunnista etenkin pääkaupunkiseudulla 

hyödynnetään saavutettavuustutkimusta, mikä saa taustatukea Helsingin yliopiston saavu-

tettavuustutkimusta edistävältä tutkimustyöryhmältä (esim. Salonen & Toivonen, 2013; 

Toivonen et al., 2014).  

 

2.6.2 Aktiivisen saavutettavuuden määritelmä   

Vaikka saavutettavuudesta on muotoutunut keskeinen käsite niin eri tieteenaloilla kuin 

suunnittelussa, sen määrittely ei ole yksiselitteistä. Saavutettavuus voidaan määritellä eri 

tavoin riippuen tarkastelun tarkoituksesta, näkökulmasta ja tasosta (esim. Geurs & Ritsema 

van Eck, 2001). Saavutettavuus voi olla fyysistä tai koettua, ja sitä voidaan tutkia niin yksi-

lön kognitiivisesta, kuin ympäristötaloudellisesta näkökulmasta (mm.; Geurs & van Wee 

2004). Vasta tutkimuskohtaisen näkökulman ja määritelmän asettamisen jälkeen saavutet-

tavuus voidaan operoida tutkimuksen kannalta oleellisiksi ja mitattaviksi muuttujiksi. 

      Hansenin (1959) tunnetussa määritelmässä saavutettavuus nähdään vuorovaikutusten 

mahdollisuutena. Geurs ja van Wee (2004) määrittelevät saavutettavuuden maankäytön ja 

liikennejärjestelmän muodostaman potentiaalin kautta: saavutettavuus on maankäytön ja 

liikennejärjestelmän ominaisuus mahdollistaa väestön aktiviteetteihin tai kohteisiin pääsy 

eri kulkutavoilla tai kulkutapojen yhdistelmillä. Saavutettavuuskäsitteessä yhdistyy kohtei-

den sekä aktiviteettien määrän tai laadun, sekä vuorostaan matkan vastuksen tarkastelu.  
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Mitä enemmän mahdollisuuksia päästä kohteisiin tai aktiviteetteihin, ja mitä pienempi mat-

kan vastus on, sitä parempi saavutettavuuden taso. Vastuksena voidaan tutkia esimerkiksi 

matkaan kuluvan ajan määrää, hintaa tai muuta vaivannäköä. Yhdyskuntasuunnittelussa 

saavutettavuudella voidaan tarkoittaa yksinkertaisesti alueiden liikenteellistä etäisyyttä, jol-

loin alueita ja sijainteja yhdistävän liikennejärjestelmän fyysiset ja laadulliset ominaisuudet 

ovat tarkastelun ytimessä. 

      Geurs ja van Wee (2004) avaavat saavutettavuuden käsitteen neljään toisiinsa kytkey-

tyneiden ulottuvuuksien kautta. Nämä ulottuvuudet ovat maankäyttö, liikenne, aika ja yk-

silö. Maankäyttöulottuvuus tutkii saavutettavuutta toimintojen tarjonnan ja toimintojen ky-

synnän eli asukkaiden alueellisena jakaumana, lukumääränä ja laatuna. Liikenneulottuvuu-

den kautta tarkastellaan puolestaan yksilöiden ja kohteiden välisiä liikenneyhteyksiä 

matka-ajan, kustannusten ja vaivannäön kautta eri kulkumuodoilla. Liikenneulottuvuus on 

yhdyskuntasuunnittelussa korosteinen. Aikaulottuvuus huomioi ajalliset rajoitteet, kuten 

kohteiden aukioloajat, eri kulkumuotojen aikataulut ja yksilöiden käytettävissä olevan ajan. 

Viimeinen saavutettavuuden ulottuvuus on yksilö. Yksilöulottuvuus kuvaa yksilöiden tar-

peita, kykyjä ja mahdollisuuksia liittyen saavutettavuuteen. Näitä ovat muun muassa yksi-

lön ikä, tulotaso, koulutus, fyysinen kunto ja eri kulkumuotojen saatavuus.  

      Saavutettavuus kuvaa liikkumisen potentiaalia ja sitä ei tule sekoittaa todentuneeseen 

liikkumiseen eli liikkuvuuteen (eng. mobility). On myös huomioitava, että saavutettavuus 

on eri asia kuin saatavuus (eng. availability), joka liittyy palvelujen ja tuotteiden valikoi-

maan. Se, että jokin palvelu tai tuote on saavutettavissa, ei siis yksinään kerro kuinka hyvin 

se on käytettävissä. 

      Tämä tutkimus keskittyy kuvaamaan saavutettavuutta aktiivisilla kulkutavoilla, mihin 

tässä tutkimuksessa viitataan käsitteellä aktiivinen saavutettavuus (eng. active accessibi-

lity) (Vale et al., 2016). Valen ja hänen kollegoidensa käyttämä aktiivisen saavutettavuu-

den käsite perustuu maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmään fyysisestä aktiivisuu-

desta, jossa fyysinen aktiivisuus on energiaa vaativaa ja lihasten aiheuttamaa kehon liikku-

mista, sisältäen muun muassa kävelyn, pyöräilyn ja erilaisen urheilun. Muita aktiivista saa-

vutettavuutta kuvaavia aiemmissa tutkimuksissa käytettyjä käsitteitä ovat variaatiot kävely- 

ja pyöräilysaavutettavuudesta kuten walking accessibility, bicycle accessibility, pedestrian 

accessibility, ja non-motorized accessibility. Kuitenkin aktiivinen saavutettavuus viittaa kä-

velyn ja pyöräilyn lisäksi muihin kävelyyn ja pyöräilyyn rinnastettaviin kulkutapoihin, ku-

ten skeittilaudalla tai rullaluistimilla liikkumiseen. Aktiivinen saavutettavuus on siis yksin-

kertaistetusti saavutettavuus-käsitteen lohko, jossa saavutettavuutta tarkastellaan rajattujen 
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kulkutapojen osalta. Aktiivista saavutettavuutta voidaan siis silti tutkia eri näkökulmista, 

eri tarkastelutasoista ja eri mittareilla.  

      Tämän työn aiemmat luvut ovat tarttuneet saavutettavuustutkimuksen kontekstintarpee-

seen tuomalla esiin koulumatkan merkityksiä ja ulottuvuuksia niin suunnittelun kuin arjen 

näkökulmasta. Saavutettavuustutkimuksissa on saavutettavuuskäsitteen laajuuden vuoksi 

tärkeää määritellä alkuun, mitä saavutettavuudella kussakin tutkimuksessa tarkoitetaan. Tä-

män työn analyysiosassa hyödynnetään eri saavutettavuuden määritelmiä. Pohjana käytän 

Geursin ja van Ween määritelmää (2004), jossa koulujen aktiivinen saavutettavuus on 

maankäytön ja liikennejärjestelmän koulun oppilaalle luoma mahdollisuus kulkea kouluun 

aktiivisilla kulkutavoilla. Työ sisällyttää saavutettavuusmääritelmään kuitenkin kulkutapaa 

mahdollisesti rajoittavan tekijän eli koetun turvattomuuden. Turvattomuuden oletetaan las-

kevan aktiivisten kulkutapojen valinnan todennäköisyyttä koulumatkalle. Työssä käytetty 

määritelmä voidaan siis muotoilla seuraavasti: koulujen aktiivinen saavutettavuus kuvaa 

niin fyysisen kuin kokemuksellisen ympäristön luomaa mahdollisuutta kulkea kouluun ak-

tiivisesti.  

 

2.6.3 Aktiivisen saavutettavuuden mittaaminen  

Menetelmien ja aineistojen runsastuminen 1990-luvulta on helpottanut erilaisten laskennal-

listen saavutettavuusprosessien automatisointia paikkatietomenetelmin. Perinteisesti saavu-

tettavuuskirjallisuus ei ole kohdistunut lyhyisiin matkoihin ja tähän oleellisesti liittyviin hi-

taisiin ja aktiivisiin kulkutapoihin (Iacono et al. 2010). Poikkeuksia kuitenkin löytyy eten-

kin nykyisen ja viimeisen vuosikymmenen ajalta ja kävely- sekä pyöräilysaavutettavuus-

tutkimukset ovatkin yleistyneet (esim. Krizek ja Johnson 2007).  

      Saavutettavuutta voidaan pääsääntöisesti tutkia kahdella eri tavalla: joko sijaintipohjai-

silla, tai yksilöpohjaisilla menetelmillä. Sijaintipohjaiset menetelmät keskittyvät kuvaa-

maan kohteiden ja yksilöiden fyysistä erotusta suhteessa toisiinsa. Yksilöpohjaiset mene-

telmät puolestaan kuvaavat yksilöiden tila-aika-jatkumon rajoitteita. Molemmissa metodo-

logisissa lähestymistavoissa saavutettavuus määräytyy kohteiden spatiaalisen jakautumi-

sen, kohteisiin pääsyn vaivannäön sekä kohteiden laatutekijöiden kautta (Handy & Nie-

meier, 1997).  

      Sijaintipohjainen tutkimusmetodologia pitää sisällään monenlaisia tutkimusmenetelmiä 

eli metodeita (Geurs & Ritsema van Eck, 2001). Vale et al. (2017) ovat jakaneet aktiivista 

saavutettavuutta mittaavat menetelmät neljään ryhmään mittaustavan mukaan. Aktiivista 
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saavutettavuutta on heidän mukaansa tutkittu käyttäen etäisyyspohjaisia, painovoimapoh-

jaisia tai topologiapohjaisia menetelmiä. Kirjoittajat lisäävät neljänneksi kategoriaksi kä-

vely- ja pyöräilysaavutettavuutta kuvaamaan luodut erilaiset indeksit kuten Walkability ja 

Walk-Score -mittarit (walkscore.com, 2018). Viidenteen luokkaan Vale et al. luokittelivat 

näistä poikkeavat menetelmät sekä muiden luokitusten yhdistelmämenetelmät. 

      Kukin edellä mainittu menetelmä palvelee omanlaista tutkimustarkoitusta, ja kuhunkin 

kategoriaan mahtuu erilaisia mittareita riippuen tarkastelutasosta sekä tarkasteltavista 

muuttujista. Esimerkiksi etäisyyspohjaiset menetelmät ovat hyödyllisiä, kun kohteilla ei 

ole laatuun liittyviä oleellisia eroja. Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi hätäkeskukset, hy-

permarketit tai – ainakin tavoitteellisesti – Suomen perusopetus. Yksinkertaisimmin esi-

merkiksi marketin etäisyyspohjaista saavutettavuutta voidaan tutkia luomalla linnuntie-

etäisyyttä kuvaava ympyränmuotoinen kehä marketin ympärille, jonka sisällä olevien asi-

akkaiden määrä lasketaan. Etäisyyspohjaisilla menetelmillä tutkitaan lyhintä fyysistä mat-

kaa tietystä palvelusta, palvelun laatutekijöihin kuten tarjontaan tai aukioloaikoihin mene-

mättä.  

      Painovoimapohjaiset menetelmät puolestaan soveltuvat tarkasteluihin, joissa eri aktivi-

teettien kuten puistojen tai palveluiden määrä ja läheisyys sekä matkan vastuksen minima-

lisointi kuvaavat hyvää saavutettavuutta. Mitä enemmän mitä lähempänä, sitä parempi on 

tarkastelupisteen saavutettavuus. Topologiapohjaiset menetelmät taas analysoivat tiever-

koston vaikutusta liikkumiseen ja sitä kautta kokonaissaavutettavuuteen. Käveltävyys- ja 

käveltävyysindeksipohjaiset menetelmät keskittyvät kuvaamaan lähtö- ja määränpääympä-

ristön aktiivista liikkumista tukevia indikaattoreita. 

      Kuten Van Wee (2016) painottaakin, lyhyiden matkojen sekä hitaiden kulkuneuvojen 

saavutettavuustutkimuksessa on tärkeää ymmärtää matkan merkitystä ja kontekstia laajem-

min. Esimerkiksi lapsiperheiden päiväkodin ja rautakaupan kävelysaavutettavuudella on 

erilainen merkitys. Näiden lisäksi kohteiden kytkeytyneisyyden ymmärtäminen on tärkeää. 

Työssäkäyvien ruokakauppa-asiointi saattaa usein sijoittua kodin sijaan työpaikan lähei-

syyteen. Van Wee (2016) toteaakin, että saavutettavuustutkimuksessa on suuri aukko liik-

kumisen merkitysten avaamisen osalta.  Ihmisten todelliset tila-aika-kuviot ovat myös kas-

vavan komplekseja, mikä tarkoittaa, että kodin käyttäminen yksiselitteisenä alku- ja pääte-

pisteenä ei ole kaikissa yhteyksissä enää järkevää. Yhä useammin ihmiset saattavat käydä 

töissä työpaikan lähistöllä, jolloin analyysin kohdentaminen kodin lähialueelle on merki-

tyksetöntä. Kontekstin ymmärtämisen ja sen implementoinnin lisäksi aineiston laatuun liit-

tyvät ongelmat tuovat haasteita aktiivisen saavutettavuuden tutkimisessa. Puute aktiivista 
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liikkumista kuvaavista malleista ja kattavista kävelyreittien verkostoista vaikeuttavat jalan-

kulku- ja pyöräilysaavutettavuuden laskentaa (Iacono et al. 2010). Suomessakin esimer-

kiksi Liikennevirasto ylläpitää kattavia ja tarkasti päivitettyjä tietoaineistoja autotieverkos-

tosta ja sen laatutekijöistä, joiden avulla voidaan mitata autosaavutettavuutta. Pyöräiltä-

vissä tai käveltävissä olevista teistä ei ole vastaavaa, yhtä kattavaa aineistoa.  

      Vaikka Suomessa olisi kattava aineisto kävely -sekä pyöräilyreiteistä, on huomioitava, 

että verkosto voi vaihdella tutkimuksen käyttäjien kohteen mukaan. Suomessa esimerkiksi 

pyöräily on kielletty jalkakäytävillä 12 vuotta täyttäneillä, mutta sallittu sitä nuoremmilla 

(Tieliikennelaki 8 §). Täten aktiivinen saavutettavuus voi olla lainkuuliaisilla liikkujilla 

täysin erilainen eri ikäryhmien osalta. Kävelyn ja pyöräilyn rinnalle on myös noussut muita 

aktiivisen liikkumisen välineitä, jotka ovat suosittuja erityisesti nuorempien liikkujien pa-

rissa. Näitä ovat esimerkiksi potkulaudat, skeittilaudat sekä erilaiset viime vuosina erityi-

sesti yleistyneet sähköavusteiset kulkuneuvot. Nämä kulkumuodot määritellään liikenne-

lain pohjalta joko kävelyksi, pyöräilyksi tai mopoiksi ja niiden käyttämisessä on huomioi-

tava kyseisen tienkäyttöluokan liikennesäännöt. Tämä tarkoittaa sitä, että eri aktiivisilla 

kulkutavoilla voi olla hyvinkin erilainen tieverkosto. 

      Usein tilallista saavutettavuutta tutkitaan keskivertoaikuisen kautta, vaikka liikkujia on 

erilaisia ja heidän osalta saavutettavuus voi olla riippuvaista eri tekijöistä. Saavutettavuutta 

on tutkittu esteettömyyden näkökulmasta etenkin liikuntarajoitteisten liikkujien vuoksi. 

Kuitenkin monet muut tienkäyttäjäryhmät, kuten lapset, ovat jääneet vaille heihin keskitty-

vää tutkimusta. Turvattomuutta, niin koettua kuin objektiivista ei ole ainakaan näyttävästi 

tarkasteltu saavutettavuuteen vaikuttavana tekijänä, vaikka se on useiden tutkimusten 

osalta todettu merkittäväksi indikaattoriksi kulkutapojen valinnassa ja liikkumiskäyttäyty-

misessä (ks. luku 2.3).  

      Tässä työssä hyödynnetään niin sijainti-kuin käveltävyyspohjaisia menetelmiä koulujen 

aktiivisen saavutettavuuden tutkimisessa. Koulun aktiivinen saavutettavuus mitataan kou-

lumatkan pituuden sekä koetun turvattomuuden avulla. Pituuden muodostamaa saavutetta-

vuutta tutkitaan kirjallisuuden pohjalta luodun luokittelun kautta. Kuitenkaan, koska koe-

tun turvattomuuden suoraa vaikutussuhdetta liikkumiskäyttäytymiseen ei ole pystytty tutki-

muksilla todistamaan, ei ole myöskään olemassa suoria mittareita kuvaamaan turvattomuu-

den vaikutusta kulkutapojen käyttämiseen. Työssä koulumatkaympäristössä esiintyvä las-

ten koettu turvattomuus mitataan yksinkertaisesti kouluun kävelyn ja pyöräilyn todennä-

köisyyden rajoittavana tekijänä. Eli ympäristössä koettu turvattomuus alentaa todennäköi-

syyttä kulkea kouluun kävellen 
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2.7 Turku tutkimuskohteena  

 

2.7.1 Turun alue ja väestö 

Lounais-Suomessa, Saaristomeren rannalla sijaitseva 190 000 asukkaan Turku on Varsi-

nais-Suomen maakunnan pääkaupunki sekä alueen hallinnollinen, taloudellinen ja kulttuu-

rinen keskus. 1200-luvulla Aurajoen suistoon perustettu Turku oli Suomen ensimmäinen 

pääkaupunki ja 1840-luvulle saakka myös Suomen suurin kaupunki.  

      Turku muodostaa ympäryskuntiensa kanssa erilaisia toiminnallisia kokonaisuuksia, ku-

ten Turun kaupunkiseudun sekä laajemman alueen kattavan Turun seutukunnan (kuva 11). 

Turun kaupunkiseudun määritelmä vaihtelee asiayhteyksittäin. Varsinais-Suomen maakun-

taliiton laatima Turun kaupunkiseudun maakuntakaava kattaa Turun lisäksi Naantalin, Rai-

sion, Kaarinan, Ruskon ja Paimion kunnat. Yhdentoista kunnan alueelle ulottuva Turun 

seutukunta käsittää puolestaan yksitoista kuntaa. Varsinais-Suomen kaupunkiseutukuntien 

lisäksi seutukuntaan kuuluvat Lieto, Masku, Mynämäki, Sauvo ja Nousiainen. Seutukun-

tien muodostamisen perusteena käytetään kuntien välistä yhteistyötä sekä työssäkäyntiä. 

 

  

Kuva 11. Turun, Turun kaupunkiseudun sekä Turun seutukunnan sijainti.  

 

      Turun rajanaapureita ovat Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiai-

nen, Parainen, Pöytyä, Raisio ja Rusko. Mynämäen, Pöytyän, Maskun ja Nousiaisen 



 

 

42 

 

kanssa Turulla on rajaa vain yhdessä pisteessä kuuden kunnan rajapyykillä Kurjenrahkan 

kansallispuistossa. Turun pitkänomainen muoto on muodostunut siihen liitettyjen kuntien 

seurauksena. 1900-luvulla Turkuun on liitetty pohjoisen Maarian sekä Paattisten kunnat, 

saariston Kakskerta sekä alueita muun muassa Kaarinasta ja Raisiosta. Pohjoisin osa, enti-

sen Paattisten kunnan alue ulottuu kiilamaisena Kurjenrahkan Kuhankuonoon. Turun lou-

naisosa puolestaan koostuu saarista, joista suurimmat ovat Natura 2000-verkostoon kuu-

luva Ruissalo sekä pientaloasutetut Hirvensalo, Satava ja Kakskerta.  

      Turkua pidetään pitkän historiansa ja maantieteellisen sijaintinsa vuoksi porttina län-

teen ja kaupungin satama toimiikin yhdessä Naantalin sataman kanssa Suomen merkittä-

vimpänä solmukohtana niin tavara- kuin matkustajaliikenteelle. Satama- ja meriteollisuu-

den lisäksi yliopistokaupungissa on kasvava lääketeollisuus. Monipuolisesta elinkeinora-

kenteesta ja laaja-alaisesta koulutustarjonnasta huolimatta Turun taloudellista kasvua han-

kaloittaa niin sanottu aivovuoto, jossa korkeakouluista valmistunut osaava työvoima muut-

taa pääkaupunkiseudulle.  

      Turussa asui vuoden 2018 huhtikuussa 189 930 asukasta, mikä tekee kaupungista väes-

töltään Suomen kuudenneksi suurimman kaupungin. Kaupunkiseutu on puolestaan Suo-

men kolmanneksi suurin. Vuoden 2018 tammi-huhtikuussa Turun väestö kasvoi 261:lla 

asukkaalla. Turun väestönkasvu perustui vuoden 2018 alussa muuttoliikenteeseen, sillä 

syntyvyyden ja kuolleisuuden välinen luonnollinen väestönkasvu oli miinus 172. Vaikka 

väestö kasvaa Turussa, koko kaupunkiseudun mittakaavalla väestönkasvu on suhteellisesti 

suurinta Turun kehyskunnissa. 

 

Kuva 12. Turun väestömäärän kehitys ikäluokittain 1980-luvulta vuoteen 2016. (Tiedot: Tilastokeskus 

2018b) 
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      Sen lisäksi, että Turun väestö ikääntyy, alle kouluikäisten sekä peruskouluikäisten las-

ten määrä on laskussa pidemmän aikavälin tarkastelussa. Vuonna 1980 peruskouluiässä 

olevia lapsia oli Turussa vuonna lähes 34 000, kun vuonna 2017 lapsia oli 27 000. Alle 

kouluikäisen väestön määrä väheni kuntaliitoksista huolimatta vuosien 2017 ja 2018 las-

kentojen välillä noin kahdella sadalla, mutta kouluikäinen eli 7−14 -vuotias väestö kasvoi 

kuitenkin noin kolmella sadalla. Samaan aikaan yli 65-vuotiaiden osuus kasvoi 21 %:iin. 

Myös vieraskielisten osuus väestöstä on kasvanut tasaisesti 1990-luvulta lähtien. Vuonna 

1990 alle prosentti kaupungin väestöstä puhui äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia 

tai saamea, kun taas vuoden 2018 huhtikuussa osuus oli 11,1 %: a. (Tilastokeskus, 2018b).  

 

2.7.2 Liikennejärjestelmä ja liikkumistottumukset 

Matkustaja- ja rahtilaivaliikenteen lisäksi Turku on kiinteästi valtakunnallisessa raidever-

kostossa. Turussa on myös Suomen neljänneksi vilkkain ja rahtimäärältään toiseksi suurin 

lentoasema. Näiden lisäksi Turussa on toiminut 1890-luvulta saakka raitiotiejärjestelmä, 

joka kuitenkin lakkautettiin 60- ja 70-luvuilla. Nykyisin kaupungin joukkoliikenteen selkä-

rangan muodostaa Turun, Raision, Kaarinan, Naantalin, Liedon ja Ruskon alueella ope-

roiva Föli-liikenne, joka kuljettaa asukkaita pääosin linja-autoilla. Vuoden 2018 keväällä 

otettiin myös käyttöön kaupunkipyöräjärjestelmä, jolla on ensimmäisen kokeiluvuoden ai-

kana pysäkkejä lähinnä keskustan alueella. Keväästä syksyyn Föli-liikenteessä liikennöi 

myös Ruissaloon sekä Hirvensaloon kulkeva vesibussi.  

 

 

Kuva 13. Kulkutapajakauma asuinalueen mukaan prosenttiosuutena tehdyistä matkoista. (Henkilöliikenne-

tutkimus 2016).  
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      Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen mukaan Turun seutukunnan asukkaat tekivät 

vuorokaudessa keskimäärin kolme matkaa ja niiden keskipituus oli 12 kilometriä. Seudun 

asukkaiden tekemistä matkoista kaksi kolmasosaa syntyi vapaa-aikaan, asiointiin ja ostok-

siin liittyvistä matkoista. 11 %:a matkoista liittyivät toisen henkilön kyyditsemiseen ja 25 

%:a matkoista oli työ- tai koulutusperäisiä.  

      Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus tehdyistä matkoista koko seudulla 

oli 31 prosenttia ja joukkoliikenteen seitsemän (kuva 13). Vain Turkua tarkastellessa mat-

koista 39 %:a tehdään kävellen tai pyöräillen, ja 10 prosenttia joukkoliikenteellä. Mat-

koista suurin osa tehdään henkilöautolla. Lyhyistä, 1−3 kilometrin matkoista puolet taitet-

tiin koko seudulla autolla (kuva 14). Seudun kuntien välillä on kuitenkin paljon eroja. Tu-

russa kestävien kulkutapojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenlaskettu 

osuus on kaupunkiseudun korkein, 49 prosenttia tehdyistä matkoista. Kuitenkin Turussakin 

yli kahden, mutta alle kolmen kilometrien pituisista matkoista suurin osa taitettiin henkilö-

autolla (kuva 14). Kestävien kulkutapojen käyttöä viestii myös Turun korkea autottomien 

asuntokuntien osuus. Kolmannes Turun asuntokunnista on autottomia, kun seudun muissa 

kunnissa osuus on noin 10 %. Tähän luultavasti vaikuttaa Turun opiskelijoiden suhteellisen 

korkea määrä verrattuna naapurikuntiin. (Henkilöliikennetutkimus 2016) 

 

Kuva 14. Kulkutapajakauma matkan pituuden mukaan Turussa prosenttiosuutena pituusluokan matkoista. 

(Henkilöliikennetutkimus 2016).  

  

   Viimeaikaisten tutkimusten mukaan Turun ydinkaupunkiseudun asukkaat haluaisivat 

panostaa jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen enemmän kuin henkilöautolii-

kenteeseen. Kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksien paranemista edistää ainakin tilastoidun 

liikenneturvallisuuden paraneminen. Tieliikenneonnettomuuksien määrä on vähentynyt ja 

katuturvallisuusindeksi vahvistunut Turussa (Poliisihallitus, 2016; Tilastokeskus 2018a).  
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2.7.3 Turku perusopetuksen järjestäjänä 

Turun kaupungin perusopetuksen verkko kattaa 32 suomenkielistä, neljä ruotsinkielistä ja 

yhden englanninkielisen koulun. Opetuskielen lisäksi kouluissa on eroja oppiaineiden pai-

notuksissa. Turun kaupungin hallinnoimien koulujen lisäksi perusopetusta annetaan Tu-

russa sijaitsevissa Turun yliopiston Turun normaalikoulussa sekä Turun Steiner-koulussa. 

Perusopetuksen lisäksi Turussa on yhteensä yhdeksän lukiota, 11 ammatillisen koulutuksen 

oppilaitosta sekä kuusi korkeakoulua, joista kaksi ovat yliopistoja ja neljä ammattikorkea-

kouluja.  

 

Kuva 15. Turun perusopetusta antavien oppilaitosten lukumäärän kehitys vuodesta 2005 vuoteen 2016. (Tie-

dot: Tilastokeskus 2017b). 

 

       Turun perusopetuksen kouluverkko on muuttunut samansuuntaisesti koko maan koulu-

verkkokehityksen kanssa. Perusopetusta antavien koulujen määrä on vähentynyt vuosien 

2005 ja 2016 välillä 51:stä 31:een. Pelkkää 7−9 -luokan opetusta antavien yläasteiden 

määrä on vähentynyt neljännekseen vuoden 2005 lukumäärästä, ja pelkkää ala-asteen ope-

tusta antavien koulujen määrä on vähentynyt melkein puoleen. Ala-asteen opetusta anta-

vien koulujen verkko on kouluverkoista kattavin, joten puolittuminen on määrältään mer-

kittävää. Yhtenäiskoulujen määrä on puolestaan nelinkertaistunut nykyiseen kahdeksaan 

vuoden 2005 kahdesta (kuva 15). Sen lisäksi että yhä useammassa koulussa on yhä use-

ampi vuosiluokka, oppilasmäärät ovat kasvaneet (kuva 16). Turun kouluverkko on siis har-

ventunut ja keskittynyt. Keskitetyn palvelun koulut sekä ruotsinkieliset koulut sijaitsevat 

lähes kaikki keskustan alueella tai keskustan lähellä. Poikkeuksena Turun ainoa kansainvä-

linen koulu, joka sijaitsee Varissuon alueella noin kuusi kilometriä keskustasta.  
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Kuva 16. Turun ala-asteen opetusta antavien oppilaitosten lukumäärä oppilasmäärän mukaan 2005 sekä 

2016. (Tiedot: Tilastokeskus 2017b). 

 

 Perusopetuksen järjestämisestä ja suunnittelusta vastaa Turun kaupungin sivistystoimiala. 

Koska Turussa asuu ruotsinkielisiä, on kunta velvollinen järjestämään opetusta myös ruot-

sinkielellä. Turussa suomenkielinen perusopetus jakautuu kolmeen yhteistyöalueeseen, 

jotka jakautuvat edelleen pienempiin oppilasalueisiin. Oppilasalueesta käytetään myös il-

maisuna koulupiiri. Oppilasalueella voi olla yksi tai useampi yläkoulu, ja ne alakoulut, 

joista oppilaat tulevat näihin yläkouluihin. Yhteistyöalueet ovat pohjoinen, eteläinen ja itäi-

nen yhteistyöalue. Perusopetuksen aluejakojen lisäksi Turku jakautuu tilastollisesti yhdek-

sään suuralueeseen eli palvelualueeseen, jotka puolestaan on jaettu 87 ominaispiirteiltään 

erottuvaan kaupunginosaan. Palvelualuejako ei ole yhteensovitettu oppilasalueiden kanssa, 

kuten kuvasta 17 huomaa. 

      Jokaiselle turkulaiselle oppivelvolliselle lapselle on varattu paikka omassa lähikou-

lussa. Turun kaupungin suomenkielisessä perusopetuksessa olevan oppilaan lähikoulu 

osoitetaan oppilasaluejaolla ja oppilaan sijoituksesta oppilasalueen sisällä päättää rehtori. 

Keskitetyn palvelun koulujen eli erityiskoulujen sekä äidinkielenään muuta kuin suomea 

tai ruotsia puhuvien luokkien oppilasalueena on koko kaupunki. Ruotsinkielisen perusope-

tuksen osalta Turku on jaettu kolmeen oppilasalueeseen. Jos hakijoita on enemmän kuin 

kouluissa tilaa, oppilaat otetaan ensisijaisesti oman koulun oppilasalueelta. Toissijaisesti 

oppilaita otetaan omalta yhteistyöalueelta koulumatkan pituuden mukaisessa järjestyk-

sessä. Jos paikkoja on edelleen vapaana, hyväksytään oppilaita muilta yhteistyöalueilta, ja 

viimeisenä myös toisesta kunnasta.  
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Kuva 17. Perusopetuksen aluejako yhteistyöalueisiin sekä oppilasalueisiin. Kartassa myös vihreällä katokvii-

valla Turun suuralue- eli palvelualuejako.  

 

 

 

 



 

 

48 

 

3 Aineisto ja menetelmät 

 

 

3.1 Tutkimuksen kulku lyhyesti 

 

Työn analyysit perustuvat paikkatietoaineistoihin sekä niiden välisten tilallisten suhteiden 

laskentaan sekä päällekkäistarkasteluihin. Koulun aktiivisen saavutettavuuden mittareina 

käytän tässä työssä koulumatkan pituutta sekä koulumatkaympäristön koettua turvatto-

muutta. Työn menetelmät pohjautuvat koulumatkaa ilmentäviin, laskennallisesti mallinnet-

tuihin koulumatkoihin.  

      Koulumatkan fyysinen pituus lasketaan oppilaan kodin sekä koulun sijaintien välille 

mallinnetun reitin avulla. Reittielementti luodaan paikkatieto-ohjelmassa hyödyntäen kodin 

ja koulun sijaintitietojen lisäksi reititykseen tarvittavaa, kävelyyn soveltuvaa tieverkkoai-

neistoa. Koulumatka mallinnetaan lyhintä ja tien luokittelun mukaan käveltävissä olevaa 

tieverkkoaineiston reittiä pitkin. Koulumatkojen pituuksien lisäksi mallinnettuja koulumat-

koja tutkitaan päällekkäin lasten turvattomuuskokemuksista luodun tiheyskuvan kanssa. 

Koulumatkaympäristössä esiintyvä turvattomuus tulkitaan aktiivista saavutettavuutta hei-

kentävänä tekijänä. 

      Nykytilanteen jälkeen selvitetään koulujen aktiivisen saavutettavuuden tulevaisuuden 

tilaa. Tulevaisuusskenaarion pohdinnassa hyödynnän tietoa Turun kaupungin kouluverk-

koon, liikenteeseen sekä väestöön liittyvistä suunnitelmista sekä tavoitekuvista. Koulumat-

kan määritelmä rajautuu tässä työssä kaupungille ilmoitetun ensisijaisen kotiosoitteen sekä 

oppilaan käymän koulun osoitteen väliseksi matkaksi.  

 

 

3.2 Aineisto 

 

3.2.1 Koulut ja oppilaat 

Työssä käytetty aineisto on eritelty taulukossa 1. Tässä työssä tutkittavat koulut ja koulujen 

oppilaiden koulumatkat on rajattu suomenkielisiin alakouluihin. Ruotsin sekä englannin-

kielisten koulujen lisäksi työn aineistosta on rajattu ulkopuolelle keskitetyn palvelun kou-

lut, valtion rahoittama Turun normaalikoulu sekä yksityisrahoitteinen Steiner-koulu. Tut-

kittavat 27 kouluyksikköä löytyvät taulukoituna liitteestä 1.    
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      Nykyisten koulujen aineisto on saatu Turun kaupungilta pistemuotoisessa paikkatieto-

muodossa eli koulujen tietoihin on liitetty tieto koulurakennusten maantieteellisistä koordi-

naateista. Tällöin kouluverkkoa voi tarkastella kartalla. Mallinnusta varten koulurakennus-

ten sijainteja ilmentävät pistekohteet on siirretty koulun pääsisäänkäynnin kohdalle, mah-

dollisimman lähelle mallinnuksessa käytettävää tieverkkoa. Mallinnetuissa koulumatkoissa 

voi tällöin esiintyä virheitä esimerkiksi tapauksissa, joissa koulurakennus on kooltaan 

suuri, sijaitsee etäällä tieverkkoaineistosta tai koulurakennukseen on monta sisäänkäyntiä.  

      Oppilasaineisto on muodostettu valittujen 27 kouluyksiköiden 3.–6. -luokkalaisten ko-

tiosoitteista. Alimmat luokat on rajattu tutkimuksesta sillä perustein, että jotkut koulut kiel-

tävät ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden itsenäisen kulkemisen kouluun. Aineisto on 

saatu Turun sivistystoimelta taulukkomuodossa, ja se sisältää oppilaiden vanhempien Tu-

run kaupungille ilmoittaman lapsen ensisijaisen kotiosoitteen. Aineisto sisältää tiedot suo-

menkielisten alakoulujen 4 794 oppilaan kotiosoitteesta ja kyseisen oppilaan käymästä 

koulusta. Aineistossa ei ole henkilötietoja, vaan yksittäisten oppilaiden koulumatkojen 

identifioimisessa on käytetty osoitteiden aakkosjärjestyksessä syötettyjä numerokoodeja. 

Koska kyseessä on lasten kotien sijainteja koskeva tieto, tietojen esittämistarkkuudessa on 

noudatettava tietosuojakäytäntöjä. Turun kaupungilta saatu osoiteaineisto muutettiin epä-

tarkempaan muotoon poistamalla osoitteen loppuosa tiedoista. Tällöin osoitetietona oli 

vain tien tai kadun nimi sekä kadun numero, ilman tarkempia tietoja esimerkiksi asunnosta 

tai rakennuksesta. Oppilasaineisto liitettiin samaan koordinaatistoon kouluaineiston kanssa 

geokoodauksella. Geokoodaus on paikkatieto-ohjelmassa ajettava prosessi, jossa osoit-

teelle tai paikannimelle pyritään selvittämään sijainti vertailuaineiston, kuten Google Map-

sin, avulla. Geokoodausprosessissa paikannettiin 4 794 osoitteesta 4 788 osoitetta, eli kuusi 

osoitetta jäi paikantamatta. Koulumatkojen mallinnuksessa monen oppilaan koti sijaitsi 

liian kaukana tieverkkoaineistosta. Näissä tapauksissa oppilasaineiston pisteitä on siirretty 

lähemmäs tieverkkoa, jolloin koulumatkan laskenta on mahdollista. Oikean tiesegmentin 

valinta toteutettiin karttatarkastelulla. Toimenpiteellä on koulumatkan pituutta muuttavan 

virheen mahdollisuus. 

      Oppilasaineistossa oli kahden koulun osalta epätarkkuuksia. Sekä Teräsrautelan että 

Vähäheikkilän kouluissa on kaksi ala-asteen opetusta antavaa kouluyksikköä. Koulujen op-

pilasaineisto koostui kuitenkin molempien yksikköjen yhdistetystä oppilastiedosta, joten 

oppilaat piti jakaa yksiköihin mallinnusta varten. Oppilaiden jako yksiköiden välille poh-

jautui koulujen rehtorien lausuntoihin jaon perusteluista. Teräsrautelan koulun kohdalla yk-
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siköt pyrkivät tasoittamaan luokkakokoja, Vähäheikkilän koulun osalta oppilaiden sijoitta-

misessa pyritään puolestaan antamaan opetusta lähempänä sijaitsevassa yksikössä. Lausun-

tojen pohjalta Teräsrautelan koulun oppilaat jaettiin sattumanvaraisesti Teräsrautelan sekä 

Suikkilan yksiköihin, kun taas Vähäheikkilän koulun oppilaat jaettiin tieverkostoa pitkin 

laskettuna lähimpänä sijaitsevaan yksikköön joko Vähäheikkilän tai Uittamon yksikköön.  

 

3.2.2 Tieverkostoaineisto 

Tutkimuksessa on käytetty luokiteltua OpenStreetMap -tieverkostoa. Luokittelussa on hyö-

dynnetty OpenStreetMap-yhteisön luokitustietoja, aikaisempia tutkimuksia sekä empiiristä 

kokeilua. OpenStreetMap (OSM) on avoimen yhteistyöprojektin luoma kartta-aineisto, jota 

vapaaehtoiset täydentävät ja muokkaavat maailmanlaajuisesti. Suomessa OSM-aineistoa 

käytetään monissa sovelluksissa esimerkiksi taustakarttana, sillä se on täysin avoin ja sitä 

on maksuton käyttää. OSM-aineisoa käytetään myös kaupunkiseutujen julkisen liikenteen 

reitityssovelluksissa, kuten Helsingin seudun liikenteen reittioppaassa ja Turun seudun 

Föli-reittioppaassa. OSM-aineiston etuna on elementtien tarkka luokittelu. Koska tämä tut-

kimus on kiinnostunut kävellen ja pyöräillen kuljettavista alakoululaisten koulumatkoista 

ja koska Suomessa Tieliikennelain (8 §) mukaan alakouluikäiset eli alle 12 -vuotiaat saavat 

pyöräillä myös kävelytiellä, OSM-aineistosta on pyritty erottamaan käveltävät tieosuudet. 

      Avoimesti tuotettuun aineistoon liittyy aina laaturiskejä. Osa tieverkon segmenteistä 

puuttuu, osassa luokittelussa on virheitä ja osaa ei ole ylläpidetty yhtä paljon kuin toista 

osaa. Erityisesti kaupungissa saatavilla olevan aineiston laatu voi vaihdella, ja usein kes-

kusta-alueiden alueet on kartoitettu kattavammin kuin maaseudun alueet. Avoimella OSM-

aineistolla on kuitenkin valtavasti hyödyllisiä ominaisuuksia. Sen lisäksi, että se on täysin 

ilmainen ja helppokäyttöinen, aktiivisen ja kasvavan OSM-yhteisön ansiosta tieto kulkeu-

tuu nopeasti karttoihin. Aineistoihin on myös kerätty valtavasti epävirallista tietoa esimer-

kiksi poluista ja muista käytetyistä reiteistä, jotka esimerkiksi koulumatkatutkimuksissa 

voivat osoittautua merkittäviksi reiteiksi. Tässä työssä OSM-tieverkostoa ei ole muokattu. 

 

3.2.3 Lasten koetun turvallisuuden pisteaineisto 

Mallinnettuja koulumatkoja tutkitaan päällekkäin koettua turvattomuutta kuvaavan aineis-

ton kanssa. Lasten pelkokokemusten aineisto on yhdistelmä kahtena vuotena kerätystä ai-

neistosta. 
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      Ensimmäinen pisteaineistoista on vuonna 2008 kerätty, yli 12 tuhannen pisteen muo-

dostama aineisto turkulaisten peruskouluikäisten lasten kokemuksista liikkumisympäristös-

sään (Kyttä et al., 2009). Aineisto on kerätty karttakyselyn avulla, jossa jokainen piste 

edustaa lapsen kokemusta paikasta ja sisältää paikasta kattavan luokituksen niin paikan toi-

minnallisten, sosiaalisten kuin tunteisiin liittyvien tekijöiden osalta. Tässä työssä on käy-

tetty aineistossa erikseen kerättyä tietoa lapsen koulumatkalla kokemista peloista. Pelkojen 

osalta lapsi on pystynyt luokittelemaan pelot kymmeneen luokkaan pelon aiheuttajan mu-

kaan. Luokat ovat: autot, mopot tai skootterit, pyöräilijät, toiset lapset tai nuoret, yksin liik-

kuminen, aikuiset, koirat tai muut eläimet, pimeys, en tiedä, ja muu asia. Samaan pistee-

seen on voinut merkitä enemmän kuin yhden pelkokokemuksen. Pelkomerkintöjä oli ai-

neistossa yhteensä 7 639. 

      Toisena yhdistelmäaineiston lähteenä on käytetty Turun kaupungin vuoden 2018 ke-

väällä kerätyn karttakyselyn tulosaineistoa. Lokakuuhun 2018 auki olevaan kyselyyn oli 

kesäkuuhun 2018 mennessä tullut yhteensä 1 027 karttamerkintää. Kyselyssä kartoitettiin 

Turun alakoululaisten kouluympäristön ja koulumatkojen koettua turvattomuutta. Kyse-

lyssä hyödynnettiin samoja luokituksia kuin Kytän (Kyttä et al., 2009) kyselyssä, ja pelkoa 

sisältäviä karttavastauksia tuli yhteensä 133. Tässäkin aineistossa samassa pelkomerkin-

nässä voi olla useampi pelon aiheuttaja. Pelkomerkintöjen lisäksi kyselyaineistossa on las-

ten paikantamat koulumatkalla käytetyt tienylityspaikat, bussipysäkit ja autokyydin jättö-

paikat, johon on liitetty tieto siitä, tuntuuko paikka turvalliselta vai turvattomalta. Yhteensä 

joko pelkoa tai vaaran tunnetta sisältäviä pistemerkintöjä oli yhteensä 226 aineistossa. Yh-

distetyssä pisteaineistossa on siis yhteensä (7 639 + 226) 7 865 pelon- tai vaarantunteen il-

mentämää merkintää sijaintitietoineen. Pelkomerkinnöistä muodostetaan tarkastelua varten 

keskittymiä kuvaava tiheyskuva. Vaikka pelkoja voisi tutkia pelon aiheuttajan mukaan, tä-

män työn mittakaavan takia pelkoaineistoa on tutkittu kokonaisuutena ilman pelkojen luo-

kittelua.  

      Kokemukselliseen eli niin sanottuun pehmoGIS-aineistoon on syytä suhtautua varauk-

sella. Jos lapselta kysytään suoraan pelon paikkoja, niitä voidaan keksiä niin sanotusti kek-

simisen ilosta. Jos kysely on täytetty vanhemman kanssa, aineistoon voi tulla myös van-

hemman käsityksiä ympäristön turvallisuudesta. Tällä ei ole tämän tutkielman kannalta 

merkitystä, sillä kuten aikaisemmissa luvuissa on ilmennyt, vanhemman kokemat pelot ja 

vaarantunteet ovat myös ja tutkitusti vahvemminkin yhteydessä lasten liikkumiseen.  
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      Vuoden 2018 aineiston osalta on huomioitava myös, että aineistosta saattaa puuttua ko-

kemustietoa. Kyselyyn ehti kesäkuuhun eli analyysintekovaiheeseen mennessä vastata 330 

vastaajaa vain yhdeksästä koulusta. 

 

3.2.4 Tulevaisuusskenaariossa käytettävät aineistot  

Tulevaisuuden tilan pohdinnassa lähestyin koulumatkaa kolmen osa-alueen kautta: koulu-

verkko, oppilaat eli väestö sekä liikenne. Tarkastelutaso on arvioiva ja pohjautuu Turun 

kaupungin tavoitteisiin, suunnitelmiin ja hankkeisiin. Aineistona käytetään avoimesti esillä 

olevia kaupungin aineistoja sekä Suomen ympäristökeskuksen kaupunkiseutukohtaista tu-

levaisuuskartoitusta asumiseen, palveluihin sekä liikenteeseen liittyen (Ristimäki et al., 

2017). 

      Tieto kouluverkon tulevista muutoksista tulee Turun kaupungin sivistystoimialan 

kanssa pidetyistä keskusteluista sekä Turun palveluverkkoselvityksistä. Tiedossa olevat 

kouluverkon muutokset digitoitiin suunnitellun osoitteen avulla kartalle. Suunnittelun alku-

vaiheessa olevat mahdolliset tulevat koulut sijoitettiin myös kartalle arkkitehtien haastatte-

luiden avulla. Väestön muutosten osalta on hyödynnetty Turun pienaluekohtaista väestöen-

nustetta. Turun kaupunki on kehittänyt ensimmäisen pienaluekohtaisen väestöennusteen 

perustuen aikaisempien vuosien kehityksen lisäksi tehtyihin suunnitelmiin. Väestöennus-

teesta on rajattu tarkasteluun alakoulua käyvä väestö eli 6–12-vuotiaat. Ennuste perustuu 

kaupungin tavoitteisiin, joten aineistoa tulisi tutkia varauksella. Tieverkon tulevaisuuden 

osalta työssä on hyödynnetty kaupungin tavoitekuvia, suunnitelmia liikenteen kehittämi-

sestä sekä liikenne-ennusteita.  
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Taulukko 1. Työssä käytetyt aineistot, niiden käyttötarkoitus ja lähteet. 

 

 

 

3.3 Menetelmät 

 

Menetelmät nykytilan kartoittamisen osalta voidaan jakaa karkeasti kuuteen vaiheeseen: 

aineiston valmisteluun, koulumatkojen mallinnukseen, koulumatkojen pituuksien luokitte-

luun, turvattomuuden tiheyskartan luontiin sekä näiden kahden tiedon yhteisanalysointiin. 

Näiden lisäksi kartoitettiin tulevaisuusskenaariota. Kuvassa 17 kuvataan työn menetelmä.  

 

Aineisto Kuvaus, käyttötarkoitus Lähde

Koulujen sijainnit Tarkasteltavien alakoulujen paikantaminen Turun sivistystoimiala (2018)

Oppilaiden kotiosoitteet Oppilaiden kotien paikantaminen Turun sivistystoimiala (2018)

OpenStreetMap -tieverkko
Tieverkoston muodostaminen koulumatkojen 

mallintamista varten

OpenStreetMap, 

www.openstreetmap.org

Turkulaisten alakoululaisten 

pelkokokemukset koulumatkalla 

(2008)

Pistemuotoinen aineisto turkulaisten lasten 

paikantamista kokemuksista elinympäristössään, 

kerätty 2008. Pelko- ja vaaranpaikkatihentymien 

luominen. 

Kyttä, M., Broberg, A. & Kahila, 

M. (2009)

Turkulaisten alakoululaisten 

pelkokokemukset koulumatkalla ja 

koulun ympäristössä (2018)

Pistemuotoinen aineisto lasten paikantamista 

pelon- ja vaaranpaikkojen kokemuksista, kerätty 

2018. Pelko- ja vaaranpaikkatihentymien 

luominen.

Turun 

kaupunkiympäristötoimiala 

(2018)

Suunnitellut kouluverkkomuutokset
Koulujen aktiivisen saavutettavuuden pohdinta 

tulevaisuusskenaariossa
Turun sivistystoimiala (2018)

Suunnitellut liikennehankkeet
Koulujen aktiivisen saavutettavuuden pohdinta 

tulevaisuusskenaariossa

Turun 

kaupunkiympäristötoimiala 

(2018)

Turun pienaluekohtainen 

väestöennuste 2030

Koulujen aktiivisen saavutettavuuden pohdinta 

tulevaisuusskenaariossa

Turun 

kaupunkiympäristötoimiala 

(2018)

Turun perusopetuksen järjestämisen 

aluerajat

Perusopetuksen yhteistyöalueiden sekä 

koulupiirien rajat, koulupiirikohtaisten 

analyysien teko ja visualisointi

Turun sivistystoimiala (2018)

Muu visualisointidata Kuntarajat, vesistöt, tieverkosto, rautatiet

Turun 

kaupunkiympäristötoimiala 

(2018)
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Kuva 18. Vuokaavio työn vaiheista sekä käytetyistä menetelmistä.  

 

3.3.1 Potentiaalisten koulumatkojen mallintaminen 

Aineiston valmistelun jälkeen mallinnetaan kouluyksiköiden, oppilaiden sekä tieverkoston 

avulla koulumatkoista viivamuotoiset elementit (kuva 18). Ennen mallinnusta tieverkosto 

luokitellaan vielä työn tavoitteiden kannalta oleellisiin luokkiin. Tieverkon elementit luoki-

tellaan käveltävyyden kannalta neljään luokkaan: ensisijaisesti käytettäviin, vähemmän 

vältettäviin, enemmän vältettäviin sekä kiellettyihin.  Luokitteluun ei ole olemassa selkeää 
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säännöstöä, joten luokittelu pohjautuu OSM-aineiston itse ilmoittamiin tiesegmenttien kri-

teereihin, aikaisempaan tutkimukseen (Karvinen, 2017) sekä empiiriseen kokeiluun. 

Työssä käytetty tiestön luokittelu löytyy liitteestä 2. On huomioitava, että reititysten laatu 

on suoraan verrannollinen käytetyn tieaineiston laatuun sekä käytettyihin luokituksiin.  

 

3.3.2 Koulumatkojen pituus  

Mallinnettuihin koulumatkoihin muodostuu sen luonnon yhteydessä ominaisuustieto viiva-

elementin eli koulumatkan pituudesta. Tässä työssä koulumatkan pituutta tutkitaan pituu-

den luokittelun sekä keskiarvojen avulla.  

      Koulumatkojen pituuksien luokittelulla erotellaan eri kulkutapojen saavutettavuutta. 

Tässä työssä hyödynnetään tanskalaisen D’Haesen et al. (2011) luokittelua koulumatkojen 

pituuksista, jotka ovat tutkimusten mukaan eri-ikäisille jalan-, pyörällä- tai kyydillä kuljet-

tavia. Luokittelussa hyödynnetään myös lainsäädännöllistä pituuden raja-arvoa (5 km), jol-

loin oppilaalle taataan koulukyyti joko julkisilla kulkuvälineillä tai taksilla. Oppilaiden kä-

veltävien koulumatkojen pituudet ovat luokiteltu taulukossa 2 esitettyihin luokkiin.  

 

Taulukko 2. Työssä käytetty, kirjallisuuden pohjalta luotu koulumatkojen pituuksien luokittelu. 

Matkan pituus (metriä) Luokittelu 

0−1500 m 
Käveltävä koulumatkan pi-

tuus 

1500−3000 m 
Pyöräiltävä koulumatkan 

pituus 

3000-5000 m 

Pyöräiltävän ja passiivisesti 

kuljettavan koulumatkan 

välietäisyys 

yli 5000 m 
Passiivisesti kuljettava kou-

lumatkan pituus 

 

Koulumatkojen pituuksia sekä koulumatkojen pituuksien osuuksia tutkin sekä visualisoin 

Microsoft Excel 2013 -laskentaohjelmassa. Keskipituuslaskennassa yli 40 kilometrin pitui-

set koulumatkat poistetaan laskennasta. Näitä oli kaksi kappaletta. 
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3.3.3 Turvattomuuden tarkastelu 

Mallinnettuja koulumatkoja tarkastellaan päällekkäin lasten koettua turvattomuutta ilmen-

tävien aineistojen kanssa. Yhdistetystä koettujen pelkojen sekä vaaranpaikkojen pisteai-

neistosta luodaan koulumatkojen päällekkäistarkastelua varten pelkojen keskittymistä ku-

vaava tiheyskuva. Kernelin tiheysfunktiolla luodun tiheyskuvan avulla voidaan tarkastella 

pelko- ja vaaranpaikkatunteiden tilallista keskittymistä (Silverman, 1986). Tiheysfunktio 

laskee esiintymien, tässä tapauksessa merkittyjen pelkojen, keskittymisen hyödyntäen 

esiintymien keskipistettä sekä esiintymien keskietäisyyttä laskelmoituun keskipisteeseen. 

Tiheysfunktiolaskennan tuloksena syntyy karttakuva, jossa alueet saavat sitä korkeamman 

arvon, mitä enemmän esiintymiä eli paikannettuja pisteitä alueella on. Syntyvä arvo kuvaa 

siis alueella esiintyvien pelko- ja turvattomuuskokemusten keskittymistä (eng. hot spots), 

eikä suoraan pisteiden määrää tai tarkkaa sijaintia.   

      Koetun turvallisuuden tiheyskuvaa tarkastellaan päällekkäin mallinnettujen koulumat-

kojen kanssa. Mikäli koulumatkaympäristössä ilmenee koettujen pelkojen keskittymiä, voi-

daan se tämän työn kontekstissa olettaa vaikuttavan laskevasti lasten todennäköisyyteen 

kävellä tai pyöräillä kouluun (luku 2.3).   

 

3.3.4 Tulevaisuusskenaarion tekeminen 

Tulevaisuuden tilaa tutkin laajemmin maankäyttöön, liikenteeseen ja kouluverkkoon liitty-

vien tavoitteiden, ennusteiden ja konkreettisten hankkeiden kautta. Tulevaisuusanalyysissä 

hyödynnän Turun kaupungin 6–12-vuotiaiden väestöennustetta 2017–2030, joka on luoki-

teltu väestömuutoksen lukumäärän mukaan. Julkisten hanke- ja suunnitelma-asiakirjojen 

lisäksi työssä hyödynnetään Turun kaupungin sivistystoimialan ja kaavoituspuolen työnte-

kijöiden kanssa käytyjä keskusteluja tulevista kouluista sekä niiden mahdollisista sijain-

neista. Tulevaisuuden kuvan rakentaminen tapahtuu siis näiden kolmen, maankäytön, lii-

kenteen ja kouluverkon suunnitelmin sekä ennustettujen muutosten päällekkäin tarkaste-

lulla ja pohdinnalla.  

      Vaikka tavoitteet eivät kuvasta suoraan tulevaisuuden tilaa, antavat ne hyvin osviittaa 

siitä, mikä kaupungin kehittämisen suunta tai ainakin tahtotila kehittämisen suunnalle on. 

Turun tavoitteita ja suunnitelmien toimeenpanoa kehystää joukko kansainvälisiä ja kansal-

lisia ympäristötavoitteita, sekä Turun kunnan ja kehyskuntien laatimat rakennemallit sekä 

kaavat.   
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4 Tulokset  

 

4.1 Koulujen aktiivisen saavutettavuuden nykytila 

 

4.1.1  Mallinnettujen koulumatkojen pituudet 

Työssä mallinnetuista koulumatkoista ilmenee, että 83,0 prosenttia aineiston oppilaista 

(n=4 779) asuu alle kolmen kilometrin päässä koulustaan. Alle 1 500 metrin päässä kou-

lusta asui 61,4 prosenttia, ja 1 500 ja 3 000 välisellä etäisyydellä asui 21,6 prosenttia kai-

kista aineiston oppilaista (kuva 19). Yli kolmen kilometrin koulumatkan päässä asuvat lap-

set jakautuivat melko tasaisesti kolmen sekä viiden kilometrin välisellä etäisyydellä asuviin 

(8,5 %) sekä yli viiden kilometrin päässä koulustaan asuviin (8,6 %). 

      Koulujen välillä esiintyy kuitenkin suuria eroja koulumatkojen pituuksien jakautumisen 

suhteen eri pituusluokittain. Kuvassa 18 koulut on järjestetty ylhäältä alas sen mukaan, 

missä koulussa oppilailla on suurin käveltävän (0−1500 m) ja pyöräiltävän (1500–3000 m) 

koulumatkan yhteenlaskettu osuus. Kuvion alimmalla rivillä on koko aineiston oppilaita 

kuvaava tieto. Samalla kun Kähärin koulun jokainen (n=79) 3.−6. -luokan oppilas asuu alle 

kolmen kilometrin koulumatkan päässä koulusta, 40 %:a Paattisten koulun oppilaista 

(n=115) asuu yli viiden kilometrin päässä koulusta. 18 kouluyksikön kohdalla alle kolmen 

kilometrin päässä asuvien osuus oli suurempi kuin keskiarvo. Tällöin yhdeksän koulua oli 

keskimääräistä huonommin saavutettavissa. Keskimääräistä huonommin pituuden osalta 

aktiivisesti saavutettavat koulut ovat Raunistulan koulun Raunistulan yksikkö, Vähäheikki-

län koulun Vähäheikkilän yksikkö, Luostarivuoren koulun Martin yksikkö, Wäinö Aalto-

sen koulu, Moision koulu, Haarlan koulu, Vasaramäen koulun Lehmustien yksikkö, Puola-

lan koulun Kauppiaskadun yksikkö sekä Paattisten koulu.  

      Kuitenkin 24 yksikössä 27:stä yli 70 %:a oppilaista asuvat alle kolmen kilometrin eli 

aktiivisesti kuljettavan matkan päässä koulustaan. Vain kolmen koulun osalta osuus oli alle 

70 %:a. Vasaramäen koulun Lehmustien yksikön oppilaista 64,3 %:a, Puolalan koulun 

Kauppiaskadun yksikön oppilaista 53,3 %:a ja Paattisten koulun oppilaista 42,6 %:a asuvat 

aktiivisesti kuljettavan koulumatkan päässä koulustaan.  
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Kuva 19. Turun suomenkielisten alakoulujen 3.-6. luokan oppilaiden mallinnettujen koulumatkojen pituudet 

luokiteltuna neljään pituusluokkaan.  
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Hannunniitun Koulu, Hannunniitun yks. (n=290)

Teräsrautelan koulu, Suikkilan yks. (93)

Kärsämäen koulu, Pallivahan yks. (n=176)

Jäkärlän koulu (n=116)

Luolavuoren koulu, Luolavuoren yks. (120)

Raunistulan koulu, Raunistulan yks. (n=205)

Vähä-Heikkilän koulu, Vähä-Heikkilän yks.(n=184)

Luostarivuoren koulu, Martin yks. (n=271)

Wäinö Aaltosen koulu (n=356)

Moision koulu (n=230)

Haarlan Koulu (n=239)

Vasaramäen koulu, Lehmustien yks. (n=185)

Puolalan koulu, Kauppiaskadun yks. (n=437)

Paattisten koulu (n=115)

Kaikki koulumatkat yhteensä (n=4779)

%

Turun peruskoulujenkoulujen 3.−6. -luokkalaisten käveltävää tieverkostoa 

pitkin mallinnettujen koulumatkojen pituuksien osuudet kouluittain (2018)

0−1500 m (%) 1500−3000 m (%) 3000−5000 m (%) yli 5000 m (%)
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      Alle kolmen kilometrin päässä asuvien osuuksia voidaan tarkastella myös erikseen kä-

vely- ja pyöräilyetäisyydellä asuviin. Kävely- ja pyöräilyetäisyydellä asuvien osuudet vaih-

televat suuresti, vaikka kävelyetäisyydellä asuvien osuus oppilaista on yleisesti suurempi 

kuin pyöräilyetäisyydellä asuvien. Kahden koulun osalta pyöräilyetäisyydellä asuvien 

osuus on suurempi kuin kävelyetäisyydellä asuvien. Nummenpakan koululaisista 70,7 %:a 

asuvat 1500–3000 metrin välisellä etäisyydellä koulustaan, verrattuna 24,5 %:in kävely-

etäisyydellä asuvien osuuteen. Moision koululaisista puolestaan pyöräilyetäisyydellä asuu 

50,4 %:a oppilaista, joka on miltei kaksi kertaa enemmän kuin kävelyetäisyydellä asuvien 

osuus (25,7 %). Lisäksi muutaman koulun osalta pyöräilyetäisyydellä asuvien osuus on lä-

hellä kävelyetäisyydellä asuvien osuuksia, kuten Ilpoisten ja Hepokullan koulussa (kuva 

19).  

      Yli kolmen kilometrin päässä asuvien 3.−6. -luokkalaisten oppilaiden osuudet vaihtele-

vat kahden viimeisen pituusluokan välillä. Pyöräiltävän ja kyyditettävän koulumatkan vä-

lietäisyydellä eli 3 000−5 000 metrin päässä koulustaan asuu koko aineiston osalta 407 op-

pilasta. Tällä etäisyydellä asuvien osuudet vaihtelevat kouluittain 0 %.n ja 21,6 %:n välillä. 

Kahdeksassa koulussa yli kymmenes oppilaista kulkee kouluun tältä etäisyydeltä, kahdessa 

koulussa yli viidennes (Moision koulu ja Vasaramäen koulun Lehmustien yksikkö). Yli 

viiden kilometrin päässä koulustaan eli kyyditettävällä etäisyydellä asuu yhteensä 411 op-

pilasta. Heidän osuudet vaihtelevat kouluittain 0 %:n ja 40,0 %:n välillä. Kuuden koulun 

osalta yli kymmenes asuu yli viiden kilometrin päässä koulusta. Haarlan oppilaista 20,5 

%:a, Puolalan koulun Kauppiaskadun yksikön oppilaista 28,4 %:a ja Paattisten koulun 40,0 

%:a oppilaista asuu kyyditettävällä etäisyydellä (Kuva 19).  

 

 

4.1.2 Koulumatkaympäristön koettu turvattomuus 

 

Koulupiirikohtainen lasten koettua turvattomuutta ilmentävät ja mallinnetut koulumatkat 

sisältävät kartat löytyvät liitteistä 3−15. Kuvassa 20 näytetään analyysissä muodostuneet 

koetun turvattomuuden tihentymät suhteessa tutkittaviin kouluihin.  

      Työssä tehdyn analyysin mukaan Turussa esiintyy selkeitä lasten kokeman turvatto-

muuden keskittymiä ja useimmat turvattomuuden tihentymät sijaitsevat 3.−6. -luokkalais-

ten koulumatkaympäristössä (kuva 20).  
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Kuva 20. Lasten paikantamien pelkojen sekä vaaranpaikkojen tihentymät Turussa.    
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Koetut pelot ja vaaranpaikat ovat keskittyneet koulujen ympäristöön sekä erityisesti Turun 

keskustan alueelle. Koulujen välillä on eroja turvattomuuden keskittymien esiintymisessä 

sekä tihentymän muodostavien koetun pelon ja vaaran määrässä. Kuitenkin lähes jokaisen 

tutkittavan koulun ympäristössä koetaan turvattomuutta. Saaristossa ja Turun pohjoisilla 

alueilla koetun turvattomuuden tihentymiä on kuitenkin suhteellisesti vähemmän. 

       Tiheimmin merkittyjä turvattomuuskokemuksia esiintyy erityisesti Turun keskustassa 

Puolalan koulun Kauppiaskadun yksikön sekä Luostarivuoren koulun Martin yksikön ym-

päristössä. Puolalan koulun osalta on huomioitavaa, että jokaisen oppilaan koulumatka ris-

teää koulun ympäristössä olevan turvattomuuskeskittymän kanssa (liite 4). Puolalan ja 

Luostarivuoren koulujen yksiköiden lisäksi kahdeksan koulun ympäristössä esiintyy mui-

hin kouluihin verraten suuria turvattomuuden tihentymiä. Koulut ovat Pansion koulu, Rau-

nistulan koulun Raunistulan yksikkö, Hepokullan koulu, Nummenpakan koulun Nummen 

yksikkö, Turun Lyseon koulu, Kärsämäen koulun Pallivahan yksikkö, Vasaramäen koulun 

Lehmustien yksikkö, Lausteen koulu, Varissuon koulu sekä Pääskyvuoren koulu. Jokaisen 

kouluympäristön koetun turvattomuuden keskittymä ei paikantunut suoraan kouluraken-

nuksen ympäristöön, vaan saattoi sijaita hieman etäämpänä. Esimerkiksi Turun Lyseon 

koulun (liite 7) osalta Runosmäen alueella koettiin paljon pelkoja, mutta turvattomuus ei 

paikantunut suoraan koulun kohdalle. Kuitenkin monen koulumatka kulkee Runosmäen 

alueen läpi. Myös Varissuon, Pääskyvuoren sekä Lausteen koulujen ympäristössä koettu 

turvattomuus paikantuu koulun lähellä oleville alueille (liitteet 10 ja 11).   

      Aineistossa on kouluja, joiden ympäristössä oli muihin kouluihin verraten vähemmän 

pelkojen tihentyneisyyttä. Näitä kouluja ovat Topeliuksen koulu, Haarlan koulu, Wäinö 

Aaltosen koulu, Moision koulu, Jäkärlän koulu, Paattisten koulu, Vähäheikkilän koulun 

yksiköt, Ilpoisten koulu ja Hannunniitun koulu. On kuitenkin huomioitava, että vaikka 

koulun läheisyydessä ei ole koetun turvattomuuden keskittymää, lasten mallinnettujen kou-

lumatkojen kautta voidaan todeta, että osa mainittujen koulujen oppilaiden koulumatkoista 

kulkeutuu turvattomiksi koettujen läpi. Tämänlaisia kouluja ovat esimerkiksiTopeliuksen 

koulu, jonka lähiympäristössä ei ole paikannettu turvattomuuskokemuksia, mutta mallin-

nettujen koulumatkojen mukaan osa oppilaista voi kulkea kouluun turvattomaksi koetun 

keskustan kautta kouluun (liite 4).  Keskustan kautta kouluun kulkeutuu myös Vähäheikki-

län koulun Vähäheikkilän yksikön oppilaiden koulumatka (liite 13). Samoin, vaikka Haar-

lan ja Wäinö Aaltosen koulun ympäristöt erottuvat vähäisten turvattomuustihentymien ta-

kia, niin osa oppilaiden koulumatkoista kulkeutuu kuitenkin keskustan suunnilta (liite 12).  
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      Lapset kokevat turvattomuutta Turussa ja kokemukset keskittyvät koulujen ympäris-

töön sekä Turun keskustan alueelle. Lähes jokaisen koulun osalta voidaan todeta, että kou-

lumatkaympäristössä koetaan ainakin jossain määrin turvattomuutta, mikä laskee koulujen 

aktiivista saavutettavuutta. Turvattomuuden keskittymien suuruus vaihtelee kuitenkin alu-

eittain. 

 

 

4.2 Koulujen aktiivisen saavutettavuuden tulevaisuusnäkymät 

 

4.2.1 Ympäristötavoitteet ja muu kehittämisen toimintakehys 

Turun ja muiden Suomen kuntien kehittämistä raamittavat ilmastonmuutosta hillitsemi-

seen, luonnonvarojen säästämiseen ja kestävään kehitykseen pyrkivät kansainväliset ja 

kansalliset tavoitteet. Suomi on EU:n jäsenmaana sitoutunut EU:n ilmastopolitiikkaan, jota 

ohjaa YK:n ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirja sekä EU:n sisällä 2020-ilmasto- ja ener-

giapaketti. Sopimusten ja pöytäkirjojen tavoitteena on muiden muassa vähentää vuoteen 

2030 mennessä kasvihuonepäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 päästötasosta 

sekä pyrkiä kohti kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta (Euroopan komissio, 2007). Suo-

men osuus EU:n tavoitteiden saavuttamisesta on vähentää päästökaupan ulkopuolisen sek-

torin kasvihuonepäästöjä 39 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon nähden. Ta-

voitteeseen pureutuu myös kansallisen ilmasto- ja energiastrategia, jonka tavoitteeksi on 

asetettu puolittaa liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasuja vuoteen 2030 mennessä. Näi-

hin koko Suomea koskeviin tavoitteisiin kuulumisen ohella Turku tavoittelee hiilineutraa-

liutta vuoteen 2040 (Turun kaupunki, 2018). 

      Kaavoituksellisesti Turun seudun maankäytön ja liikenteen kehittämistä ohjaavat Suo-

men valtakunnalliset maankäyttötavoitteet sekä Varsinais-Suomen vuonna 2004 hyväk-

sytty maakuntakaava. Tällä hetkellä on myös vireillä kaksi vaihemaakuntakaavaa koskien 

taajamien maankäytön, palveluiden ja liikennettä sekä luonnonarvoja sekä -varoja. Vuonna 

2012 Turun kaupunkiseudulle valmistui myös kaupunkirakenteen kestävää kehitystä ja alu-

een vetovoimaisuutta edistävä rakennemalli 2035. Turku laatii maakuntakaavan ja raken-

nemallin ohjaamana uutta yleiskaavaa, joka on 2018 alkukesästä luonnosvaiheessa. Tällä 

hetkellä voimassaoleva yleiskaava 2020 astui vaiheittain voimaan vuosina 2001 ja 2004. 

Kaavan mitoittama asukastavoite saavutettiin vuonna 2016 ja työpaikkatavoite jo 2003. 
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Uuden yleiskaavan lähtökohtina ja valmistelun pohjana toimii maakuntakaavan ja rakenne-

mallin lisäksi vuonna 2015 Turun kaupunginhallituksessa hyväksytty kehityskuva (Turun 

kaupunki, 2015a). Täydennysrakentamisen ideaan pohjautuvassa Kasvukäytävät -kehitys-

kuvassa kasvu suunnataan pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien varsille. 

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan uuden rakentamisen ohjausta jo-olemassa-olevaan 

yhdyskuntarakenteeseen.  

      Kaupungin asettamiin tavoitteisiin pyritään pääsemään maankäyttöä, liikennettä ja pal-

veluverkkoa muovaavilla suunnitelmilla. Suuri osa suunnitelmista liittyy etenkin täyden-

nysrakentamiseen sekä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksien parantami-

seen. Turun kärkihankkeita ovat keskustan kehittäminen enemmän saavutettavaksi, kaupal-

lisesti houkuttelevaksi, viihtyisäksi ja eläväksi sekä kansainvälisesti kiinnostavan osaamis-

keskittymä Turun tiedepuiston kehittäminen. Keskustan, Tiedepuiston ja muiden aluekoko-

naisuuksien lisäksi Turku suunnittelee uutta julkisen liikenteen runkolinjaa, joka olisi joko 

raitiolinjoin tai superbussein toteutettava.   

 

4.2.1 Kasvava kouluverkko 

      Kouluverkon osalta Turun kaupungin toimintasuunnitelman 2016-2019 mukaan pyri-

tään vahvistamaan lähikouluperiaatteen toteutumista (Turun kaupunki, 2015b). Toiminta-

suunnitelmassa linjataan myös, että tehostetun ja erityisen tuen oppilaille pyritään mahdol-

listamaan opiskelu lähikoulussa. Nykyisin keskitetyn palvelun koulut sijaitsevat lähinnä 

keskustan tuntumassa. On kuitenkin huomioitava, että kaupungin sivistystoimiala pyrkii 

aktiivisesti tehostamaan perusopetuksen järjestämistä ja säästämään tilavuokrista. Tähän 

asti perusopetuksen tehostaminen on näkynyt kouluyksiköiden vähentymisenä, yksikköko-

kojen kasvuna sekä koulutilojen toiminnan laajentamisena esimerkiksi varhaiskasvatuk-

seen, kerho- tai kirjastotoimintaan.   

      Suomenkielisen alakouluverkon suhteen ei ole tämän työn tekovaiheessa vuoteen 2030 

suunniteltuja lakkautuksia, vaan päinvastoin ala-asteen opetuksen verkko kasvaa viidellä 

uudella koululla 2030 mennessä. Kuitenkin Turun sivistystoimialan palveluverkkoselvityk-

sessä 2015–2020 (2014) on listattu 21 peruskoulukohdetta, joista tulisi laatia selvitys mah-

dollisten perusopetuksen tilojen uudelleenjärjestämisestä ja osoittamismahdollisuuksista 
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varhaiskasvatuksen käyttöön. 

 

 Kuva 21. Nykyiset ja uudet perusopetuksen yksiköt ja niiden sijainti Turussa. 



 

 

65 

 

Useimmissa ehdotuksena on osoittaa osa koulurakennuksesta varhaiskasvatukselle, mutta 

esimerkiksi Kähärin koulua ehdotetaan selvityksessä lakkautettavan. Samoin ehdotetaan, 

että Jäkärlän, Moision sekä Paattisten koulujen oppilasmäärät tasataan, jolloin oppilas ei 

välttämättä pääse lähimpänä sijaitsevaan kouluun. Selvityksessä on listattu myös yhdeksän 

mahdollisesti luovuttavaa perusopetuksen kohdetta, joista tulisi tarkastelukauden aikana eli 

vuoteen 2020 mennessä tehdä yksityiskohtaiset selvitykset. Suunnitelmia ja niiden yhteen-

sovittamista hankaloittavat koulurakennusten vaihtelevat peruskorjaustarpeet sekä -aika-

taulut.    

Vuoteen 2030 on suunniteltu rakennettavan viisi uutta koulua, joista kaksi on jo rakennettu 

ja otetaan käyttöön vuoden 2018 ja 2019 aikana (kuva 20). Vuoden 2018 syksyllä avataan 

Syvälahden yhtenäiskoulu Hirvensaloon ja 2019 keväällä Yli-Maarian yhtenäiskoulu Paat-

tisiin. Osa Moision koulun oppilaista siirtyy Yli-Maarian kouluun. Skanssin rakenteilla 

olevaan aluekokonaisuuteen on suunniteltu myös monitoimitalon sijoitus, ja sen valmistu-

minen on tämänhetkisen arvioin mukaan vuonna 2023. Linnakaupunkiin ja Itäharjuun on 

myös tavoitteena rakentaa perusopetusta ja sitä tukevaa toimintaa yhdistävä monitoimitalo 

arviolta vuosien 2025–2030 aikana, kuitenkin siten, että Linnakaupungin monitoimitalo ra-

kennetaan ensin.  

    

4.2.2 Väestön kasvutavoitteet ja yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 

Väestön osalta Turun uuden yleiskaavan tavoitteena on kasvaa vuoteen 2029 mennessä ny-

kyisestä noin 190 tuhannen asukkaan kaupungista 220 tuhannen asukkaan kaupungiksi.  

Kuten kuvasta 22 näkyy, Turun tavoitteiden, omien ennusteiden sekä Tilastokeskuksen vä-

estöennusteessa on eroja. Tilastokeskuksen ja Turun kaupungin väestöennusteiden ero se-

littyy sillä, että kun Tilastokeskus käyttää ennusteidenluonnissa mennyttä kehitystä poh-

jana, Turun omassa ennusteessa yhdistetään vanhan asuntokannan ja uuden suunnitellun 

asuntotuotannon ennusteet. Eli kaupungin ennusteessa on huomioitu muuttoliikkeen ja syn-

tyvyyden ennusteiden lisäksi muiden muassa kaavoitetut asuntotyypit.  
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Kuva 22. Turun eri väestöennusteet sekä –tavoitteet. (Turun kaupunki) 

 

      Turun kaupungin väestöennuste on tehty pienaluekohtaisesti. Kuvassa 23 esitetään 

pohjalla 6-12 –vuotiaan väestön ennustettu muutos vuodesta 2017 vuoteen 2030. Kartassa 

on myös nykyinen sekä laajentuva kouluverkko. Kuvasta 21 huomaa, että alakouluikäisen 

väestön osuus kasvaa keskustan sekä keskustan läntisten ja pohjoisten pienalueiden alu-

eella.  Lasten määrä kasvaa myös eteläisillä saarilla, jota tukee syksyllä 2018 auennut Sy-

välahden yhtenäiskoulu. Keskustan kuin keskustan länsipuolen alakoululaisten väestönkas-

vua tukee Linnakaupungin suunniteltu monitoimitalo.  

      Alakouluikäisen väestön määrä vähenee ennusteen mukaan monella pienalueella vuo-

teen 2030 mennessä. 6−12 -vuotias väestö vähenee etenkin Turun itäisillä pienalueilla lä-

hes kehämäisesti. Huomioitavaa on, että tälle alueelle on suunniteltu kaksi uutta monitoi-

mitaloa vuoteen 2030 mennessä: Itäharjun sekä Skanssin monitoimitalo. Toisaalta, Itähar-

jun koulu on suunniteltu valmistuvan vuosina 2025–2030, joten alueella ei välttämättä 

vielä ole ennusteen hyödyntämien kaavasuunnitelmien perusteella vielä sen ikäisten lasten 

perheitä. Turun pohjoispuolelle on suunniteltu Yli-Maarian yhtenäiskoulu, joka aukeaa jo 

vuoden 2019 keväällä. Kuitenkin koulun alueella alakouluikäinen väestö vähenee ennus-

teen mukaan yli sadalla. Toisaalta läheisten pienalueiden alakouluikäinen väestö kasvaa 

ennusteen mukaan.  
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      Suomen ympäristökeskus on tarkastellut Suomen kaupunkiseutujen yhdyskuntaraken-

teellista kehitystä ja sen tulevaisuutta kaupungin suunniteltujen hankkeiden kautta (Risti-

mäki et al., 2017). Hankkeessa hyödynnetään yhdyskuntarakenteen jakoa eri kulkutapojen 

vyöhykkeisiin ja verrataan tulevia hankkeita suhteessa näihin. Myös Turun kaupunki hyö-

dyntää yhdyskuntarakennejakoa omien tavoitekuvien muodostamisessa. Kulkutapavyöhyk-

keet on laskettu alueen yhdyskuntarakennetta kuvaavien ominaisuuksien sekä esimerkiksi 

joukkoliikenteen aikataulujen avulla. Turun kehityskuva tavoittelee, että 40 %:a uusista 

asukkaista jakautuu kävely- ja pyöräilyvyöhykkeen sisälle, 9 %:a joukkoliikennevyöhyk-

keelle ja 51 %:a autoiluvyöhykkeelle. Vaikka tavoitteena onkin tarjota mahdollisimman 

monipuolisesti erilaisia asuntoja, Ristimäki et al. (2017) huomauttaa keskustaan suuntautu-

van väestönkasvun jäämisen täydennysrakentamisesta huolimatta suhteellisen pieneksi 

asuntokuntakokojen pienenemisen vuoksi. 

      Jalankulkuvyöhykkeelle sijoittuvista asuinaluehankkeista merkittävimpiä ovat keskus-

tan täydennysrakentaminen ja ratapihan ympäristön kehittäminen sekä suuremmat Linna-

kaupunkiin, Skanssiin ja Itäharjun kampuksen ja tiedepuiston alueelle nousevat asuinalu-

eet. Joukkoliikennevyöhykkeellä Heikkilän, Jäkärlän, Moision, Itä-Maarian sekä Naantalin 

pikatien varrella sijaitsevaa Muhkuria ja Pitkämäkeä kehitetään asuinalueina. Asumista li-

sätään myös autovyöhykkeelle. Vireillä oleva Hirvensalon osayleiskaava mahdollistaa saa-

relle noin 15 000 uutta asukasta ja Satava-Kakskerran vuoden 2018 kesäkuussa hyväksytty 

kaavaluonnos 5000. Pienaluekohtaista väestöennustetta tarkastellaan seuraavassa luvussa 

yhdessä kouluverkon muutosten kanssa. 

      Lapsiperheiden asumistoiveet ovat urbanisoituneet Asukasbarometrin mukaan (Stran-

dell, 2017). Lapsiperheet toivovat asumiselta yhä enemmän hyviä liikenneyhteyksiä, joka 

saattaa näkyä Turun keskustaan tai tiiviimmän yhdyskuntarakenteen alueille muuttavien 

lapsiperheiden määrän kasvuna. Toisaalta, mikäli täydennysrakennetut asunnot ovat pää-

osin yksiöitä, voi sillä olla perheiden urbanisoitumista hidastava vaikutus asuntojen niuk-

kuuden takia. Lapsiperheiden muutto keskusta-alueelle voi vaikuttaa koulumatkojen pituu-

teen, mutta myös koettuun turvattomuuteen. Lapset kokevat nykyisin paljon turvattomuutta 

etenkin keskustan alueella.  
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Kuva 23. Turun nykyiset perusopetuksen yksiköt, suunnitellut uudet koulut sekä pienaluekohtainen väestöen-

nuste. Väestöennusteessa alakouluikäisen väestön muutos vuodesta 2017 vuoteen 2030.   
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      Väestö siis ennustetusti kasvaa ja väestönkasvua ohjataan jo-olemassa olevaan yhdys-

kuntarakenteeseen. Alakouluikäisen väestön määrä muuttuu kuitenkin usealla pienalueella, 

ja useimmat suunnitellut koulut tukevat kyseisen sekä läheisten pienalueiden väestöennus-

teen mukaista lasten määrän kasvua. Lapsiperheiden sijoittuminen lähelle kouluja mahdol-

listaisi aktiivisesti kuljettuja koulumatkoja. Kuitenkin Skanssiin ja Itäharjuun suunnitel-

luista uusista kouluista huolimatta pienalueiden sekä lähialueiden alakouluikäisen väestön 

määrä on ennustettu laskevan. Lapsiperheiden asuinmieltymysten, muuttoliikkeiden sekä 

tarjolla olevien perheasuntojen kehitys hankaloittaa ennusteiden tekoa.   

 

4.2.3 Kestäviin kulkutapoihin tukeutuva liikennejärjestelmä 

      Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2011 julkaiseman kävelyn ja pyöräilyn valta-

kunnallinen strategia tavoittelee kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista ja 

aseman parantamista. Liikenteen osalta Turun kehittämistavoitteet liittyvätkin ennen kaik-

kea kestävien kulkutapojen osuuksien kasvattamiseen. Kansallisen kävelyn ja pyöräilyn 

strategian 2020 mukaisen kävelyn ja pyöräilyn osuuksien 20 prosentin kasvun toteutu-

miseksi kävely- ja pyöräilymatkojen osuus kaikista matkoista tulisi kasvaa Turun nykyi-

sestä 43 %:sta 51 %:iin (Turun kaupunki, 2015b). Turun toimintasuunnitelma pyrkii myös 

edistämään terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa kantakaupunkialueella kehittämällä koulu- 

sekä työmatkareitistöä kävelijöille ja pyöräilijöille (Turun kaupunki, 2015b). Turun seudul-

lisen rakennemallin 2035 liikennejärjestelmäsuunnitelman lähtökohtana on liikkumisen ta-

pojen uudistaminen hyödyntämällä eri kulkutapojen vahvuuksia mahdollisimman tehok-

kaasti. Rakennemallin tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä kau-

punkiseudun sisäisillä työmatka-, asiointi-, ja vapaa-ajanmatkoilla, ja tukea kävelyn ja pyö-

räilyn edellytyksiä lyhyillä matkoilla. Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteeksi on 

myös asetettu kestävien kulkutapojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenlas-

ketun osuuden kasvattaminen nykyisestä 52 prosentista 66 prosenttiin vuoteen 2030 men-

nessä. Turun yleiskaavassa 2029 on myös sama kulkumuotojakauman tavoite. Koko kau-

punkiseudun tasolla kestävien kulkutapojen osuudeksi tavoitellaan 40 prosenttia kaikista 

matkoista nykyisen 30−37 prosentin tasoon nähden. Turun kaupunginvaltuuston hyväksy-

mässä strategiassa vuonna 2018 on asetettu tavoitteeksi sekä pyöräilyn että jalankulun 

määrien kasvavan vuosittain 2 prosenttia. 
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      Kulkutapojen lisäksi liikenneturvallisuuteen on asetettu tavoitteita. Turku tavoittelee, 

että pyöräilijöiden henkilövahinko-onnettomuuksien edellisen viiden vuoden keskiarvo las-

kee kymmenyksellä vuodesta 2015 vuoteen 2020 mennessä. (Turun kaupunki, 2017) 

Tavoitteena olisi myös kasvattaa pyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden tyytyväisyyttä Turun 

liikenneoloihin. Hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemiseksi Turku pyrkii vähentämään lii-

kenteen aiheuttamia päästöjä jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksien lisäämisen ohella 

myös sähköistä liikennettä lisäämällä.  

      Turun tavoitteena on myös parantaa joukkoliikenteen käytettävyyttä ja houkuttele-

vuutta sekä yleisesti vähentää liikkumistarvetta. Tavoitteisiin pyritään pääsemään yhdys-

kuntarakenteen tiivistämisen lisäksi maankäytön- ja liikennejärjestelmän yhteissuunnitte-

lulla, pyöräily-yhteyksien vahvistamisella sekä poistamalla raskas liikenne kaupunkiraken-

teesta. Pyöräilyä edistetään myös luomalla eri kaavojen tasoille vaatimuksia pyörä-

pysäköinnille. 

      Liikennemäärän ennustetaan kasvavan 30 prosentilla nykyisestä tasosta vuoteen 2050 

(Turun kaupunki, 2016). Vaikka matkojen kulkutapaosuuksien osalta Turku tavoittelee yh-

teensä 66 % osuutta kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle, liikenne-ennusteen mu-

kaan kävelyn ja pyöräilyn osuus matkojen kulkutapaosuuksista vuonna 2050, mikäli kaikki 

liikenteen kehittämishankkeet toteutuvat, on parhaimmillaan 43,4 %.  

      Määrällisesti suurin osa vuoteen 2050 suunnitelluista suurista liikennehankkeista liittyy 

autoliikenteen sujuvoittamisen kehittämiseen (Turun kaupunki, 2016). Yhdyskuntaraken-

teen tiivistämistavoitteet näkyvät kuitenkin erilaisina mittavina kevyen ja julkisen liiken-

teen kehittämishankkeissa. Suurin julkisen liikenteen hanke on raitiotien tai vaihtoehtoi-

sesti superbussiyhteyden rakentaminen Raisiosta Varissuolle ja Runosmäelle Länsikeskuk-

sen sekä Matkakeskuksen kautta. Jalankulun ja pyöräilyn osalta merkittäviä hankkeita ovat 

Turun keskustavision mukainen keskustan rauhoittaminen autoliikenteeltä sekä uusien 

pyöräväylien avaaminen. Keskustan rauhoittamisen keinona olisi autoliikenteen määrän 

vähentäminen vähentämällä läpi kulkevia ajoyhteyksiä ja varaamalla niitä joukkoliikenne-

kaistoiksi, sekä alentamalla nopeusrajoituksia nykyisten 50 km/h alueilta 40 km/h alueiksi, 

ja 40 km/h alueilta 30 km/h alueiksi.  

      Etenkin keskusta-alueen ja keskustaan suuntautuvaa pyöräilyä edistetään uusien reit-

tien, kaupunkipyöräjärjestelmän ja pysäköinnin osalta (Turun kaupunki, 2017).  Pyöräilyä 

on edistetty kokeilemalla talvipyöräilyreittejä, perustamalla Turkuun kaupunkipyöräjärjes-

telmän sekä parantamalla pyöräilyn liitäntäpysäköintiä joukkoliikenteen solmukohdissa.         
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Uusi liikennepalvelulaki tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kutsupohjaisten 

liikennepalveluiden lisääntyessä. 

      Lasten tulevaa liikkumiskäyttäytymistä on hankala ennustaa. Jos lasten arkiliikkumisen 

määrä laskee aikaisemman kehityksen mukaisesti entisestään, kävelyn ja pyöräilyn osuus 

koulumatkojen kulkutavoista voi edelleen laskea. Toisaalta kävelyn ja pyöräilyn olosuhtei-

den parantamishankkeet voivat näkyä kävelyn ja pyöräilyn määrän kasvuna.  

 

4.2.4 Turvallisuus 

Koetun turvallisuuden kehitystä on hankala ennustaa. Toisaalta suunniteltuja muutoksia 

voidaan pohtia suhteessa koettua turvattomuutta käsittelevään kirjallisuuteen. On kuitenkin 

hyvä muistaa, että turvallisuuden ja liikkumisen välistä kausaliteettisuhdetta ei ole tutkittu 

tarpeeksi, jotta voisi vetää selkeitä johtopäätöksiä ympäristön kehittämistoimien sekä kas-

vaneen koetun turvallisuuden välille, mikä vaikuttaisi suoraan kävelyn tai pyöräilyn mää-

rän kasvuun. Toisaalta tutkimuksissa on huomattu vahvoja yhteyksiä jalankulun ja pyöräi-

lyn olosuhteiden parantamisen ja jalankulun ja pyöräilyn määrän kasvun välillä (luku 2.3). 

Kasvanut jalankulku ja pyöräily on huomattu korreloivan koetun turvallisuuden kanssa ja 

päinvastoin turvattomuudentunne on huomattu korreloivan alhaisempien kävelyn ja pyöräi-

lyn todennäköisyyksien kanssa. Täten ei voida vetää suoria johtopäätöksiä siitä, että käve-

lijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuudentunne kasvaa kehityshankkeiden takia, mutta voi-

daan olettaa, että olosuhteita kehittämällä on todennäköistä ilmetä myös runsastunutta kä-

velyn ja pyöräilyn määrää. 

      Turun kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parantavat hankkeet kuten kävely- ja pyöräily-

reitistön kehittäminen voivat nostaa kävelemisen ja pyöräilemisen koettua turvallisuutta ja 

turvallisuuden kasvun myötä kulkutapojen osuuksia. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden pa-

rantamisen lisäksi autoilun ja raskaan liikenteen vähentäminen Turun keskusta-alueella voi 

ilmetä kasvavana koettuna liikenneturvallisuuteen, mikä voi näkyä niin lasten kuin aikuis-

ten kävelyn ja pyöräilyn määrän kasvuna. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä ympäris-

tössä, niin liikenteenparannuksista kuin täydennysrakentamisesta johtuen, voi aiheuttaa po-

sitiivisen kierteen ja kasvattaa entisestään kävelijöiden sekä pyöräilijöiden turvallisuuden 

tunnetta ja kävelyn ja pyöräilyn määriä.  

      Kouluun liittyvillä muutoksilla, esimerkiksi koulurakennusten ympärivuorokautisen 

käytöllä voi olla vaikutus kouluympäristön koettuun turvallisuuteen. Autoliikenteen määrä 

saattaa kasvaa koulun ympäristössä, mikä voi vähentää koettua turvallisuutta. Toisaalta 
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kasvava liikenne koulun ympäristössä ja pihassa voi vaikuttaa siihen, että koulut kiinnittä-

vät entistä enemmän huomioita turvallisiin liikenneratkaisuihin myös koulupäivän aikana. 

      Muissa maissa on todettu kasvanut sosiaalisten pelkojen määrä, mikä voi myös Suo-

messa yleistyä ja vaikuttaa lasten liikkumiseen. Myös lasten itsenäinen liikkuminen on vä-

hentynyt vuodesta 1990 (Kyttä), ja mikäli kehitys jatkuu, lapset saavat tulevaisuudessa vä-

hemmän yhä lupia liikkua ympäristössään, ehkä myös koulumatkoilla. Suomalaisten van-

hempien pelot liittyvät kuitenkin vielä, ainakin toistaiseksi, enemmän liikenteeseen, kuin 

sosiaalisiin pelkoihin. Koetun liikenneturvallisuuden takaamisella voi siis olla suuri merki-

tys lasten liikkumiseen niin yleisesti kuin koulumatkoilla.  

      Alakoulujen saavutettavuus koulumatkan pituuden osalta vaikuttaa peruskouluverkon 

kasvun sekä jalankulkua, pyöräilyä ja julkista liikennettä edistävien liikennesuunnitelmien 

valossa parantuvan. Ainoa hankalasti ennustettava osa on lapsiperheiden asumisen sijoittu-

minen. Väestöennusteen mukaan 6-12 vuotiaiden määrä vähenee monella keskustasta itään 

sijaitsevalla asuinalueella vuodesta 2017 vuoteen 2030. Turvallisuuden kokemisen kehi-

tystä on vaikea ennustaa. Kuitenkin, mikäli kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan, 

sen rinnalla voidaan oletetusti havaita kasvanutta koettua turvallisuutta, minkä myötä myös 

kasvaneita jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden määriä. Vaikka monissa länsimaissa sosi-

aaliset pelot hallitsevat liikkumista, Suomessa niin vanhempien kuin lasten pelot liittyvät 

vielä ennen kaikkea liikenteeseen. Koetun turvattomuuden vähentäminen, niin sosiaalisten 

kuin liikenteestä johtuvien syiden osalta voi ilmetä kasvaneena jalankulun ja pyöräilyn 

määränä niin lasten kuin muiden väestöryhmien keskuudessa.  

      Kuten tässä työssä on tullut esille, koulumatkat muodostuvat monen tekijän summana 

ja niiden muodostumista sekä kehitystä tulisi tarkastella holistisesti. Koulumatkojen tule-

vaisuusskenaariot ovat riippuvaisia yksittäisistä muuttujista ja niiden tilallisista suhteista 

toisiinsa. Esimerkiksi, vaikka Turkua yhdistäisi turvalliset kävely- ja pyöräreitit ja koulut 

sijaitsivat kattavana verkkona koko kaupungin pinta-alalla, lasten kotien sijoittuminen suh-

teessa näihin vaikuttaa suuresti lopputulemaan. Mikäli lapsiperheet asuvat lähellä hyviä 

yhteyksiä ja kouluja, koulumatkat ovat käveltäviä ja pyöräiltäviä. Mikäli lapsiperheet 

muuttavat harvemmalle yhdyskuntarakenteelle alueille, tulos voi olla eri. 
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4.3 Tulosten yhteenveto  

 

Vaikka Turun peruskouluverkko on supistunut 51 koulusta 31 kouluun viimeisen 13 vuo-

den aikana, tutkielmassa mallinnettujen koulumatkojen perusteella yli neljä viidesosaa Tu-

run suomenkielisten alakoulujen oppilaista saavuttaa koulunsa jalan tai pyörällä. Tulokset 

ovat yhteneväisiä aikaisemmin Suomessa tehtyjen koulumatkojen pituustutkimusten 

kanssa (Turpeinen et al. 2013). Koulujen välillä on kuitenkin suuria eroja oppilaiden kou-

lumatkojen pituuksien jakautumisen suhteen. On myös huomioitava, että pituuden osalta 

aktiivisesti saavutettavien koulujen välillä oli suuria eroja kävely- ja pyöräilyetäisyydellä 

asuvien osuuksissa. Joissain kouluissa pyöräiltävällä etäisyydellä asui huomattavan suuri 

osa oppilaista, vaikka useimmissa kouluissa kävelyetäisyydellä asuvien osuus oli suurempi 

kuin pyöräilyetäisyydellä asuvien. Koulujen välillä esiintyy myös valtavia eroja siinä, 

kuinka paljon koulumatkaympäristöissä koetaan turvattomuutta. Turussa on selkeitä koe-

tun turvattomuuden keskittymiä, joiden sijoittuminen koulujen ja koulumatkojen ympäris-

töissä vaihtelee.  

      Koulumatkojen pituuden osalta koulujen aktiivinen saavutettavuus tulevaisuudessa 

näyttää ainakin koulu- sekä liikenneverkoston kehittämistavoitteiden ja suunnitelmien 

osalta parantuvan. Nähtäväksi jää, kuinka väestö, etenkin lapsiperheet, sijoittuvat muuttu-

vaan ja tiivistyvään kaupunkiin. Sisäänpäin, jo-olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen 

suuntautuva kaavoittamisen sekä rakentamisen kasvu ylläpitää ainakin teoriassa lyhyitä 

matkoja palveluiden sekä asumisen välillä. Liikenneverkkoon liittyvät muutokset tukevat 

koulumatkojen kävelyä sekä pyöräilyä erilaisten kevyen liikenteen kehittämishankkeiden 

myötä, niin koulumatkojen pituuksiin kuin oletettavasti myös liikenneturvallisuuteenkin 

vaikuttamalla.  
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5  Keskustelu 

 

5.1 Tulosten merkitys ja niiden hyödyntäminen suunnittelussa 

 

Työn analyysien pohjalta voidaan todeta, että yli 80 prosenttia turkulaisista suomenkieli-

sissä peruskouluissa opiskelevista 3.−6. -luokkalaisista saavuttavat koulunsa joko kävellen 

tai pyöräillen koulumatkan pituuden osalta. Tarkasteltavien 27 koulun välillä esiintyy kui-

tenkin selkeitä eroja niin oppilaiden koulumatkojen pituuksissa, kuin koulumatkaympäris-

töjen koetussa turvallisuudessa. Työn analyysin mukaan koettu turvattomuus on keskitty-

nyt vahvasti koulujen lähiympäristöön sekä Turun keskustaan. Lasten koulumatkaympäris-

tössä kokema turvattomuus voi ilmetä alhaisempina kävelyn ja pyöräilyn määrinä. Vaikka 

tutkimuksessa ei tutkittu oppilaiden käyttäytymistä koulumatkoilla, voidaan todeta, että 

ympäristö vaikuttaa oppilaiden koulumatkakäyttäytymisen potentiaaliin ja tämä potentiaali 

eroaa kouluittain Turussa.  

      Vaikka kouluverkkoon, liikennejärjestelmään ja asumiseen liittyvien suunnitelmien 

sekä tavoitteiden osalta Turun koulujen aktiivinen saavutettavuus näyttää paranevan, tule-

vaisuuden ennustaminen monen liikkuvan elementin kautta on hankalaa. Kestävien kulku-

tapojen osuuksien kasvattamistavoitteet, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen sekä kouluver-

kon laajentaminen nykyisestään antaa ainakin isossa mittakaavassa kuvan parantuvasta 

mahdollisuudesta kulkea kouluun kävellen sekä pyöräillen. Liikkuvana ja hankalasti en-

nustettavana tekijänä on lapsiperheiden asumisen sijoittuminen tulevaisuudessa. Kuten 

asukasbarometrin 2016 (Strandell, 2017), tosin pienessä otannassa, ilmeni, barometriin 

vastanneet lapsiperheet asuivat kaikista taloustyypeistä kauimpana kouluista. Täydennysra-

kentamisessa olisikin tärkeää huomioida lapsiperheiden tarpeet sekä toivomukset. Lapsi-

perheiden asumistoiveiden sekä muuttoliikkeen kehitystä tulisi pyrkiä ymmärtämään, jotta 

käveltävää ympäristöä sekä koulumatkaa voidaan suunnitella myös tulevaisuuden lapsille. 

      Koulujen profilointi koulumatkojen pituusjakaumien sekä turvattomuuden suhteen voi 

olla hyödyllistä. Esimerkiksi kouluihin, joihin oppilaiden mallinnetut koulumatkat ovat pit-

kiä, pitäisi varmistaa joukkoliikenteen yhteyksien sekä saattoliikenteen turvallinen ja sel-

keä järjestäminen. Kouluihin, joiden oppilaista suuri osa asuu käveltävän etäisyyden ulko-

puolella, mutta pyöräiltävällä etäisyydellä, tulisi kohdentaa resursseja pyöräreittien, -opas-

teiden sekä -pysäköinnin kehittämiseen. Kolmen ja viiden kilometrin välisellä etäisyydellä 
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koulustaan asuvia on noin kymmenen prosenttia tutkittavista oppilaista. Vaikka laki säätää 

viiden kilometrin kyyditysrajasta, voisivat kunnat harkita koulukyydin tarjoamisen alakou-

luikäisille esimerkiksi kolmen kilometrin ylittäviltä koulumatkoilta, tukeutuen erityisesti 

joukkoliikenteeseen. Taloudellinen panos voisi maksaa itsensä takaisin kouluympäristön 

turvallisuuden kohennettua, kun saattoliikenne vähenee ja suurempi osa lapsista kulkee 

kouluun kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Turvallisuuden suhteen profilointi on 

kuitenkin haastavaa. Koetun turvattomuuden aineistoa tulisi tutkia lähemmin, jotta mah-

dolliset koulukohtaiset ongelmakohdat voisi paikantaa. Tämän työn laajuudesta johtuen 

laajaa kokemusaineistoa ei tutkittu tarkemmin. Kuitenkin, aineisto on olemassa ja se sisäl-

tää kattavaa tietoa lasten kokemuksellisesta ympäristöstä. Lasten koetun turvattomuuspai-

kannusten tarkempi tutkiminen voi olla ratkaisevaa koulumatkojen kävely- ja pyöräilyolo-

suhteiden kehittämisessä. 

      Suunnittelun rooli käveltävän ja pyöräiltävän koulumatkan suhteen ei rajaudu ympäris-

tön suunnitteluun vaan nykyisin yhä enemmän ympäristön käyttäjien osallistamiseen suun-

nittelussa. Ihmisten liikkumisen kulkutapaa ohjaaviin tekijöihin tulisi pyrkiä vaikuttamaan 

jo kaavoitusvaiheessa, jolloin vaikutusmahdollisuudet ovat vielä suuret. Jo kaavoitusvai-

heessa eri väestöryhmien osallistamista tulisi parantaa. Erityisesti lasten osallistamiseen tu-

lisi kehittää uusia toimivia menetelmiä. Vaikka suunnittelulla onnistuttaisiin luomaan täy-

dellinen potentiaali lasten koulumatkojen aktiiviseen kulkemiseen, se ei tarkoita, että po-

tentiaali valjastetaan. Kouluilla on erityinen rooli kannustaa lapsia sekä erityisesti lasten 

vanhempia koulumatkan, edes osittaiseen, kävelyyn tai pyöräilyyn sekä tiedottaa aktiivisen 

arkiliikkumisen hyödyistä.  

 

5.2 Työssä käytetyt aineistot ja menetelmät 

 

Tässä työssä käytettyjen aineistojen laatu vaikuttaa suoraan tulosten laatuun. Mallinnettui-

hin koulumatkoihin on vaikuttanut niin oppilasaineisto, kouluaineisto kuin tieverkon laatu. 

Tutkimuksessa mallinnetut koulumatkat pohjautuvat oletukseen siitä, että lapset kulkevat 

kouluun yhdestä pisteestä lyhintä mahdollista reittiä. Kuitenkin lasten elinympäristöt koos-

tuvat monista muista paikoista, ja koulumatkat eivät aina ala yhdestä osoitteesta. Yhä use-

ammalla lapsella on enemmän kuin yksi koti, ja koulumatkan muodostumiseen vaikuttavat 

monet, esimerkiksi työn taustaluvussa avatut tekijät kuten perheen arjen sujuvoittaminen.  

      Tieverkon laadussa ja se luokittelussa on voinut ilmetä avoimesti muokattavalle tieai-

neistolle ominaisia virheitä, jotka voivat vaikuttaa reititettyihin koulumatkoihin sekä niistä 
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laskettuihin pituuksiin. Luokittelu pohjautuu muiden käyttäjien antamiin teiden luokituk-

siin, jotka voivat vaihdella alueellisesti. Luokittelun pohjana ei ollut olemassa selkeää kä-

veltävän ja pyöräiltävän luokan erottelua ja tiesegmenttien luokittelu pohjautui OSM-ai-

neistokuvauksiin, aikaisemmin tehtyyn pro gradu -tutkielmaan sekä myös kokeiluun. 

Työssä nousikin esiin massiivinen tarve kehittää käveltävien sekä pyöräiltävien teiden ai-

neistoja sekä niiden yhdenmukaista luokittelua, jota ei Suomen kunnista ainakaan reitittä-

miseen vaadittavalla laadulla ole saatavilla. Saavutettavuustutkimusten selkeä kotimainen 

edelläkävijä on pääkaupunkiseutu, joka tuottaa yliopiston tutkimusryhmien tukemana mui-

hin Suomen kuntiin verraten runsaasti tietoa alueen saavutettavuudesta lukuisilla eri mitta-

reilla. Muidenkin Suomen kaupunkiseutujen tulisi seurata pääkaupunkiseudun mallia ja ke-

hittää sekä hyödyntää saavutettavuustutkimusta enemmän. Kuitenkin niin kansainvälisestä 

kuin kotimaisesta saavutettavuustutkimuksesta uupuu lasten liikkumista koskeva tutkimus. 

Usein saavutettavuus lasketaan keskivertoihmisen näkökulmasta, vaikka väestön liikku-

mistavat, -tarpeet sekä -kyvyt eroavat suuresti toisistaan.  

      Aktiivisen liikkumisen rajaaminen kävelyyn ja pyöräilyyn on nykyistä todellisuutta ja 

etenkin tulevaisuutta rajaavaa. Lapset ja nuoret käyttävät yhä enenevin määrin erilaisia ak-

tiivisen liikkumisen välineitä kuten skeittilautaa, ja aktiivisen sekä passiivisen liikkumisen 

ero on kasvavasti häilyvää. Uusien kulkutapojen tutkiminen vaatii mittareiden kehittä-

mistä. Esimerkiksi sähköpyörät ja muut sähköavusteisesti liikkuvat kulkutavat yleistyvät ja 

vaativat lainsäädännön ja liikennesuunnittelun lisäksi saavutettavuustutkimusta pysymään 

perässä. Lisäksi joukkoliikenteen voi myös lukea osittain aktiiviseksi, sillä pysäkille ja py-

säkiltä pääsemiseksi täytyy liikkua usein aktiivisin keinoin.   

      Tulevaisuuden skenaarioita miettiessä muuttuvien liikennetapojen lisäksi on myös pi-

dettävä mielessä, että tulevaisuuden koulurakennuksen rooli muuttuu. Opetussuunnitelma 

kannustaa rakennuksia ympärivuorokautiseen käyttöön ja koulurakennusten toimintojen 

määrä kasvaakin ainakin Turkuun rakentuvien uusien monitoimitalojen muodossa. Sen li-

säksi, että monipuolistuvan palvelutarjonnan vuoksi koulujen ympäristön ympärivuoro-

kautista turvallisuutta tulisi kehittää, perusopetuksenkin maantieteellisen sijainnin merkitys 

saattaa muuttua tai monipuolistua. 

      Tällä työllä on esitetty keino tutkia koulujen aktiivista saavutettavuutta lasten liikkumi-

seen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Työssä on perinteisen matkan pituuden lasken-

nan lisäksi hyödynnetty matkojen koulumatkojen pituuksien luokittelua sekä kokemuspoh-

jaista aineistoa lasten turvattomuudesta. Työssä ei kuitenkaan ole tarkemmin menty lasten 

kokemuksiin, vaan kokemuksia on tutkittu yhtenä suurena, anonyyminä tiheyskarttana. 
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Menetelmä on hyödyntänyt kirjallisuutta ja olettanut, että koettu turvattomuus on yhtey-

dessä lasten kävelyn ja pyöräilyn alhaisempiin todennäköisyyksiin koulumatkoilla. Kuiten-

kin tästä yhteydestä on vähän tutkimusnäyttöä.  

      Koetun turvattomuuden ja vähäisen kävelyn ja pyöräilyn syy-seuraussuhteita ei ole tut-

kittu tarpeeksi, vaikka yhteyksistä on kuitenkin näyttöä. Tutkimuksissa on korostettu myös 

erityisesti lasten vanhempien tai huoltajien käsitysten vaikutuksia lasten liikkumiseen. Tä-

mänlaista aineistoa ei kuitenkaan ollut saatavilla. Tosin on huomioitava, että osa lapsista 

luultavasti sai vanhemmiltaan avustusta kartta-aineiston keruuvaiheessa, jolloin lasten van-

hempien ajatuksia turvallisuudesta on saattanut eksyä aineistoon. Aineistoon ja niistä ve-

dettyihin johtopäätöksiin on siis syytä suhtautua varauksella, sillä niiden välistä yhteyttä ei 

ole tutkittu vielä tarpeeksi (luku 2.2). 

      Koetun turvattomuuden tutkiminen tiheyskarttana on myös eri näkökulmista ongelmal-

lista. Ensinnäkin, yksittäiset kokemukset jäävät varjoon verraten tilanteisiin, joissa lähellä 

olevalla alueella esiintyy runsaasti koettua pelkoa tai vaarantunnetta esittäviä pisteitä. Kui-

tenkin jokainen lapsen turvattomuuskokemus olisi merkityksellistä tutkia. Toiseksi, työssä 

ei ole pureuduttu turvattomuutta aiheuttaviin tekijöihin, vaikka aineisto sen sallisi. Kysely-

aineistossa on runsaasti tarkkaa tietoa lasten kokemuksista elinympäristössä, mutta aineisto 

vaatii paljon purkamista. Aineiston tutkimisen hyödyt ovat kuitenkin ilmeiset. Kolmas on-

gelma koetun turvattomuuden aineiston käytössä on aineistosta vedettävät johtopäätökset, 

kuten aikaisemmin tässä työssä on esitelty. Aineisto on koottu kysymällä lapsilta koulu-

matkoilla ja kouluympäristöissä pelottavista tai vaaralliselta tuntuvista asioista. Niiden ole-

massaolon puute ei kuitenkaan ilmennä koettua turvallisuutta, ainoastaan turvattomuusko-

kemusten vähäisyyttä. Pelko- ja vaaranpaikka-aineistosta ei voida siis suoraan vetää johto-

päätöksiä turvallisesta tai turvattomasta koulumatkasta tai kouluympäristöstä, mutta usei-

den kokemusmerkintöjen muodostamat tihentymät kertovat kuitenkin jotain näiden paikko-

jen muodostamista kokemuksista lasten elinympäristöissä. Kausaliteettisuhteiden vetämi-

nen negatiivisten kokemusten sekä liikkumisen välille on kuitenkin vielä mahdotonta vä-

häisten tutkimusten takia. Liikkumista rajoittavaa tai ei, on kuitenkin todettava, että lapset 

kokevat pelkoja ympäristössään. Vaikka sillä ei olisi vaikutusta lasten liikkumiseen, sillä 

on vaikutus lasten kokemaan elinympäristön laatuun ja se ei ole tavoiteltavaa.  

       Kävelyyn ja pyöräilyyn houkutteleva kaupunki voi olla ratkaisu kaupunkien tavoittee-

seen tasa-arvoisesta, turvallisesta, hyvinvointia edistävästä sekä kestävän kehityksen mu-

kaisesta kaupungista. Paikkatietopohjaiset aineistot sekä analyysimenetelmät voivat toimia 
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merkittävänä työkaluna tämän poikkitieteellisen, monen alan yhdistävän aihepiirin tutki-

muksessa.   

 

5.3 Koettu turvattomuus lasten saavutettavuuden mittarina 

 

Tässä työssä käytetyt menetelmät ovat kokeiluja sisällyttää lasten kävelyn ja pyöräilyn 

määrään mahdollisesti linkittyvä koettu turvattomuus saavutettavuustutkimukseen. Kuinka 

pelottavalta tuntuva risteys vaikuttaa aikuisen tai lapsen päätöksiin liikkua ympäristössä? 

Kuinka sitä pitäisi tutkia? Työ nosti esiin lukuisia jatkotutkimustarpeita, mutta erityisesti 

turvattomuuden ja käyttäytymisen välisen suhteen syvemmän ymmärtämisen merkityksen.   

     Turvattomuus on huomattu olevan yhteydessä alhaisempiin kävelyn ja pyöräilyn mää-

riin, mikä tässä täyssä oletetaan ilmentävän koulun huonompaa aktiivista saavutettavuutta. 

Kuten aikaisemmissa luvuissa on kuitenkin nostettu esiin, lasten kokeman turvattomuuden 

vaikutussuhdetta liikkumiskäyttäytymiseen ei ole tutkittu tarpeeksi. Tältä osin työallevii-

vaakin tarvetta tutkia niin lasten kuin myös muiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ko-

kemusten vaikutuksia liikkumiskäyttäytymiseen. Ilmenevien yhteyksien lisäksi olisi tär-

keää tutkia enemmän todellisia vaikutussuhteita, jotta tutkimus ei jää vain regressioanalyy-

sien ja oletettujen vaikutussuhteiden varaan. Toisaalta kävelyn ja pyöräilyn osuuksien kas-

vuun kytkeytyvien tekijöiden tunnistamisella voidaan pyrkiä kasvattamaan aktiivisten kul-

kutapojen määrää. 

 

 

5.4 Jatkotutkimustarpeet 

 

Mikäli koettu turvattomuuden vaikutusta saavutettavuuteen halutaan ymmärtää paremmin, 

tulisi turvattomuuden sekä todentuneen liikkumisen välisiä vaikutussuhteita tutkia koko-

naisvaltaisemmin.  Kun vaikutussuhteet ovat selvillä, erilaisia turvattomuutta mittaavia 

keinoja ja niiden vaikutuksia saavutettavuuteen pystytään kehittämään. Liikkumista ja ak-

tiivista elämäntapaa rajoittaviin ja tukeviin tekijöihin on myös perehdyttävä monipuolisesti 

ja monialaisesti. Olemassa olevaan laajaan ja poikkitieteellinen lasten liikkumista tutkivaan 

yhteisöön olisi hyvä mahduttaa saavutettavuusnäkökulman omaavia tutkijoita.  Lisäksi saa-

vutettavuuslaskennassa hyödynnettäviä aineistoja tulisi kehittää. Mikäli ja kun kävely- ja 

pyöräilysaavutettavuustutkimus lisääntyy, se vaatii toimivia ja laadukkaita aineistoja kä-

veltävistä sekä pyöräiltävistä reiteistä.  
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      Tällä työllä selvitettiin, että turkulaisilla lapsilla on matkan pituuden osalta potentiaali 

kulkea kouluun, ja potentiaali näyttäisi parantuvan tulevaisuudessa. Aktiivisen koulumat-

kan potentiaalin valjastamiseksi olisi kuitenkin tärkeä tutkia lasten turvattomuuden koke-

muksia ympäristöstä ja sitä, kuinka se vaikuttaa ympäristössä liikkumiseen. Koetun turvat-

tomuuden aineiston syvemmän tutkimisen lisäksi olisi merkityksellistä tutkia turkulaisten 

oppilaiden todentunutta liikkumista. Miten lapset oikeasti kulkevat kouluun? Mitä reittiä 

lapset käyttävät ja miksi? Ja etenkin, miksi joku kulkee autolla, kun potentiaali pyöräilyyn 

on olemassa?  

      Suunnitelmista ja tavoitteista huolimatta nähtäväksi jää, kuinka perusopetuksen tehos-

tamistoimenpiteiden, väestön muutosten sekä asumispreferenssien sekä maankäyttöä oh-

jaavan suunnittelun kehityskulut kohtaavat koulumatkojen muotoutumisen osalta tulevai-

suudessa. Kuitenkin jalankulun sekä pyöräilyn mahdollisuuksien edistämisellä on niin las-

ten itsenäisen liikkumisen sekä hyvinvoinnin kasvun lisäksi valtavasti hyötyä niin ympäris-

tön kestävyyden kuin lasten perheiden arjen sujuvoittamisen kannalta. Hyödyt jatkuvat niin 

julkis- kuin yksityistalouteen sekä lasten ja lapsiperheiden tasa-arvoonkysymyksiin. Täten 

kävelyyn ja pyöräilyyn vaikuttavien tekijöiden poikkitieteellisen tutkimuksen jatkaminen 

on monen tavoitteen kannalta erittäin merkityksellistä.  
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Haluaisin kiittää Turun kaupunkia ainutlaatuisesta mahdollisuudesta tutkia itselle sekä kau-

pungille merkittävää aihepiiriä. Erityinen kiitos Turun yleiskaavoittajalle Andrei Pan-

schinille, joka huomasi tarpeen yleiskaavan selvitystyölle ja oli alusta asti tukena työn eri 

vaiheissa, niin aiheen rajaamisessa, analyysien teossa sekä loppurutistuksessa. Kiitos myös 

Turun sivistystoimialalle aineistoista, yhteistyöstä sekä kiinnostuksesta tutkielmantekoa 

kohtaan.  

      Kiitos myös Helsingin yliopiston Sami Moisiolle ja Tuuli Toivoselle työn ohjauksesta, 

vaikka toisessa kaupungissa asuminen on luonutkin haasteita yhteydenpidon osalta. Laajan 

aihepiirin hallitsemisessa ja yhteyksien ymmärtämisessä on ollut pureskeltavaa, mutta oh-

jauksenne ansiosta ajatukset ovat pysyneet kutakuinkin raiteilla, ja palanneet sinne tarvitta-

essa.  

      Kiitokset myös läheisille sekä työkavereille jatkuvasta tsemppaamisesta! Monet sano-

vat, että gradun tärkein ominaisuus on että se on valmis. Kuitenkin mielestäni vähintään 

toisiksi tärkeintä on se, että se on edes jollain tavalla merkityksellinen. Mikään ei ole hie-

nompi tunne, kuin kokea, että tehdystä tutkimuksesta voi olla jotain hyötyä turvallisten, 

terveyttä edistävien sekä kestävien kaupunkien suunnittelussa.  

      Jos jotain olen huomannut tätä tutkielmaa tehdessäni niin sen, että kävelyllä ja pyöräi-

lyllä on paljon enemmän merkityksiä kuin fyysinen hyvinvointi ja kestävä kehitys. Lasken-

nallisten analyysien lisäksi teinkin aika paljon empiiristä tutkimusta kävelyn ja pyöräilyn 

vaikutuksista henkiseen hyvinvointiin ja luovuuteen. Ulkona liikkuminen on ollut paras 

keino avata aivosolmuja sekä purkaa stressiä. Parhaat ideat ja ajatukset ovat syntyneet 

lenkkeillessäni Turun Aurajoen varrella tai pyöräillessäni Turun saaristossa.  

      Nähtäväksi jää, jääkö kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen vain ohimene-

väksi suunnitteluparadigmaksi. Uskon kuitenkin, että mitä enemmän kävelyä ja pyöräilyä 

tutkitaan poikkitieteellisesti, sitä vahvemmin aktiivisten kulkutapojen käytön edistäminen 

omaksutaan osaksi hyvän kaupunkisuunnittelun peruskiveä.   
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