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Tiivistelmä 
Lasten ja nuorten aktiivisen ja itsenäisen liikkumisen on havaittu vähentyneen 
viimeisten 30 vuoden aikana Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa. 
Kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä kuljetut koulu- ja vapaa-ajan matkat ovat 
tärkeä osa lasten ja nuorten arkiliikuntaa, minkä lisäksi itsenäinen ja aktiivinen 
liikkuminen tukee monin tavoin kehitystä ja hyvinvointia. Nuorena opittu 
aktiivisuus voi parhaimmillaan muodostua tavaksi ja pitkällä aikavälillä edistää 
myös aikuisväestön terveyttä sekä liikennejärjestelmän kestävyyttä.  
 
Tässä työssä tutkin syksyllä 2018 kerätyllä HSL:n Liikkumistutkimusaineistolla 
Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten (n=1536) liikkumistapoja ja 
fyysisen aktiivisuuden määrää arkipäivän matkoilla. Kävely oli lasten ja nuorten 
yleisin tapa liikkua. Kestäviä kulkutapoja eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä 
suosittiin etenkin koulumatkoilla. Vapaa-ajan matkoista useammat olivat henkilö-
autokyytien varassa. Lasten ja nuorten kulkutapajakauma oli sukupuolittunut si-
ten, että pojat kulkivat useammin pyöräillen ja tytöt useammin kävellen ja joukko-
liikenteellä. 9–11-vuotiaat lapset olivat fyysisesti aktiivisimpia arjen matkoilla. 
Joukkoliikenteen kävelyosuuksien huomioiminen lisäsi merkittävästi etenkin 15–
17-vuotiaiden ja sisemmillä kaupunkialueilla asuvien lasten ja nuorten aktiiviseen 
liikkumiseen käytettyä aikaa.  
 
Tulosten valossa Helsingin seudun lasten ja nuorten tarpeita on otettava huomioon 
päätöksenteossa edistämällä väestöryhmän kestävän liikkumisen edellytyksiä eri-
tyisesti vapaa-ajan matkoilla. Lähellä sijaitsevat toimintamahdollisuudet, turval-
liseksi koetut kävely- ja pyöräily-ympäristöt sekä laadukkaiden joukkoliikennepal-
veluiden saavutettavuus ovat keskeisiä lasten ja nuorten kestävää, itsenäistä, fyysi-
sesti aktiivista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista liikkumista tukevia tekijöitä.  
 
Avainsanat  Aktiivinen liikkuminen, kulkutavan valinta, lapset ja nuoret, kävely ja pyö-
räily, kestävä kaupunkiliikenne, rakennettu ympäristö 
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Abstract 
The active and independent mobility of children and adolescents has reduced over 
the past 30 years in Finland and many other European countries. School and leisure 
trips on foot, by bicycle, and by public transit (PT) are fundamental for sufficient 
physical activity (PA) in children and adolescents. Furthermore, independent and 
active mobility has been shown to support child development and well-being. Even-
tually, developing physically active habits at a young age may also benefit adult pub-
lic health and sustainability of the transit system. 
 
In this thesis, I studied the everyday mobility patterns and the amount of everyday 
physical activity in children and adolescents (7 to 17 years, n=1536) living in the 
Helsinki region. I conducted the study using the data from HSL Travel Survey 2018. 
Walking was the most used mode of transport among children and adolescents. 
Sustainable travel modes, i.e. walking, cycling and PT, were especially popular on 
school trips. Leisure trips were more often traveled by car. Gender was associated 
with the modal split of children and adolescents: while boys cycled more frequently, 
girls walked and used PT more often. The PA levels were highest in children aged 
9–11. Walking to PT significantly increased the PA time in children and adolescents, 
especially among residents of inner urban areas and in adolescents aged 15–17. 
 
The results suggest that the needs of children and adolescents living in the Helsinki 
region should be acknowledged in policy-making by promoting sustainable 
transport specifically on leisure trips. Nearby affordances, safe walking and cycling 
environments, and the availability of high-quality PT are key factors in supporting 
sustainable, independent, physically active, and socially just means of mobility. 
 
Keywords Active mobility, mode choice, children and adolescents, walking and cycling, 
sutainable mobility, built environment 
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Käsitteet 

  
Helsingin seutu Pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien muodostama alue, johon 

kuuluu 14 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Hyvinkää, 
Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, 
Sipoo, Tuusula ja Vihti. Tässä tutkimuksessa myös HSL-alueeseen 
kuuluva Siuntio luetaan Helsingin seudun kunnaksi. 
 

Kehyskunnat Pääkaupunkiseudun ympäröivät kunnat, joihin kuuluu Hyvinkää, Jär-
venpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Si-
poo, Tuusula ja Vihti. Siuntio luetaan tässä tutkimuksessa Helsingin 
seudun kehyskunnaksi. 

Kokonaismatka-
aika 

Matkojen yhteenlaskettu kesto, esimerkiksi minuuttia vuorokaudessa 
(min/vrk). Myös kulkutavan vaihtoon kuluva aika lasketaan mukaan 
kokonaismatka-aikaan. 

Matka Matkalla tarkoitetaan siirtymistä paikasta toiseen. Kaikki pihapiirin ul-
kopuolelle ulottuvat siirtymät luokitellaan matkoiksi. Esimerkiksi ko-
tiperäinen kauppareissu koostuu kahdesta matkasta: matkoista kotoa 
kauppaan ja kaupasta kotiin. Myös lenkit (esimerkiksi kävelylenkit) 
luetaan matkoiksi. 

Matkaluku Matkojen lukumäärä henkeä kohti tiettynä ajanjaksona. Tässä tutki-
muksessa matkaluvun yksikkönä käytetään yleisesti matkaa vuorokau-
dessa (matkaa/vrk). 

Matkaryhmä Matkat voidaan jakaa matkaryhmiin matkan tarkoituksen mukaan. 
Esim. koulumatkat, vapaa-ajan matkat.  

Matkasuorite Matkojen yhteenlaskettu pituus, esimerkiksi kilometriä vuorokau-
dessa (km/vrk). 

Pääasiallinen  
kulkutapa 

Kulkutapa, jolla on suurin rooli matkan tekemisessä. Tyypillisesti pää-
asiallisella kulkutavalla kuljetaan mahdollisia muita kulkutapoja pi-
dempi osuus matkasta. 

Pääkaupunkiseutu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostama alue. 

Saavutettavuusalue HSL:n kestävän liikenteen kestävien kulkutapojen saavutettavuus-
vyöhykkeistä (SAVU) muodostetut kolme aluetta, joilla voidaan ha-
vainnollistaa eri alueiden asukkaiden mahdollisuuksia saavuttaa päi-
vittäisiä toimintoja, kuten työpaikkoja ja palveluita kävellen, polku-
pyörällä ja joukkoliikenteellä. 
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Lyhenteet 
 

HSL Helsingin seudun liikenne 
Likes 
MAL 

Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiö 
Maankäyttö, asuminen ja liikenne 

Savu Saavutettavusvyöhykkeet HSL alueella 
YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
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1 Johdanto 
 
Helsingin seutu on Suomen suurin kaupunkiseutu, joka tiivistyy ja kasvaa jatkuvasti. Seu-
dun 14:ää kuntaa asuttaa jo noin 1,5 miljoonaa asukasta, vuoteen 2050 mennessä luvun ar-
vioidaan kohoavan kahteen miljoonaan. Tämä luo kasvavan tarpeen ylläpitää seudun toimi-
vuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeita maankäytön, asumisen ja liikenteen 
suunnittelussa. (HSL 2019b). Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, 5§) on määritetty, 
että suunnittelulla on edistettävä turvallista, terveellistä, viihtyisää ja sosiaalisesti toimivaa 
elinympäristöä, jossa kaikkien väestöryhmien tarpeet voivat täyttyä. Eri ryhmiä koskevan 
tiedon tuottaminen parantaa suunnittelutyön onnistumisen edellytyksiä. Tässä diplomi-
työssä tutkitaan 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten arkiliikkumiseen liittyviä ilmiöitä Helsin-
gin seudulla ja pohditaan, kuinka tämän väestöryhmän tarpeita voidaan huomioida parem-
min suunnittelussa. 

 
Lasten ja nuorten huomioiminen suunnittelussa edellyttää ymmärrystä heidän erityisase-
mastaan rakennetun ympäristön käyttäjinä. Etenkin pienemmät lapset voidaan lukea osaksi 
monimuotoista liikkumis- ja toimintaesteisten ryhmää, sillä he kohtaavat usein liikkumista 
rajoittavia esteitä (Viinikainen ja Helin 2002) eivätkä kykene aikuisen tavoin arvioimaan 
ympäristön riskejä (Ampofo-Boateng ja Thompson 1991). Aikuisen mittakaavaan suunni-
teltu maailma voi lasten ja nuorten lisäksi hankaloittaa vanhusten, raskaana olevien, sairai-
den ja esimerkiksi lastenrattaiden tai kantamusten kanssa kulkevien ihmisten arkea (Joki-
niemi 2007). Toisin sanoen kuka hyvänsä saattaa joskus kokea rakennetun ympäristön es-
teellisyyden rajoittavan elämäänsä. Lasten esteisyys liittyy ennen muuta pienikokoisuuteen 
sekä kehitysvaiheessa olevaan havainnointi- ja arviointikykyyn, jotka rajoittavat mahdolli-
suuksia kulkea vapaasti ja altistavat vaaroille erityisesti liikenteessä (Johansson C. 2004). 
 
Lasten ja nuorten itsenäinen, ilman aikuisen valvontaa tapahtuva liikkuminen on vähenty-
nyt 1900-luvun jälkipuoliskolta alkaen monissa maissa ympäri maailmaa. Suomessa lasten 
liikkumisen itsenäisyys on kansainvälisesti vertailtuna maailman kärkitasoa, mutta myös 
suomalaislasten itsenäinen liikkuminen on vähentynyt viime vuosikymmeninä. (Hillman 
ym. 1990; Kyttä ym. 2015; Shaw ym. 2015). On tärkeää, että lapsi voi jo varhaisessa vai-
heessa käyttää ympäristöään pyöräilyyn, kävelyyn, leikkimiseen ja sosiaalisiin toimintoihin, 
sillä ne ovat erottamattomasti yhteydessä kansanterveyteen, liikenteen päästöihin sekä yk-
silön psykososiaaliseen kehitykseen ja hyvinvointiin (Larouche ym. 2014, Kallio ym. 2016, 
Prezza ym. 2001). Opituilla liikkumistottumuksilla on kauaskantoisia seurauksia myös siksi, 
että nuorena opittujen rutiinien on huomattu ennustavan fyysisen aktiivisuuden tasoa myös 
aikuisiällä (Yang ym. 2014; Thompson ym. 2003).  
 
Jotta lasten ja nuorten itsenäiselle ja aktiiviselle liikkumiselle voitaisiin luoda parempia 
edellytyksiä, on tärkeää tutkia ja ymmärtää siihen vaikuttavia tekijöitä. Vähäisen aktiivisuu-
den ja kaventuneen itsenäisyyden aiheuttamat ongelmat ovatkin kiihdyttäneet maailman-
laajuisesti lasten ja nuorten liikkumista koskevaa tutkimusta. Tutkimuksessa on tunnistettu 
keskeisiä yksilöllisiä ja sekä fyysisen että sosiokulttuurisen ympäristön ominaisuuksia, jotka 
vaikuttavat lasten ja nuorten itsenäisen ja aktiivisen liikkumisen mahdollisuuksiin. Kävelyä 
ja pyöräilyä suosiva tiivis yhdyskuntarakenne, palvelujen ja virkistysalueiden saavutetta-
vuus, hyvät kulkuyhteydet sekä pienet liikennevirrat kannustavat lapsia ja nuoria liikku-
maan itsenäisesti (Kyttä 2009; Villanueva ym. 2013). Sosiokulttuurisista 
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ympäristötekijöistä merkittävimpiä ovat sekä lasten että vanhempien kokema turvallisuus 
elinympäristössä, heidän asenteensa sekä yhteisön sosiaaliset normit ja ystävien tuki (Fyhri 
ja Hjorhtol 2009; Kyttä ym. 2009; Lang ym. 2011; Thompson ym. 2003). Yksilöllisistä omi-
naisuuksista etenkin iän ja sukupuolen on havaittu vaikuttavan siihen missä ja miten lapset 
ja nuoret liikkuvat (Shaw ym. 2015; Broberg ym. 2013a; Fagerholm ja Broberg 2011).  
 
Tämän diplomityön päämääränä on tuottaa tietoa lasten ja nuorten arkiliikkumisen nykyti-
lasta Helsingin seudulla ja sen myötä viitoittaa tietä lasten ja nuorten hyvinvointia edistä-
välle ja tarpeita huomioon ottavalle suunnittelulle. Työssä kartoitetaan kirjallisuuskatsauk-
sen valossa lasten ja nuorten liikkumisen piirteitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi sel-
vitetään, mitä lasten ja nuorten liikkumisesta jo tiedetään Helsingin seudulla.  

 
Työn tutkimusosuudessa hyödynnetään HSL:n Liikkimistutkimuksen aineistoa, joka on ke-
rätty vuonna 2018. Aineistoa analysoimalla pyritään luomaan kattava yleiskuva Helsingin 
seudun lasten ja nuorten arkipäivän liikkumistavoista. Työssä tutkitaan esimerkiksi sitä, mi-
ten paljon eri-ikäiset ja eri alueilla asuvat lapset ja nuoret liikkuvat eri kulkumuodoilla ja 
kuinka paljon he käyttävät aikaa aktiiviseen liikkumiseen. Keskeistä on myös selvittää, 
kuinka liikkuminen vaihtelee alueittain sekä eri väestöryhmiin kuuluvilla 7–17-vuotiailla. 

 
Tutkimusalueeseen kuuluu Helsingin seudun 14 kuntaa ja 1.1.2018 HSL-alueeseen liittynyt 
Siuntio. Diplomityön tilaajana on toiminut Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), 
joka vastaa Helsingin seudun lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. 
Suunnitelma on osa laajempaa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnitelmaa. 
Tämän diplomityön tarkoitus on tukea suunnittelutyötä tuottamalla uutta tietoa Helsingin 
seudun lasten ja nuorten liikkumistavoista. 
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2 Taustaa 
 
2.1 7–17-vuotias väestö Helsingin seudulla 
 
Helsingin seudulla asui vuoden 2019 lopulla yli 1,5 miljoonaa asukasta, joista 184 000 oli 7–
17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Suurin osa seudun koko väestöstä asuu pääkaupunkiseudun 
kunnissa: Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla. 7–17-vuotiaiden osuus väestöstä 
seudulla on keskimäärin 12 prosenttia. Lasten ja nuorten osuus on pääkaupunkiseudulla 
pienempi kuin Helsingin seudun kehyskunnissa (Taulukko 1).  

 

 
Kuva 1. Helsingin seudun kunnat sekä niiden jakautuminen pääkaupunkiseutuun ja kehyskuntiin 
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Taulukko 1. Helsingin seudun kuntien asukasmäärät 31.12.2019 sekä 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten osuus 
väestöstä. (Lähde: Tilastokeskus) 

Kunta 
 

Väkiluku 
31.12.2019 

7–17-vuotias 
väestö 
31.12.2019 

7–17-vuotiaan  
väestön osuus 
31.12.2019 
(%) 

Helsinki 653 800 64 500 10 

Espoo 289 700 40 400 14 

Vantaa 233 800 29 400 13 

Kauniainen 9 800 1 600 16 

Pääkaupunkiseutu yhteensä 1 187 100 135 900 11 

Hyvinkää 46 500 5 800 13 

Järvenpää 43 700 5 600 13 

Kerava 36 800 4 600 12 

Kirkkonummi 39 600 6 400 16 

Mäntsälä 20 700 3 300 16 

Nurmijärvi 43 000 7 200 17 

Pornainen 5 000 920 18 

Sipoo 21 200 3 200 15 

Tuusula 38 600 6 200 16 

Vihti 29 200 4 400 15 

Kehyskunnat yhteensä 324 200 47 600 15 

Helsingin seutu yhteensä 1 511 300 183 500 12 

Siuntio 6 100 947 15 
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Helsingin seudulla 7–17-vuotiaiden osuus väestöstä vaihtelee postinumeroalueittain yhden 
ja 24 prosentin välillä (Kuva 2). Helsingin matala lasten ja nuorten osuus painottuu erityi-
sesti kantakaupunkialueelle, jossa se on kauttaaltaan alle kymmenen prosenttia. Kehyskun-
nissa osuus on keskivertoa suurempi, pääsääntöisesti yli 13 prosenttia radanvarren aseman-
seutuja ympäröiviä alueita lukuun ottamatta.  
 

 
 

Kuva 2. 7–17-vuotiaan väestön osuus Helsingin seudun postinumeroalueilla 31.12.2019. (Lähde: Tilastokes-
kus) 
 
Yhdyskuntarakenne vaihtelee Helsingin seudun sisällä, mikä vaikuttaa alueelliseen saavu-
tettavuuteen. Eroja voidaan kuvata Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) tuottaman kau-
punki-maaseutuluokituksen avulla, joka on kuntarajoista riippumaton yhdyskuntaraken-
netta kuvaava rasteriaineisto. Luokituksen kaikki seitsemän tasoa on kuvattu alla Helminen 
ym. (2020) mukaisesti.  

 
Kaupunkialueet 
 
1. Sisempi kaupunkialue: Kaupunkien tiivis yhtenäinen tehokkaasti rakennettu alue.  
2. Ulompi kaupunkialue: Sisemmän kaupunkialueen reunasta yhtenäisesti jatkuvan 
taajamarakenteen reunalle ulottuva kaupunkimaisen tehokkuuden alue.  
3. Kaupungin kehysalue: Kaupunkiin välittömästi kytkeytyvä osa kaupungin ja maaseudun 
välivyöhykkeestä.  
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Maaseutualueet 
 
4. Maaseudun paikalliskeskukset: Suurempien kaupunkialueiden ulkopuolella sijaitsevat 
taajamakeskukset, pikkukaupungit ja isot kirkonkylät.  
5. Kaupungin läheinen maaseutu: Maaseutumainen alue, joka on toiminnallisesti ja fyysisesti 
lähellä kaupunkialueita.  
6. Ydinmaaseutu: Intensiivistä maankäyttöä ja/tai paikallistasolla elinkeinorakenteeltaan 
monipuolista suhteellisen tiiviisti asuttua maaseutua.  
7. Harvaan asuttu maaseutu: Harvaan asuttua aluetta, jossa toiminnoiltaan monipuolisia 
keskittymiä ei ole tai ne ovat pieniä ja sijaitsevat etäällä toisistaan. Alueen maa-alueesta suurin osa 
on metsää.  

 
Helsingin seudun alueet vaihtelevat luokitusten 1–5 välillä. Tilastokeskuksen vuonna 2018 
päivitettyjen kaupunki–maaseutuluokituksen rajojen mukaan vuoden 2019 lopussa noin 
98% Helsingin seudun väestöstä asui kaupunkialueilla (Kaavio 1). Heistä 73% asuu sisem-
millä kaupunkialueilla, 16% ulommilla kaupunkialueilla ja 9% kaupungin kehysalueilla. 7–
17-vuotiaiden lasten ja nuorten osalta jakauma luokkien välillä on tasaisempi: heistä keski-
määräistä harvempi asuu sisemmillä kaupunkialueilla ja useampi ulommilla kaupunkialu-
eilla ja kaupungin kehysalueilla. 7–17-vuotiaiden osuus seudun väestöstä on sisemmillä kau-
punkialueilla 11% ja muilla alueilla 15–17%. Helsingin seudulla kaupunkimaisissa ympäris-
töissä asuminen on yleisempää kuin muualla Suomessa: koko maan asukkaista liki kolme 
neljännestä asui kaupungeissa vuonna 2018 (Helminen ym. 2020).  

 
 

 
 
Kaavio 1. Helsingin seudun 31.12.2019 väestön jakautuminen kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisille alu-
eille. (Lähde: Tilastokeskus) 
 
Tässä työssä tarkastellaan lasten ja nuorten liikkumista myös kuntarajoista riippumatto-
milla HSL:n kestävien kulkutapojen saavutettavuusvyöhykkeillä (SAVU). Niillä voidaan ha-
vainnollistaa eri alueiden asukkaiden mahdollisuuksia saavuttaa päivittäisiä toimintoja, ku-
ten työpaikkoja ja palveluita kävellen, polkupyörällä ja joukkoliikenteellä. Luokittelemalla 
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alueita voidaan seurata ja ennakoida maankäytön vaikutuksia liikennejärjestelmään. (HSL 
2012). Saavutettavuus seuraa pitkälti kaupunki-maaseutuluokitusta: sisemmillä kaupunki-
alueilla saavutettavuus on korkeampi, jolloin matkanteko onnistuu helposti kävellen, pyö-
rällä tai tiheällä joukkoliikenneyhteydellä. 
 
Tätä tutkimusta varten käytetyn vuoden 2018 verkkoa kuvaavan SAVU-aineiston luokittelu 
on supistettu alkuperäisestä seitsemästä saavutettavuusvyöhykkeestä kolmeen saavutetta-
vuusalueeseen. Ensimmäisellä alueella (SAVU I-II) liikkuminen perustuu ennen kaikkea 
kestäviin kulkutapoihin, eli kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Nämä vyöhykkeet 
sijaitsevat Helsingin lisäksi Espoossa ja Vantaalla radanvarsialueilla. Toisella alueella 
(SAVU III-V) joukkoliikenteen rooli on yhä keskeinen, mutta kävellen ja pyöräillen toimin-
not eivät ole välttämättä saavutettavissa, mikä näkyy lisääntyvänä painotuksena autoiluun. 
Kolmannella alueella (SAVU VI-VII) liikkuminen tukeutuu ensisijaisesti autoiluun. Muo-
dostettujen saavutettavuusalueiden levittäytyminen ja kaupunki-maaseutuluokitus on esi-
telty Kuva 3. Hieman yksinkertaistaen ensimmäinen saavutettavuusalue vastaa sisempiä 
kaupunkialueita, toinen ulompia kaupunkialueita ja kolmas kaupungin kehysalueita sekä 
kaupungin läheistä maaseutua. 
 

 

 
 

Kuva 3. Helsingin seudun alueluokituksia: HSL:n vuoden 2018 saavutettavuusvyöhykkeisiin perustuva alue-
luokittelu (vasen) ja SYKE:n kaupunki-maaseutuluokitus (oikea). 
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2.2 Lasten ja nuorten liikkumista koskeva tutkimus 
 
2.2.1 Itsenäisen ja aktiivisen liikkumisen määritelmät 
 
Lasten liikkumista valveuduttiin tutkimaan viimeistään 1990-luvulla, kun liikenteen 
motorisoitumisen ymmärrettiin johtaneen liikenneturvallisuuden heikkenemiseen ja lasten 
liikkumisen vähenemiseen (Moll ja Nevalainen 2018). Viime vuosikymmeninä havaittu 
nuorten ihmisten ylipainon yleistyminen ja terveysongelmien lisääntyminen ovat osaltaan 
seurausta tästä kehityksestä: Maailman Terveysjärjestö on nostanut lasten ja nuorten aktii-
vista liikkumista tukevan yhdyskuntasuunnittelun tärkeimpien lapsuuden liikalihavuutta 
ehkäisevien toimien joukkoon (Casey ym. 2014; WHO 2016). Lasten ja nuorten liikkumista 
koskevan tutkimuksen keskeisinä tavoitteina on selvittää, minkälaiset mahdollisuudet heillä 
on itsenäiseen liikkumiseen sekä millä tasolla itsenäinen ja aktiivinen liikkuminen 
tosiasiallisesti toteutuu. Itsenäisellä liikkumisella tarkoitetaan ilman aikuisen suoraa 
valvontaa tapahtuvaa liikkumista, joka voi tapahtua yksin tai muiden lasten kanssa. 
Aktiivinen liikkuminen puolestaan viittaa omin voimin kulkemiseen, eli pääasiassa kävelyyn 
ja polkupyöräilyyn. (Hillman ym. 1990; Kyttä ym. 2015). 

 
Vanhemmat voivat myöntää tai evätä itsenäisen liikkumisen lisenssejä eli lupia, joilla mää-
ritellään lapselle esimerkiksi missä ja millä kulkumuodoilla saa liikkua. Lisäksi voidaan erik-
seen määritellä, saako ulkona liikkua pimeän aikaan. (Hillman ym. 1990; Shaw ym. 2015). 
Itsenäisen liikkumisen on osoitettu olevan monessa suhteessa edullista lapsen kehitykselle 
sekä itsenäistymiselle. Sen lisäksi, että itsenäisesti liikkumalla voidaan saavuttaa fyysisen 
aktiivisuuden tarjoamia hyötyjä, lapsi voi kehittää valppauttaan tutkimalla ympäristöä 
omaan tahtiinsa (Rissotto ja Tonucci 2002). Vaikka itsenäinen liikkuminen ja aktiivinen 
liikkuminen ovat eri asioita, itsenäisyys viittaa lasten ja nuorten osalta käytännössä monesti 
myös aktiivisuuteen. Ruotsalaisen tutkimuksen valossa sama pätee myös toisinpäin: 
aktiivisesta liikkumisesta suuri osa on itsenäistä liikkumista, sillä alakouluikäiset lapset 
kävelivät ja pyöräilivät yhdessä aikuisten kanssa vain harvoin (Johansson M. 2006).  

 
Aktiivisen liikkumisen osalta on vasta aivan hiljattain alettu kiinnittää huomiota siihen, että 
kävellen ja pyöräillen tehtyjen matkojen lisäksi myös joukkoliikennematkat voivat lisätä ak-
tiivisen liikkumisen määrää. Joukkoliikennematkoja on pidetty lasten ja nuorten liikku-
mista koskevassa tutkimuksessa pitkään ei-aktiivisina, vaikka todellisuudessa 
joukkoliikennevälineillä matkustaminen edellyttää lähes poikkeuksetta ainakin lyhyitä 
kävelymatkoja. Toisinaan pysäkkimatkat voivat jopa olla pidempiä kuin pelkästään kävellen 
tai pyöräillen tehdyt matkat. Aiheesta on toistaiseksi saatavilla vain vähän tutkimusnäyttöä, 
mutta joukkoliikennematkojen yhteydessä tehdyt kävelymatkat näyttävät lisäävän fyysistä 
aktiivisuutta (Ermagun ja Levinson 2017). Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiön 
(Likes) selvityksen mukaan suomalaislasten joukkoliikennevälineillä liikutuilla koulumat-
koilla pysäkeille kuljettujen matkojen yhteenlaskettu mediaanipituus on 500 metriä (kotoa 
pysäkille ja pysäkiltä kouluun). Joukkoliikenteen aktiivisesti liikutun matkan pituus vaihteli 
tyypillisesti alle sadan metrin ja kilometrin välillä. Havainnon nojalla joukkoliikennettä voi-
daan kuitenkin tarkastella aktiivisuuden näkökulmasta uudella tavalla. (Niemi 2020). 
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2.2.2 Lasten ja nuorten vapaa-ajan matkojen tutkiminen on tärkeää 
 
Lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta on tutkittu paljon etenkin koulumatkoilla (Fyhri ym. 
2011, Lang ym. 2011, Hume ym. 2009, Nelson 2008), mutta myös jonkin verran muuta lä-
hiympäristössä liikkumista koskien (esim. Broberg ym. 2013b). On oleellista tutkia lasten 
liikkumistapoja myös muilla kuin koulumatkoilla, sillä joidenkin ympäristötekijöiden, kuten 
korkeiden liikennemäärien ja ajonopeuksien on havaittu vaikuttavan erityisesti lasten va-
paa-ajan kävelymatkoihin (Steinbach ym. 2012). Vapaa-ajan aktiviteetit muodostavat myös 
yhä suuremman osan lasten ja nuorten arjesta (Mackett 2002). Tämä puolestaan on lisännyt 
lapsiperheiden aikataulupaineita ja tarvetta liikkua henkilöautolla. Säännöllinen lasten ja 
nuorten kyyditseminen autolla on ongelmallista, sillä vapaa-ajan organisoitujen aktiviteet-
tien fyysiset hyödyt usein ulosmitataan aktiivisesti kuljettujen matkojen ja järjestäytymät-
tömän leikkimisen vähentyessä. (Fyhri ym. 2011; Mackett ja Paskins 2008). Lapsiperheiden 
yksityisautoilun yleistyminen on huomattu myös Suomessa ainakin pääkaupunkiseudulla: 
vapaa-ajan matkat ovat pidentyneet tasaisesti 90-luvulta asti ja niitä tehdään yhä useammin 
henkilöautolla (HSL 2013). Jo yli kilometrin harrastusmatkoilla lapsi matkusti henkilöauton 
kyydissä useammin kuin muilla kulkutavoilla. Vanhempi saattaa lapsen harrastuksiin mo-
nista eri syistä: reitti ei ole vanhempien näkemyksen mukaan turvallinen, lapsi tarvitsee 
apua välineiden kuljettamisessa tai vanhempi yksinkertaisesti haluaa viettää aikaa lapsen 
kanssa (HSL 2016). 
 
2.3 Iän, sukupuolen ja yksilöllisten erojen vaikutus lasten ja nuorten 

liikkumiseen 
 
2.3.1 Iän myötä lasten liikkumisen vapaus kasvaa 
 
Ikä on keskeinen lasten itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksiin vaikuttava tekijä. Tyypilli-
sesti lasten elinpiiri laajenee asteittain iän myötä. Valtakunnallisessa henkilöliikennetutki-
muksessa selvitettiin suomalaisten 6–14-vuotiaiden lasten itsenäistä liikkumista vuosina 
2010–2011. Tutkimuksesta ilmeni, että 7-vuotiaiden lasten pisimmät itsenäiset matkat ulot-
tuivat keskimäärin alle kahden kilometrin etäisyydelle kotoa, kun 14-vuotiaiden pisimmät 
itsenäiset matkat olivat keskimäärin jo yli 18 kilometrin etäisyydellä kotoa (Kaavio 2). Elin-
piirin laajenemisen myötä myös kulkutapajakauma muuttuu. Pienimmät lapset kulkivat pi-
simmät itsenäiset matkansa lähinnä kävellen, 14-vuotiailla joukkoliikenne ja polkupyörä 
ovat yleisimmät kulkutavat ja kävellen tehdään enää hyvin pieni osuus pisimmistä itsenäi-
sistä matkoista. (Liikennevirasto 2012, s.62). 
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Kaavio 2. Suomalaisten lasten ja nuorten pisimpien itsenäisesti kuljettujen matkojen keskipituudet ja kulkuta-
pajakauma näillä matkoilla iän mukaan (Liikennevirasto 2012, s. 62). 
 
Liikkumisen monipuolistuminen ja etäisyyksien kasvaminen iän karttuessa on luontevaa 
havainnointi- ja arviointikyvyn kehittyessä. On osoitettu, että alle 9-vuotiaan lapsen voi olla 
erittäin vaikea tunnistaa vaarallinen tienylityspaikka, sillä nuorimpien lasten arvio ylitys-
paikan vaarallisuudesta perustuu lähes puhtaasti näkyvissä oleviin ajoneuvoihin. 11-vuoti-
aana lapsi osaa jo huomattavasti paremmin arvioida tienylitykseen liittyviä uhkia ja valita 
reittinsä sen turvallisuuden perusteella, vaikka turvallisin reitti ei olisikaan lyhyin. (Ampofo-
Boateng ja Thompson 1991).  
 
Muun kehityksen ohella fyysinen kasvu mahdollistaa lapsille ja nuorille pidempiä kävellen 
tai pyöräillen kuljettuja matkoja. Esimerkiksi koulumatkojen pituudelle on pyritty määrit-
tämään raja-arvoja, joiden puitteissa eri-ikäisten lasten ja nuorten aktiivinen matkanteko 
on mahdollista. Joidenkin tutkimusten mukaan 10-vuotiaille soveltuisi noin 1,4 kilometrin, 
11-vuotiaille 1,6 kilometrin ja 14-vuotiaille jopa 3 kilometrin kävely- tai pyöräilymatka. 15–
17-vuotiaille soveltuisivat kävellen 2,4 kilometrin ja pyörällä 4 kilometrin pituiset koulumat-
kat. (Chillón 2015; Nelson ym. 2008). 
 
Kansainvälisesti verrattuna suomalaiset lapset saavat kulkea itsenäisesti varhain. Jo 7-vuo-
tiaat ovat tyypillisesti vapaita kulkemaan matkojaan itsekseen kävellen ja polkupyörällä. 
Ikävuosien karttuessa vanhemmat myöntävät lapsilleen lisää liikkumisen lisenssejä: 8-vuo-
tiaat saavat tyypillisesti ylittää pääteitä ja ulkoilla pimeällä, 9–vuotiaat pyöräillä pääväylillä 
ja 10–vuotiaat matkustaa joukkoliikennevälineillä. On huomionarvoista, että Suomessa las-
ten itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet ovat poikkeuksellisen laajoja. Esimerkiksi muu-
alla Pohjoismaissa 10-vuotiaat eivät saa matkustaa joukkoliikenteellä niin usein kuin suo-
malaiset saman ikäiset lapset. Liikkumislisenssien myöntäminen on kuitenkin aina yksilöl-
listä, vaikka yhteiskunnalliset normit ohjaavat käytäntöjä. Viimeistään 15 vuoden iässä lähes 
kaikki suomalaislapset saavuttavat kaikki keskeiset itsenäisen liikkumisen lisenssit: he saa-
vat pyöräillä pääteillä, käyttää joukkoliikennevälineitä sekä ulkoilla pimeän jälkeen. (Shaw 
ym. 2015).  
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2.3.2 Liikkuminen on sukupuolittunutta 
 
Naisten ja miesten liikkumisessa on merkittäviä eroavaisuuksia. Naisten tekemät matkat 
ovat lyhyempiä kuin miesten, varsinkin kun verrataan työmatkojen pituuksia (Liikennevi-
rasto 2018; Craig ja van Tienoven 2019). Suomessa naiset kulkevat miehiä useammin jalan 
ja joukkoliikennevälineillä, miehet puolestaan pyöräilevät naisia enemmän lukuun otta-
matta 45–79-vuotiaita (HSL 2019a; Somerpalo ym. 2015). Henkilöauton kuljettaminen on 
huomattavasti yleisempää miesten keskuudessa ja autolla ajaminen kattaa suurimman osan 
matkasuoritteesta, mikä selittää miesten keskimäärin pidempiä matkoja. Naiset kulkevat 
kuitenkin miehiä useammin henkilöauton kyydissä. Helsingin seudulla asuvien naisten ja 
miesten kulkutapojen käytön eroja on esitelty Kaavio 3. (HSL 2019a; Liikennevirasto 2018).   

 
 

  
 
 
Kaavio 3. Helsingin seudun naisten ja miesten osuudet matkoista kulkumuodoittain vuonna 2018 (HSL 
2019a). 

 
Aikuisväestössä havaitut erot kävelyssä, pyöräilyssä ja joukkoliikenteen käytössä näkyvät 
alle 18-vuotiaiden matkustustottumuksissa: poikien on havaittu pyöräilevän tyttöjä enem-
män, tytöt puolestaan kulkevat useammin jalan ja joukkoliikennevälineillä (Somerpalo ym. 
2015, Carver 2005). Suomalaisten alle 18-vuotiaiden tyttöjen ja poikien liikkumisessa erot 
ovat kuitenkin kaikkiaan kapeampia kuin sukupuolierot aikuisväestön osalta (Liikennevi-
rasto 2018). Sukupuolten välinen tarkastelu paljastaa, että lapsuuden ja nuoruuden liikku-
mistavat pohjustavat ainakin jossain määrin kulkumuotojen valikoitumista sekä kuilua 
naisten ja miesten välisen liikkumisen eroissa aikuisuudessa. Suomalaisten 15–17-vuotiai-
den tyttöjen ja poikien välinen merkittävin ero liittyy mopojen ja niihin rinnastettavilla 
moottoriajoneuvoilla kulkemiseen. 15–17-vuotiaat pojat kulkivat vuonna 2010–11 27% mat-
koistaan näillä kulkutavoilla, tytöt ainoastaan 12%. (Somerpalo ym. 2015, s. 25). 2000-lu-
vulla tyttöjen mopoilun suosio on ollut kasvussa, mikä on tasoittanut eroja sukupuolten vä-
lillä (Nikoskinen 2011). 
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Sukupuolten välisiä eroja voi osaltaan selittää se, että poikien vanhempien on huomattu 
suhtautuvan huolettomammin itsenäiseen liikkumiseen asuinalueella kuin tyttöjen van-
hempien (Carver ym. 2005), minkä lisäksi vanhempien kokema ympäristön turvattomuus 
vaikuttaa enemmän tyttöjen liikkumisen vapauteen (Timperio ym. 2004). Carver ym. 
(2005) havaitsivat tutkimuksessaan, että vanhempien kokemus ympäristön turvattomuu-
desta vaikutti negatiivisesti erityisesti tyttöjen pyöräilyn määrään. Korkeatasoiseen, moot-
toriajoneuvoliikenteestä erotettuun pyöräilyinfrastruktuuriin investoimalla voitaisiin kas-
vattaa erityisesti aliedustettujen ryhmien, kuten naispuolisten pyöräilijöiden osuutta lap-
sista ja nuorista alkaen (Garrard 2008). 
 
2.4 Fyysisen ympäristön vaikutus lasten ja nuorten liikkumiseen 
 
Fyysinen ympäristö voi monella tapaa tukea tai rajata lasten ja nuorten liikkumismahdolli-
suuksia sekä vaikuttaa toteutuneeseen liikkumiseen. Tässä luvussa tarkastellaan, minkälai-
sia vaikutuksia rakennetun ympäristön ominaisuuksilla, kuten tiiveydellä, aluetyypillä ja lii-
kenneympäristöllä on lasten ja nuorten arkiliikkumiseen. Myös sääilmiöt ja vuodenajat ovat 
osa fyysistä ympäristöä ja niiden merkitystä liikkumiselle käsitellään luvun lopussa.  
 
2.4.1 Lyhyet etäisyydet ja monipuoliset mahdollisuudet tukevat aktiivista liikku-

mista 
 

Tiiviisti rakennetun kaupunkiympäristön on todettu edistävän lasten aktiivista liikkumista: 
tiiviillä alueilla toiminnan mahdollisuuksia on yleensä enemmän, minkä lisäksi etäisyydet 
ovat lyhyempiä kuin haja-asutusalueilla. Etäisyydellä on merkittävä vaikutus kulkutavan va-
lintaan esimerkiksi koulumatkoilla. Suomalaiset lapset ovat sanoneet koulumatkan pituu-
den olevan yleisin este kävelylle tai pyöräilylle: jo kilometrin pituinen koulumatka vähentää 
lasten ja nuorten aktiivisen liikkumisen osuutta (Turpeinen ym. 2013; Timperio ym. 2006; 
Niemi 2020). Lyhyiden etäisyyksien vuoksi kaupunkiympäristössä paikkoja voidaankin 
usein tavoittaa kävellen tai polkupyörällä, mikä palvelee lasten ja nuorten liikkumisen li-
säksi myös koko muuta väestöä. (Kyttä ym. 2009).  
 
Liikkumisen vapauden puolesta tiiveyteen liittyy kuitenkin paradoksi: virikkeellisessä ur-
baanissa ympäristössä lasten tai heidän vanhempiensa kokemus ympäristön turvattomuu-
desta saattaa rajoittaa liikkumista. Haja-asutusalueilla lapset saisivat liikkua vapaammin, 
mutta heillä ei ole kaupunkimaisen ympäristön tarjoamia kattavia toiminnan mahdollisuuk-
sia, eivätkä he siten hyödynnä liikkumisen vapauden potentiaalia yhtä tehokkaasti kuin kau-
pungeissa asuvat ikätoverinsa. Kodin lähistöllä sijaitsevien kiinnostavien paikkojen, kuten 
urheilu- ja leikkipuistojen puutteen on tunnistettu karsivan kävely- ja pyöräilymatkojen 
määrää (Timperio ym. 2004). Sen lisäksi, että kaupunkiympäristössä toiminnot on hel-
pompi saavuttaa, lapset myös tuntevat syvempää kiintymystä lähellä kotia sijaitsevia paik-
koja kohtaan. Tiiviissä kaupungissa lapsilla on mahdollisuus myös kulkea pidempiä mat-
koja: tiiveys onkin yhteydessä laajempaan liikkumisreviiriin. (Kyttä ym. 2009). 

 
Myös ikä ja sukupuoli vaikuttavat siihen, minkälaisissa ympäristöissä lapset ja nuoret voivat 
ja haluavat liikkua. Nuorempien lasten liikkumisreviirit ovat pieniä, jolloin kiinnostavat pai-
katkin löytyvät kodin läheltä korkean asumistiheyden alueilta, jotka ovat lapsille ja nuorille 



22 

yleensä saavutettavissa itsenäisesti. Vanhemmat lapset tai nuoret viihtyvät etenkin keskus-
tamaisilla, korkean rakennustehokkuuden alueilla, joiden saavuttaminen itsenäisesti on 
hankalampaa. Pojat ja tytöt suosivat erityyppisiä paikkoja: pojat liikkuvat mielellään viher-
alueiden tuntumassa, kun tytöt olivat kiinnostuneempia tiiviimmin rakennetuista ympäris-
töistä. (Broberg ym. 2013a).  
 
2.4.2 Lasten ja nuorten kulkutavoille soveltuva liikenneympäristö 
 
Liikenneympäristö voi vaikuttaa ratkaisevasti lasten ja nuorten liikkumismahdollisuuksiin 
ja kulkutavan valintaan. Matalat ajonopeudet, vähäinen ajoneuvoliikenne, riittävän tiheästi 
asetetut tienylityspaikat ja alikulut ennustavat myönteistä suhtautumista itsenäiseen liikku-
miseen ja kielteistä suhtautumista lasten kyyditsemiseen (Johansson M. 2006).  Vilkkaiden 
teiden ylittäminen saattaa rajata varsinkin nuorimpien lasten liikkumismahdollisuuksia. 
Myös valo-ohjauksen puuttuminen vaikuttaa negatiivisesti lasten aktiiviseen koulumatka-
liikkumiseen. Joskus valoristeysten asentamisen sijaan liikenteen rauhoittaminen muilla 
keinoilla voi olla kustannuksiltaan maltillisempi ja myös tehokas ratkaisu aktiivisen liikku-
misen kasvattamiseksi. (Timperio ym. 2006). Liikenteen rauhoittamisen lisäksi lapsille ja 
nuorille helposti lähestyttävää jalankulku- ja pyöräily-ympäristöä voitaisiin edistää erotta-
malla autoliikenne, pyöräily ja jalankulku selkeästi toisistaan, tekemällä kävelylle ja pyöräi-
lylle riittävästi tilaa sekä luomalla kaupunkiin autottomia alueita (Ramboll 2021). 
 
Katuverkon yhdistyneisyyden vaikutusta kaupunkielämään on tutkittu useissa tutkimuk-
sissa (Mecredy ym. 2011). Yhdistyneisyys kertoo tyypillisesti reittien suoruudesta sekä reit-
tivaihtoehtojen lukumäärästä. Kuva 4 on havainnollistettu esimerkillä, miten alueet voivat 
erota toisistaan katuverkon yhdistyneisyyden suhteen. Ruutukaavamaisessa katuverkossa 
on korkea yhdistyvyys, jonka ansiosta reittivaihtoehtoja on paljon ja ne ovat suorempia. Um-
pikadut ja epäsuorat linjat ovat puolestaan tyypillisiä matalan yhdistyvyyden katuverkolle. 
(Thornton ym. 2011). Yhdistyneisyyden vaikutus väestön aktiiviseen liikkumiseen on kaksi-
jakoinen. Hyvin yhdistyvät kävely- ja pyöräilyreitit lyhentävät välimatkoja ja tekevät liikku-
misesta sujuvampaa, mikä luo edellytyksiä sujuvalle aktiiviselle liikkumiselle. Toisaalta vil-
kas ajoneuvoliikenne saattaa huolettaa nuorta liikkujaa, sekä hänen vanhempiaan, jolloin 
kynnys aktiiviselle liikkumiselle saattaa olla jopa korkeampi. Lisäksi hyvin yhdistyville tii-
viille alueille tyypillisen joukkoliikennepalveluiden korkean tason on havaittu lisäävän las-
ten ja nuorten joukkoliikenteen käytön osuutta sekä vähentävän jalankulun ja pyöräilyn 
osuutta (Broberg 2015). Korkean yhdistyneisyyden onkin todettu edistävän erityisesti ai-
kuisväestön aktiivista liikkumista. Heikosti yhdistetyt alueet ja umpikadut ovat rauhallisen 
liikenneympäristönsä lisäksi joskus mitä otollisimpia leikki- ja kokoontumispaikkoja, minkä 
vuoksi ne voivat omalla tavallaan lisätä lasten ja nuorten aktiivisuutta. (Timperio ym. 2006, 
Mecredy ym. 2011). 
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Kuva 4. Katuverkkojen yhdistyneisyyden vertailu: a) ruutukaavamaisessa katuverkossa on korkea yhdistyvyys, 
jonka ansiosta reittivaihtoehtoja on paljon ja ne ovat suorempia, b) matalan yhdistyvyyden katuverkko, jossa 
suoria reittejä on vähän ja umpikatuja paljon (Thornton ym. 2011). 
 
2.4.3 Lasten liikenneturvallisuus vaatii erityishuomiota 
 
Lapset ja nuoret ovat yksi haavoittuvimmista tienkäyttäjäryhmistä. Moottoriajoneuvolii-
kenne asettaa erityisen suuria riskejä nuorimmille lapsille heidän pienikokoisen kehonsa 
sekä kehittymättömien havainnointi- ja arviointikykyjensä vuoksi. Pieni lapsi jää helposti 
muilta tienkäyttäjiltä huomaamatta ja yhtä lailla lapsen on vaikea nähdä esimerkiksi pysä-
köityjen autojen taakse. Havainnoinnin osalta lapselta saattaa jäädä huomaamatta potenti-
aaliset vaaranpaikat tai hän voi unohtaa kokonaan katsoa ympärilleen tietä ylittäessään. Li-
säksi lähestyvien ajoneuvojen nopeutta voi olla vaikea arvioida. Kyvyt kehittyvät nopeasti 
koulunkäyntinsä aloittaneilla, mutta yleensä vasta 11–12-vuotias hallitsee kunnolla turvalli-
sen vuorovaikutuksen liikenteessä. (Congiu ym. 2008, Ampofo-Boateng ja Thompson 1991).  
  
Yksinkertaisin ja keskeisin keino lisätä jalan ja pyörällä kulkevien lasten sekä samalla koko 
muun väestön liikenneturvallisuutta on nopeuksien rajoittaminen kolmeenkymmeneen ki-
lometriin tunnissa siellä missä ihmiset säännöllisesti liikkuvat (Johansson C. 2004). Suo-
messa liikennettä rauhoittavia lakeja on kansainvälisesti vertailtuna edistetty tehokkaasti: 
monissa kaupungeissa nopeuksia on laskettu vähitellen, mikä on näkynyt lisääntyneenä tur-
vallisuutena (Shaw ym. 2015). Nopeusrajoitusten tehokas kohdentaminen on puolestaan 
suoraan yhteydessä esimerkiksi lasten mahdollisuuksiin ylittää pääteitä jo varhaisessa iässä. 
Esimerkiksi Helsingissä tapahtui 1960-luvun lopulla noin 40 jalankulkijan kuolemaan joh-
tanutta liikenneonnettomuutta vuodessa. 2010-luvun lopulla jalankulkijoita kuoli vuosit-
tain keskimäärin kaksi, vaikka henkilöautoliikenne on liki kolminkertaistunut. (Helsingin 
kaupunki a). Vaikka tilannetta voidaan luonnehtia historiaan verrattuna ’hyväksi’, tilastojen 
muodostama kuva liikenneturvallisuudesta aiheuttaa erityislaatuisen ongelman liiken-
neympäristön turvallisuuden kehittämiselle. Koska tyypillisesti vain muutama ihminen kuo-
lee Helsingin liikenteessä vuosittain (Helsingin kaupunki b), tilaston valossa voidaan aja-
tella, että Helsingin liikenne on jo turvallista. Tämän vuoksi esimerkiksi ajoneuvoliikenteen 
rauhoittaminen entisestään saattaa olla poliittisesti hankalaa, vaikka siten voitaisiinkin tu-
kea lasten ja nuorten sekä muun väestön kestävää liikkumista. 

 
Myös suomalaisten lasten ja nuorten liikenteessä tapahtuneet kuolemat ja loukkaantumiset 
ovat vähentyneet merkittävästi vuosikymmenten saatossa, sekä vielä viimeisen kymmenen 
vuoden aikana (Liikenneturva 2019, Liikenneturva 2020). Samaan aikaan suomalaisten 



24 

lasten itsenäinen liikkuminen kaupungeissa on kuitenkin vähentynyt (Kyttä ym. 2015). 
Tästä syystä pelkkien onnettomuustilastojen katsominen ei välttämättä anna totuudenmu-
kaista kuvaa liikenneturvallisuudesta, eikä varsinkaan toimivasta liikennejärjestelmästä. 
’Hyvät’ tilastot voivat jopa joskus kieliä vakavista turvallisuuspuutteista. Hillman, Adams ja 
Whitelegg (1990) paljastivat tutkimuksessaan, että 1900-luvun jälkipuolella lasten liikenne-
onnettomuuksien väheneminen johtui pitkälti liikkumisen vaarallisuudesta – eli pääasiassa 
moottoriajoneuvoliikenteestä ja nopeuksien kasvamisesta. Päätelmä on raa’an yksinkertai-
nen: onnettomuuksia ei voi tapahtua siellä, missä ihmiset eivät liiku. Toisin sanoen vaaral-
liseksi koetut tieosuudet rajaavat lasten elämää ja liikkumismahdollisuuksia fyysisesti. Lii-
kenneturvallisuuden edistämisessä on siis kyse myös muusta kuin loukkaantumisten ja kuo-
lemantapauksien minimoimisesta. Suunnittelussa olisikin tärkeää kyetä parantamaan tur-
vallisuutta aidosti heikentämättä lasten ja nuorten sekä muun väestön aktiivisen liikkumi-
sen edellytyksiä. Kuva 5 on havainnollistettu ajoneuvoliikenteen volyymin vaikutusta ihmis-
ten kaupunkitilan käyttöön ja sosiaalisiin kohtaamisiin tiiviillä kaupunkialueella: mitä 
enemmän liikennettä, sitä enemmän vapaa kulkeminen rajoittuu. Tämä näkyy asuinalueella 
suoraan ystävien ja kokoontumispaikkojen määrässä (Appleyard 1980). 
 
 

 

 
 

Kuva 5. Liikenteen volyymin vaikutus kodin ulkopuolisiin sosiaalisiin kohtaamisiin (Appleyard 1980). 
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2.4.4 Vuodenaikojen ja säätilojen vaikutus kulkutapoihin 
 
Vuorokauden päivänvalon määrän vaikutusta lasten ja nuorten liikkumiseen on tutkittu 
vain vähän. Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että mitä enemmän koulu-
päivän jälkeen oli valoisaa aikaa, sitä enemmän lapset liikkuivat aktiivisesti (Page ym. 
2009). Tämän on havaittu Iso-Britanniassa johtuvan pikemmin pimeyden aiheuttamasta 
sosiaalisesta pelosta kuin liikenneturvallisuuskysymyksistä (Hillman ym. 1990). Suomalai-
sessa yhteiskunnassa lapset kuitenkin tutkitusti saavat liikkua ulkona vapaammin myös pi-
meän jälkeen (Shaw ym. 2015), mutta päivänvalon väheneminen voi silti vaikuttaa lasten ja 
nuorten halukkuuteen liikkua ulkona.  

 
Säätilojen ja vuodenaikojen vaikutuksista suomalaisten lasten ja nuorten kulkutapoihin on 
tietoa niukasti. Likesin tuottama 7–15-vuotiaiden koulumatkojen seurantatutkimus kuiten-
kin antaa viitteitä siitä, että voimakaskaan tuuli ja sade eivät estä suomalaisten lasten jalan-
kulkua ja pyöräilyä koulumatkoilla. Syyskuussa 2020 lähes koko maata riepotellut vaaralli-
sen voimakas tuuli ja sade muuttivat yllättävän vähän koulumatkalaisten kulkutapoja. Mer-
kittävin siirtymä tapahtui pyörämatkojen vaihtuessa henkilöauto- ja jalankulkumatkoiksi, 
muiden kulkutapojen käyttäjät eivät juurikaan muuttaneet liikkumistapojaan. (Niemi 
2020). Myös talvikaudella pyöräilijät siirtyvät tyypillisesti muihin kulkutapoihin, ensisijai-
sesti jalankulkuun (Nupponen ym. 2010). 
 
2.5 Sosiokulttuurisen ympäristön merkitys lasten ja nuorten liikkumi-

seen 
 
2.5.1 Elinympäristöjen koettu turvallisuus 
 
Käsitykset paikallisesta ympäristöstä voivat vaikuttaa lasten aktiivisen liikkumisen mää-
rään. Lasten käsitykset ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista sekä turvallisuudesta voi-
vat olla myönteisempiä kuin heidän vanhempiensa. On kuitenkin tyypillistä, että lasten nä-
kemykset turvallisuudesta heijastelevat vanhempien kokemuksia. Suomessa lasten vanhem-
mat huolivat kansainvälisesti vertailtuna vain vähän lasten potentiaalisista vaaroista ulkona 
liikkuessa. Liikenneturvallisuus huolettaa enemmän kuin sosiaalinen turvallisuus: noin 15% 
suomalaisten 11-vuotiaiden lasten vanhemmista kertoi pelkäävänsä lasten ulos päästämistä 
tuntemattomien nuorten ja aikuisten vuoksi ja noin 40% vanhemmista ilmoitti olevansa 
melko huolissaan saman ikäisen lapsen ylittäessä teitä itsenäisesti. Jopa yli 95% suomalai-
sista 11-vuotiaista sai kuitenkin ylittää pääväyliä itsenäisesti. (Shaw ym. 2015). Lupa ylittää 
pääteitä itsenäisesti riskeistä huolimatta kielii luottamuksesta niin lasta kuin muita ulkona 
liikkuvia ihmisiä ja autoilijoita kohtaan.  
 
2.5.2 Vanhempien asenteet ja yhteisön sosiaaliset normit  
 
Vanhemmilla voi olla ratkaiseva rooli lasten kävelyn ja pyöräilyn toteutumisessa. On tut-
kittu, että vanhemman työmatkan kulkumuoto oli yhteydessä lapsen tai nuoren kulkutapaan 
koulumatkoilla. Töihin autolla menevät vanhemmat voivat kuljettaa lapsiaan koulumat-
koilla, vaikka koulu olisi kävelyetäisyydellä. (Merom ym. 2006). Lyhyitäkin matkoja totu-
taan helposti kulkemaan henkilöautolla, ja kyyditsemisestä voi muodostua jopa sosiaalinen 
normi, jos vanhemmat katsovat koulumatkan vaaralliseksi turvattoman liikenneympäristön 
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ja runsaan saattoliikenteen vuoksi (Fyhri ym. 2011; Lang ym. 2011; Mackett 2002). Aktii-
vista liikkumista saattavat myös vähentää koulujen pyrkimykset suojella pienimpiä koulu-
laisia kieltämällä koulumatkapyöräily heiltä kokonaan, mikä entisestään lisää aikuisten 
huolta ympäristöstä (Turpeinen ym. 2013). Vastaavasti vanhemmat eivät pidä liikenneym-
päristöä liian vaarallisena ja rohkaisevat useammin lapsiaan kulkemaan kävellen ja pyörällä, 
mikäli he huomaavat muidenkin lasten tekevän niin. Näin ollen vaarallisiksi koetuilla alu-
eilla ”kävelevien koulubussien” hyödyntäminen voisi merkittävästi lisätä lasten aktiivisen 
koulumatkaliikunnan määrää riittävän lyhyillä matkoilla. (Panter ym. 2010; Timperio ym. 
2006). Vaarallisten paikkojen tunnistaminen on tärkeää, jotta niiden turvallisuuden paran-
tamiseksi voitaisiin kehittää yhteistyötä (Turpeinen ym. 2013). 

 
Vanhempien kokemus ympäristön turvallisuudesta vaikuttaa lasten ja nuorten liikkumisen 
vapauksiin sekä välillisesti lasten matkustustyytyväisyyteen. Vanhempien koettu turvalli-
suus koostuu kolmesta osa-alueesta: luottamuksesta lasten ja nuorten suoriutumiseen lii-
kenteessä, liikenneturvallisuudesta ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Hollantilaistutkimuk-
sessa (van den Berg ym. 2020) on havaittu vanhempien kokemuksen lasten matkojen tur-
vallisuudesta heikkenevän, kun matkat ovat pidempiä ja matalan tulotason kotitalouksien 
osuus asuinalueella on suurempi. Vanhempien positiivista suhtautumista ympäristöön tu-
kevat asuinalueen sosiaalinen koheesio, hyvä kävely- ja pyöräilyinfrastruktuuri sekä katujen 
yhdistyvyys (Schoeppe ym. 2015). Vanhemmat saattavat – usein virheellisesti – ajatella, että 
lapsi voi välttää vaarallisimpia kohtia, mikäli katuverkko on riittävän kattava. Myös lapsen 
ikä vaikuttaa merkittävästi vanhempien käsitykseen tämän pärjäämisestä liikenteessä. (van 
den Berg ym. 2020) 

 
Kuten aiemmin todettu, suomalaislapsilla on poikkeuksellisen laajat vapaudet liikkua ilman 
vanhemman suoraa valvontaa. Eräs selitys lasten itsenäisen liikkumisen korkealle asteelle 
saattaa löytyä vanhempien työssäkäynnistä. Suomessa on tavallista, että perheiden molem-
mat vanhemmat ovat kokoaikaisesti töissä, jolloin lapsen itsenäiseen pärjäämiseen joudu-
taan luottamaan enemmän. (Kyttä ym. 2015). Kun koulun päättyessä vanhemmat ovat vielä 
töissä, koulusta kotiin kuljetaan todennäköisimmin kävellen tai pyörällä (Timperio ym. 
2006). 
 
2.5.3 Vertaisten ja perheen tukemana aktiiviseksi liikkujaksi 
 
Lasten ja nuorten harrastusten ja aktiivisen liikkumisen tukeminen johtaa usein positiivi-
seen kierteeseen, joka luo läpi elämän kestäviä rutiineja. Thompson ym. (2003) tunnistivat 
pitkittäistutkimuksessaan lapsuuden ja nuoruuden kokemusten olevan yhteydessä aikuisiän 
fyysiseen aktiivisuuteen. Oli sitten kyse kävelystä, pyöräilystä tai muusta fyysisesti aktivoi-
vasta toimesta, muun muassa vanhempien tai muiden aikuisten tuki, ystävien ja sisarusten 
kanssa vietetty aika, palkitsevat tapahtumat ja kehittyminen ovat omiaan luomaan myön-
teisiä kokemuksia, jotka kiinnyttävät lasta ja nuorta toimintaan ja saattavat madaltaa kyn-
nystä palata kyseisen aktiviteetin pariin uudestaan. Vastaavasti huonot kokemukset tai tuen 
puute voivat aiheuttaa traumoja ja etäännyttää lasta tai nuorta aktiviteetista. (Thompson 
ym. 2003; Panter ym. 2010).  
  
Ympäristön tarjoamilla sosiaalisilla vuorovaikutussuhteilla on todettu olevan positiivinen 
vaikutus aktiiviseen liikkumiseen. Erityisesti lapset, joilla on useita ystäviä asuinalueellaan, 
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kulkevat todennäköisemmin kävellen tai pyörällä koulumatkojaan. Tästä syystä olisi hyö-
dyllistä kannustaa lapsia kulkemaan kaveriporukoissa koulumatkoja. (Hume ym. 2009). Ys-
tävien lisäksi yleinen asuinalueen ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen ilmapiiri edistää las-
ten ja nuorten aktiivisuutta. Esimerkiksi naapureiden tervehtimisen on todettu ennustavan 
aktiivisuutta. Niin lasten kuin vanhempienkin luottamus naapureita kohtaan lisää lasten 
taipumusta kävellä ja pyöräillä alueella. (Carver 2005) 
 
2.6 Mitä Helsingin seudun lasten ja nuorten arkipäivän matkoista tiede-

tään  
 
Helsingin seudun väestön arkiliikkumista on kartoitettu noin joka viides vuosi HSL:n (aiem-
min YTV) tuottamissa Liikkumistutkimuksissa. Kyselytutkimukseen pohjautuvaa matka-
päiväkirja-aineistoa hyödyntäen on selvitetty muun muassa seudun asukkaiden päivittäisiä 
matkamääriä, mistä ja minne he kulkevat ja mitä kulkutapoja he käyttävät. Tähän lukuun 
on koostettu, mitä tuoreimman vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen perusteella tiedetään Hel-
singin seudun lasten ja nuorten liikkumisesta. Saman tutkimuksen aineistoa analysoimalla 
tehdään yksityiskohtaisempia havaintoja lasten ja nuorten liikkumisesta tämän työn analyy-
siosiossa. 

 
2.6.1 Kulkutavat ja matkaryhmät 
 
Helsingin seudun lapset ja nuoret tekivät syksyllä 2018 keskimäärin 3,6 matkaa arkivuoro-
kautta kohti. Näihin matkoihin käytettiin aikaa keskimäärin 68 minuuttia ja niiden koko-
naismatkasuorite oli keskimäärin 16 kilometriä vuorokaudessa. Tytöt ja pojat tekivät vuoro-
kauden aikana matkoja yhtä paljon, mutta tytöt tekivät vähemmän pyörämatkoja ja enem-
män kävely- ja joukkoliikennematkoja kuin pojat (Kaavio 4). (HSL 2019a). Lapset ja nuoret 
tekivät eniten matkoja kävellen, keskimäärin 1,2 matkaa arkivuorokaudessa henkeä kohti, 
toiseksi eniten autolla (0,8 matkaa/vrk) ja kolmanneksi eniten joukkoliikenteellä (0,7 mat-
kaa/vrk) ja pyörällä (0,7 matkaa/vrk). Muita kulkutapoja ovat mopo, moottoripyörä, mön-
kijä, taksi tai muut kuljetuspalvelut. Niillä tehtiin pieni osa matkoista (0,1 matkaa/vrk). 

 

 
Kaavio 4. Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten arkivuorokauden matkamäärät eri kulkutavoilla 
henkeä kohti vuonna 2018 (HSL 2019a). 
 
 
 



28 

Lapset ja nuoret tekivät eniten kodin ja koulun välisiä matkoja, jotka kattoivat lähes puolet 
tehdyistä matkoista (Kaavio 5). Toiseksi yleisimpiä olivat ”muut kotiperäiset matkat” eli ko-
tiperäiset matkat, jotka ovat muita kuin koulumatkoja tai ostos- tai asiointimatkoja. Muihin 
ikäryhmiin verrattuna lapset ja nuoret tekivät suhteellisen vähän ostos- ja asiointimatkoja 
ja ei-kotiperäisiä matkoja. (HSL 2019a). 
 
 

 
 
Kaavio 5. Väestön matkaluvut matkaryhmittäin ja ikäluokittain Helsingin seudulla vuonna 2018. (HSL 2019a). 
 
2.6.2 Kulkutapatottumukset 
 
Henkilöauto  
 
Henkilöauton kyydissä matkustaminen oli Helsingin seudun lapsille ja nuorille tyypillistä: 
85% heistä matkusti autolla vähintään viikoittain ja matkoja tehtiin keskimäärin 0,8 arki-
vuokautta kohti. Ero automatkojen määrässä pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä oli 
vähäinen. Helsingin seudun lapset ja nuoret asuvat hyvin usein autollisissa kotitalouksissa: 
vuonna 2018 jopa 91% heistä asui kotitalouksissa, joissa oli vähintään yksi henkilöauto ja 
44% heistä asui vähintään kahden auton kotitalouksissa. Autollisissa kotitalouksissa asumi-
nen oli yleisempää 7–17-vuotiaille kuin millekään aikuisten ikäryhmälle. (HSL 2019a). 
  
Joukkoliikenne 
 
Joukkoliikennematkoja Helsingin seudun lapset ja nuoret tekivät keskimäärin 0,7 arkivuo-
rokaudessa. Pääkaupunkiseudulla luku oli 0,9 ja kehyskunnissa 0,4. Lapsista ja nuorista 
30% käytti joukkoliikennettä päivittäin, 15% muutaman kerran viikossa ja 7% kerran vii-
kossa. Lähes puolet lapsista ja nuorista käytti joukkoliikennettä harvemmin kuin kerran vii-
kossa tai ei ollenkaan. (HSL 2019a). 
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Pyöräily 
 
Lapset ja nuoret tekivät keskimäärin 0,7 pyörämatkaa arkivuorokaudessa. Kehyskunnissa 
pyöräily oli yleisempää (1,0 matkaa arkivuorokaudessa) kuin pääkaupunkiseudulla (0,6 
matkaa arkivuorokaudessa). Miltei kolmannes 7–17-vuotiaista pyöräili päivittäin tai lähes 
päivittäin, reilu viidennes lapsista ei pyöräillyt lainkaan. (HSL 2019a). 
 
Kävely 
 
Jalankulku oli Helsingin seudulla lasten ja nuorten yleisimmin käytetty kulkumuoto (1,2 
matkaa arkivuorokaudessa). Pääkaupunkiseudulla se oli selkeästi yleisin (1,3 matkaa vuo-
rokaudessa) ja kehyskunnissa yhtä yleinen pyöräilyn kanssa (1,0 matkaa vuorokaudessa). 
(HSL 2019a). 
 
2.7 Tutkimuskysymykset  
 
Tämän tutkimuksen laaja pääkysymys on ”miten Helsingin seudun 7–17-vuotiaat lap-
set ja nuoret liikkuvat seudulla arkisin?”. Pääkysymykseen etsitään vastausta seuraa-
vien alakysymysten kautta: 
 

I. Miten paljon ja millaisia matkoja Helsingin seudun lapset ja nuoret tekevät arki-
päivisin?  

a. Kuinka paljon matkoja tehdään arkivuorokaudessa?  
b. Mitä kulkutapoja matkoilla käytetään? 
c. Kuinka suuri osa matkoista on koulumatkoja ja erilaisia vapaa-ajan mat-

koja? 
d. Miten kulkutapajakauma vaihtelee koulumatkojen ja muiden matkojen 

välillä? 
e. Kuinka paljon matkustamiseen käytetään aikaa ja kuinka pitkiä matkat 

ovat? 
f. Kuinka matkan pituus vaikuttaa kulkutapajakaumaan? 

 
II. Millainen rooli eri kulkutavoilla on Helsingin seudun lapsille ja nuorille? 

a. Kuinka kauas ja mihin suuntiin eri kulkutavoilla tehtiin matkoja Helsingin 
seudulla? 

b. Kuinka usein lapset ja nuoret asuvat autottomissa ja autollisissa kotita-
louksissa? 

c. Kuinka usein lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus käyttää polkupyörää? 
d. Miten usein lapsilla ja nuorilla on tapana kulkea autolla, pyörällä ja jouk-

koliikenteellä? 
e. Kuinka suuri osa 15–17-vuotiaista ajaa mopoilla ja moottoripyörillä? 

 
III. Miten paljon Helsingin seudun lapset ja nuoret liikkuvat aktiivisilla kulkumuo-

doilla eli kävellen ja pyöräillen? 
a. Kuinka suuri osuus lapsista ja nuorista liikkuu aktiivisesti arkipäivän ai-

kana? 
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b. Kuinka paljon aikaa lapset ja nuoret käyttävät aktiiviseen liikkumiseen kä-
vellen tai pyöräillen? 

c. Miten paljon joukkoliikennematkojen aktiivisten osuuksien huomiointi li-
sää lasten ja nuorten aktiivista liikkumista? 

 
IV. Miten vastaukset edeltävissä kohdissa esitettyihin kysymyksiin vaihtelevat 

a. Iän mukaan? 
b. Sukupuolen mukaan? 
c. Asuinkunnan mukaan? 
d. Saavutettavuusalueen mukaan? 
e. Kotitalouden henkilöautomäärän mukaan?  
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3 Tutkimusaineisto ja -metodit 
 
3.1 Aineisto 
 
Tässä tutkimuksessa käytetään vuonna 2018 kerätyn HSL:n Liikkumistutkimuksen aineis-
toa. Tutkimukseen osallistuneita henkilöitä pyydettiin syksyllä 2018 ennalta määrättynä ar-
kipäivänä pitämään matkapäiväkirjaa vuorokauden aikana tehdyistä matkoista. Tehtyjen 
matkojen lisäksi aineisto sisältää tietoa kunkin vastaajan taustoista siitä, miten usein he 
käyttävät eri kulkutapoja. 

 
Taustatieto-osio sisältää sosiodemografista dataa, kuten vastaajan iän, sukupuolen, asuin-
paikan sekä kotitalouskohtaisia tietoja. Liikkumistottumuksien osalta vastaajat arvioivat 
miten usein he pyöräilevät, käyttävät joukkoliikennettä ja kulkevat henkilöautolla.  

 
Aineiston matkapäiväkirjaosio sisältää tietoja tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden te-
kemistä arkipäivän matkoista. Yksi matka aineistossa tarkoittaa pihapiirin ulkopuolelle 
ulottuvaa liikkumista. Tässä työssä liikkuminen on rajattu Helsingin seudun sisäisiin mat-
koihin, joten esimerkiksi pidemmät kotimaanmatkat ja ulkomaanmatkat eivät ole mukana 
tarkastelussa. Osallistujia on pyydetty kirjaamaan matkapäiväkirjaan kaikki henkilökohtai-
sen tutkimuspäivän aikana tehdyt matkat. Matkan kirjaamista varten kysyttiin muun mu-
assa tiedot lähtöpaikasta ja määränpäästä osoitteineen, lähtö- ja saapumisajankohdat, mat-
kan pituus sekä käytetyt kulkuvälineet. Matkojen kävelyosuudet pyydettiin kirjaamaan, jos 
ne olivat vähintään sadan metrin pituisia. Tarkempi kuvaus aineistosta on saatavilla julkai-
sussa ”Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2018” (HSL 2019a). 

 
3.1.1 Otos 
 
Aineisto kattaa Helsingin seudun 14 kuntaa sekä Siuntion, joka liittyi HSL-alueeseen 
1.1.2018. Siuntio luetaan tässä työssä Helsingin seudun kehyskunnaksi. Pääkaupunkiseu-
dun kuntia ovat Espoo, Helsinki, Vantaa sekä Kauniainen ja kehyskuntia Hyvinkää, Järven-
pää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja 
Vihti. Tutkimuksen perusjoukkona oli seudun 7 vuotta täyttäneet asukkaat. Tutkimukseen 
poimittiin väestötietojärjestelmästä ositettua satunnaisotannamenetelmää käyttäen 38 720 
asukasta, jotka jaettiin ikäryhmän ja asuinalueen perusteella ositteisiin. Ositteiden 
otoskoossa on huomioitu muun muassa nuorten matalampi vastausaste ja Järvenpään sekä 
Tuusulan tilaama lisäotos. Otoshenkilöistä 10 924 osallistui tutkimukseen, eli vastausaste 
oli 28%. 

 
3.1.2 Tiedonkeruu 
 
Tutkimuksen tiedonkeruussa käytettiin useita menetelmiä. Otoshenkilöitä tavoiteltiin lä-
hettämällä osallistumiskirje postissa. Vastauksia kerättiin nettikyselyllä ja puhelinhaastat-
teluilla. 7–17-vuotiailla nettikysely oli ensisijainen vastaustapa. Puhelinhaastatteluita teh-
tiin, mikäli tutkimushenkilö ei vastannut nettikyselyyn määräajassa. 7–14-vuotiaista vastaa-
jista nettikyselyyn vastasi 68 prosenttia, 15–17-vuotiaista 79 prosenttia. Alle 15-vuotiaiden 
osalta tutkimus järjestettiin ottamalla yhteyttä huoltajaan, jonka luvalla heidät voitiin ottaa 
mukaan tutkimukseen. 
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Tiedonkeruu tehtiin syys-, loka- ja marraskuussa vuonna 2018, joten tulokset kuvaavat liik-
kumista syksyn arkipäivinä. Tuloksia on pyritty normalisoimaan pitämällä tiedonkeruussa 
kolmen viikon tauko koulujen syyslomaviikon yli. 
 
3.1.3 Aineiston laajentaminen 
 
Aineiston vastaukset on laajennettu koskemaan koko tutkimusalueen 7–vuotta täyttänyttä 
väestöä. Laajentaminen tasoittaa otannan osituksesta ja vaihtelevasta vastausaktiivisuu-
desta johtuvaa vinoumaa, minkä lisäksi laajennetusta aineistosta voidaan laskea matkojen 
absoluuttisia määriä. Laajennuskertoimet on laskettu ikäryhmän, sukupuolen ja asuinalu-
een mukaan käyttäen väestötietoja ajankohdalta 31.12.2017. 7–17-vuotiaiden ikäryhmässä 
7–14 ja 15–17-vuotiaille on omat laajennuskertoimet.  
  
Laajentaminen ei kuitenkaan takaa, että vinoumaa ei olisi, koska vastauskato ei välttämättä 
ole tasaista eri ihmisryhmissä. Esimerkiksi hyvin paljon tai vain vähän liikkuvat ihmiset 
saattavat herkästi jättää vastaamatta.  
 
3.1.4 Aineiston kattavuus 7–17-vuotiaiden osalta 

 
Tutkimukseen osallistui 1536 7–17-vuotiasta lasta ja nuorta. Ikäryhmän vastausaste oli 27%, 
eli prosenttiyksikön matalampi kuin koko otoksen vastausaste. 7–14-vuotiaiden vastausaste 
oli jopa 32%, 15–17-vuotiaiden vastausaste oli odotetusti matalampi, 23%. Vastaajat olivat 
jakautuneet melko tasaisesti tyttöjen ja poikien välillä1, pojissa vastaajia oli n = 733, tytöissä 
n = 803. Eniten vastauksia aineistossa oli 8-vuotiailta tytöiltä (n = 96) ja vähiten 17-vuoti-
ailta pojilta (n = 37). Ikävuosista eniten vastauksia oli 10-vuotiaissa (n = 178) ja vähiten 17-
vuotiaissa (n = 95), joka oli ainoa alle sadan vastaajan ryhmä. Suhteellisen pienen vastaaja-
määrän vuoksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan 16- ja 17-vuotiaita yhtenä ryhmänä.  

 
Sukupuolten välistä tarkastelua varten aineiston kattavuuden varmistamiseksi vastaajat on 
luokiteltu neljään ikäryhmään: 7–8-vuotiaisiin, 9–11-vuotiaisiin, 12–14-vuotiaisiin ja 15–17-
vuotiaisiin (Taulukko 2). Ryhmien muodostuksessa on otettu huomioon lasten siirtyminen 
kouluasteelta toiselle: 7–8-vuotiaat ovat pienimpiä alakoululaisia, 9–11-vuotiaat isompia 
alakoululaisia, 12–14-vuotiaat siirtyvät yläasteelle, 15–17-vuotiaat lopettavat peruskoulun ja 
mahdollisesti siirtyvät toiselle asteelle. 15-vuotiaat aloittavat myös mopolla ajamisen.  
 

Taulukko 2. 7–17-vuotiaiden vastaajien määrä aineistossa 
ikäryhmittäin. 
 Pojat Tytöt 
7–8 137 153 
9–11 241 244 
12–14 214 210 
15–17 141 196 
Yhteensä 733 803 

 
1 19 lasta ja nuorta ilmoitti sukupuolekseen ’muu tai en halua vastata’. Ryhmä on liian pieni erikseen analysoitavaksi, 
joten heidät on arvottu satunnaisesti tyttöihin ja poikiin. 
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Osassa kunnista alle sata vastaajaa edustaa koko kunnan 7–17-vuotiasta väestöä, minkä 
vuoksi eroja ei voida yksittäisten kuntien välillä tutkia. Tulosten luotettavuuden paranta-
miseksi kuntia on yhdistetty useamman kunnan ryhmiksi (Kuva 6). Kehyskunnissa ryhmät 
on muodostettu maantieteellisen sijainnin ja raideliikenneyhteyksien olemassaolon mu-
kaan. Yhdistetyt alueet ovat 
  
i) Espoo ja Kauniainen (n=183),  
ii) Kirkkonummi ja Siuntio (n=129),  
iii) Hyvinkää, Järvenpää ja Kerava (n=228), 
iv) Vihti, Nurmijärvi ja Tuusula (n=436), 
v) Mäntsälä, Pornainen ja Sipoo (n=189).  
 
Helsinki (n=226) ja Vantaa (n=145) pysyvät tutkimuksessa omina alueinaan.  
 
  

 
Kuva 6. Analyyseissa käytetty kuntaryhmäjako Helsingin seudulla. 
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Kuntaryhmäkohtaisen tarkastelun lisäksi tässä työssä tutkitaan alueellisia vaihteluita kestä-
vän liikenteen SAVU-vyöhykkeillä. Tätä tutkimusta varten käytetyn vuoden 2018 verkon 
SAVU-aineiston luokittelu on supistettu alkuperäisestä seitsemästä saavutettavuusvyöhyk-
keestä kolmeen saavuttavuusalueeseen (ks. 2.1). 7–17-vuotiaat vastaajat jakautuivat alueit-
tain seuraavasti: ensimmäisellä saavutettavuusalueella vastaajia oli n=264, toisella n=749 
ja kolmannella n=460.  Siuntio jää tämän työn saavutettavuustarkasteluiden ulkopuolelle, 
koska kunnan saavutettavuutta ei ole määritelty. 
 
3.2 Tutkimusote ja -menetelmät 
 
Tämän työn tutkimusosuus perustuu HSL:n syksyllä 2018 tuottaman määrällisen kyselytut-
kimusaineiston tilastolliseen analysointiin. Työssä selvitetään lasten ja nuorten arkipäivän 
matkojen tunnuslukuja ja riippuvuussuhteita. Analyyseissa käytetään kuvailevan tilastotie-
teen menetelmiä, kuten jakaumia, keskiarvoja ja mediaaneja. Tilastollisten testien ja luotta-
musvälien avulla arvioidaan, pätevätkö aineistossa havaitut erot myös perusjoukossa. Khi²-
testillä (χ²) tarkastellaan eri ryhmien välisten kulkutapajakaumien erojen merkitsevyyttä. 
Matkojen pituuksia ja kestoja käsittelevien tulosten testaamiseen käytettiin t-testin ja vari-
anssianalyysin sijasta ei-parametrista Kruskal-Wallis-testiä, koska parametriset testit olet-
tavat muuttujien olevan normaalijakautuneita. (Verma ja Abdel-Salam 2019). Testeissä nol-
lahypoteesit havaintojen yhtäläisyydestä hylätään tasolla α=0,05. Tilastollisen merkitsevyy-
den taso on ilmoitettu testin yhteydessä (p<0,05*, p<0,01** ja p<0,001***). Mikäli tulok-
sissa havaitut erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä, ne saattavat johtua otantasattumasta. 
Kaikki analyysit ja testit on tehty R-ohjelmistokielellä RStudio-ohjelmistossa. Tilastolliseen 
testaamiseen käytettiin R-ohjelmiston ’survey’-lisäosaa (Lumley 2011), jonka avulla otanta-
asetelma ja painokertoimet saadaan huomioitua merkitsevyyksien testaamisessa. 
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4 Tulokset 
 
4.1 Helsingin seudun lasten ja nuorten arkipäivän matkat syksyllä 2018 
 
4.1.1 Matkaluvut 
 
Vuoden 2017 lopussa Helsingin seudulla asui 178 000 iältään 7–17-vuotiasta lasta ja nuorta 
(Tilastokeskus), jotka tekivät arkipäivän aikana keskimäärin 640 000 seudun sisäistä mat-
kaa syksyllä 2018. Päivittäin matkoja tehtiin henkeä kohti 3,6 (95% LV: 3,48–3,72), kun 
koko 7 vuotta täyttäneen väestön osalta luku oli 3,5 matkaa/vrk (95% LV: 3,40–3,51). Lasten 
ja nuorten matkojen määrä noudattelee alueittain väestön matkojen määrää. Alueilla, joilla 
lapset ja nuoret tekivät vähiten tai eniten matkoja, myös koko väestön matkaluku oli vastaa-
vasti pienempi tai suurempi (Kaavio 6). 
  
Eniten matkoja vuorokaudessa tekivät Espoon ja Kauniaisten alueella asuvat lapset ja nuo-
ret (3,9) ja vähiten Vantaalla (3,2) sekä Kirkkonummella ja Siuntiossa (3,3) asuvat lapset ja 
nuoret. Matkalukujen keskiarvojen ja luottamusvälien pohjalta kuntaryhmien välisiä eroja 
testattiin Kruskall-Wallis-testillä. Erot korkeimpien ja matalimpien lukujen välillä ovat ti-
lastollisesti merkitseviä. Lisäksi Vantaalla matkaluku eroaa merkitsevästi Vihdin, Nurmijär-
ven ja Tuusulan sekä Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kuntaryhmissä asuvien lasten ja 
nuorten matkaluvuista. Eri saavutettavuusalueilla matkalukujen välillä ei havaittu eroja2, 
kuten ei myöskään pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä. 
 

 
Kaavio 6. Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä koko 7 vuotta täyttäneen väestön matka-
luvut asuinalueen mukaan ja 95% luottamusvälit arvoille.3 

 
2 Kruskal-Wallis-testin tulos saavutettavuusalueiden välisille eroille 7–17-vuotiaiden matkaluvuissa: 
χ²=0,66, p=0,718 
 
3 Kruskal-Wallis-testin tulokset kuntaryhmien välisille eroille 7–17-vuotiaiden matkaluvuissa: 
χ²=15,1, p=0,019* 



36 

 
Matkaluku vaihteli Helsingin seudulla myös eri-ikäisten lasten ja nuorten osalta, mutta mat-
kaluku ei muutu johdonmukaisesti iän myötä: 10-vuotiailla vuorokauden matkamäärä on 
suurimmillaan, 14 ja 16–17-vuotiailla se on pienin (Kaavio 7). Ikä on tilastollisesti merkitse-
västi yhteydessä matkalukuun. 

 
 

 
 

Kaavio 7. Eri-ikäisten Helsingin seudun lasten ja nuorten matkaluvut ja 95% luottamusvälit arvoille.4 
 
Tytöt ja pojat tekivät keskimäärin yhtä paljon matkoja vuorokaudessa, minkä lisäksi molem-
pien arjen matkaluvut noudattivat ikäryhmittäin samanlaista kehitystä: tytöillä ja pojilla 
matkaluku oli suurin 9–11-vuotiailla ja sitä vanhemmilla pienin (Kaavio 8). Tyttöjen ja poi-
kien arkivuorokauden matkamäärissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa missään ikä-
ryhmässä. 

 
4 Kruskal-Wallis-testin tulokset eri-ikäisten välisille eroille matkaluvuissa: 
χ²=25,5, p=0,005** 
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Kaavio 8. Tyttöjen ja poikien vuorokauden aikana tekemät matkat ikäryhmittäin ja 95% luottamusvälit matka-
luvuille.5 
 
Helsingin seudulla asuvat lapset ja nuoret tekivät tyypillisimmin kaksi tai neljä matkaa ar-
kivuorokaudessa (Kaavio 9). Vain muutamat lapsista ja nuorista tekivät yli kuusi matkaa 
arkipäivän aikana. Noin 4% lapsista ei tee arkivuorokauden aikana yhtään matkaa. 10% 
koko väestöstä ei tee yhtään matkaa vuorokaudessa, joten lasten ja nuorten kohdalla liik-
kumattomuus on verraten harvinaista (HSL 2019a). 
 

 
Kaavio 9. Helsingin seudun lasten ja nuorten jakautuminen arkivuorokauden matkaluvun mukaan. 

 
5 Kruskal-Wallis-testien tulokset ikäryhmien ja sukupuolten välisille eroille matkaluvuissa: 
Ikäryhmät (molemmat sukupuolet): χ²=15,97, p=0,001** 
Sukupuolet (kaikki ikäryhmät): χ²=10,9, p=0,857 
7–8-v tytöt ja pojat: t=0,43, p=0,669 
9–11-v tytöt ja pojat: t=0,50, p=0,612 
12–14-v tytöt ja pojat: t=0,89, p=0,372 
15–17-v tytöt ja pojat: t=-0,005, p=0,996 
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4.1.2 Kulkutapajakaumat 
 
Tässä luvussa on selvitetty, kuinka Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten te-
kemät matkat jakautuvat eri kulkutapoihin, joita ovat henkilöautoilu, joukkoliikenne, jalan-
kulku (sisältäen avustavat välineet), pyöräily, mopoilu ja moottoripyöräily sekä muut kulku-
tavat (esimerkiksi taksit ja muut kuljetuspalvelut). Kaavio 10 on esitelty, miten matkat ja-
kautuivat näiden kulkumuotojen kesken. Jalankulku oli yleisin kulkumuoto: kävellen tehtiin 
34% matkoista. Kävelyn jälkeen eniten matkoja tehtiin henkilöauton kyydissä (22%), jouk-
koliikenteellä (20%) ja pyöräillen (19%). Vähemmistössä olivat mopot ja moottoripyörät 
(2%) ja muut kulkutavat (2%). 

 
Kaavio 10. Kulkutapaosuudet Helsingin seudun lasten ja nuorten matkoilla (%)6. 

 
Kulkutapojen jakauma vaihteli tilastollisesti merkitsevällä tasolla sukupuolten, kuntaryh-
mien, saavutettavuusalueiden sekä pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä (Kaavio 11). 
Jalankulku oli yleisempää tyttöjen kuin poikien keskuudessa (p=0,004**), kun taas pojat 
tekivät enemmän polkupyörämatkoja (p<0,001***) sekä mopo- ja moottoripyörämatkoja 
(p=0,004**). Aineiston nojalla näyttää myös siltä, että tytöt kulkivat poikia enemmän jouk-
koliikenteellä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p=0,358). 
 

 
6 95% luottamusvälit: 
Kävely: 31,5–36,6% 
Henkilöauto: 20,4–24,0% 
Joukkoliikenne: 18,5–22,6% 
Pyörä: 16,9–21,4% 
Mopo: 1,1–2,6% 
Muu: 1,4–2,8% 
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Jalankulku oli lasten ja nuorten tekemillä matkoilla kulkutavoista yleisin lähes koko Helsin-
gin seudulla kolmatta saavutettavuusaluetta sekä Vihdin, Nurmijärven ja Tuusulan ja Mänt-
sälän, Pornaisten ja Sipoon kuntaryhmiä lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudulla ja erityi-
sesti Helsingissä kävelyn ja joukkoliikenteen osuus matkoista oli suurempi kuin kehyskun-
nissa. Kehyskunnissa ja ulommilla saavutettavuusalueilla pyöräilyn osuus oli suurin. Pyö-
räily korostui erityisesti Hyvinkää-Järvenpää-Kerava ja Vihti-Nurmijärvi-Tuusula -kunta-
ryhmissä, joissa sen kulkutapaosuus oli jopa 30–31%.  

 
Henkilöautoilun osuus lasten ja nuorten matkoilla oli koko seudulla 22%, kunnista selkeästi 
pienin osuus oli Helsingissä 14% kulkutapaosuudella. Espoossa ja Kauniaisissa puolestaan 
osuus oli 29%, koko seudun korkeimmasta päästä. Ainoastaan Kirkkonummella ja Siunti-
ossa autoilun osuus oli suurempi, 33%. Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan osalta on kiin-
nostavaa, että sekä autoilun, että joukkoliikennevälineiden osuus olivat seudun matalimpia 
pyöräilyn ja kävelyn yhteenlasketun osuuden matkoista ollessa seudun suurin, 63%. 
 
Mopoilla ja moottoripyörillä matkoja tehtiin suhteellisesti eniten kehyskunnissa (4%) ja kol-
mannella saavutettavuusalueella (5%). Pääkaupunkiseudun kunnista Espoossa ja Kauniai-
sissa tehtiin eniten mopomatkoja (2%). Myös muilla kulkutavoilla tehdyt matkat painottui-
vat kehyskuntiin. (Kaavio 18). 
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Kaavio 11. Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kulkutapajakauma alueittain.7 
 
Taulukko 3 esitellään kulkutapojen absoluuttisia matkamääriä arkivuorokautta kohti pää-
kaupunkiseudulla, kehyskunnissa ja koko Helsingin seudulla. Pääkaupunkiseudulla asuvat 
lapset ja nuoret tekivät 73 prosenttia kaikista seudun matkoista. Määrällisesti ainoastaan 
mopo- ja moottoripyörämatkoja sekä muita matkoja tehdään enemmän kehyskunnissa kuin 
pääkaupunkiseudulla. 
 
 
 

 
7 Khi2-testien tulokset kulkutapajakaumien eroille: 
Sukupuolet: χ²=101, p<0,001*** 
Kuntaryhmät: χ²=530, p<0,001*** 
Saavutettavuusalueet: χ²=381, p<0,001*** 
Pk-seutu ja kehyskunnat: χ²=276, p<0,001*** 
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Taulukko 3. Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden arkivuorokauden matkamäärät eri kulkutavoilla. 
Alue 
 

Henkilöauto Joukko-
liikenne 

Polkupyörä Kävely Mopot Muut Yht. 

Pääkau-

punkiseutu  

99 200 111 500 75 300 170 000 5 700 6 300 468 100 

Kehyskunnat 42 500 19 100 49 000 49 900 6 600 6 900 174 000 

Helsingin seutu 141 700 130 700 124 300 219 800 12 300 13 200 642 100 

 
 
7–17-vuotiaiden kulkutapajakauma vaihtelee iän mukaan tilastollisesti merkitsevästi (Kaa-
vio 12). Autoilun ja kävelyn osuus vähenee 7–17-vuotiailla iän myötä samanaikaisesti, kun 
joukkoliikenteen käytön osuus kasvaa. Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy ja henkilöautokyy-
tien määrä vähenee erityisesti yläasteelle siirryttäessä. Tapahtuva muutos voi johtua koulu-
matkojen pitenemisestä ja liikkumisreviirin kasvusta. Pyöräily on aktiivisinta ikäryhmän 
keskivaiheilla, 9–14-vuotiailla. Nuorimmat 7–8-vuotiaat lapset eivät ehkä vielä hallitse pyö-
rällä liikkumista tai saa kulkea itsenäisesti pyörällä. Mopolla ja moottoripyörällä ajaminen 
korvaa luultavasti osan pyöräilymatkoista 15–17-vuotiailla, jotka voivat hankkia mopokor-
tin. 16-17-vuotiaiden matkoista lähes joka kymmenes on tehty mopolla tai moottoripyörällä. 
 
 

 
Kaavio 12. Helsingin seudun lasten ja nuorten kulkutapaosuuden kehittyminen iän myötä.8 
 

 
8 Khi2-testin tulos kulkutapajakauman eroille ikävuosien välillä: 
Ikä: χ²=1369, p<0,001*** 
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Tyttöjen ja poikien eroavat kulkutavat toisistaan sitä enemmän mitä vanhemmista lapsista 
ja nuorista on kyse (Kaavio 13). Pojat kävelevät vähemmän ja pyöräilevät enemmän kuin 
tytöt kaikissa ikäryhmissä. Sukupuolten väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä kuiten-
kin vain 15–17-vuotiailla nuorilla. 15–17-vuotiaista nuorista tytöt kulkevat enemmän jouk-
koliikenteellä ja jalan, pojat useammin polkupyörällä ja mopolla. 
 

 

 
Kaavio 13. Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden poikien ja tyttöjen kulkutapajakaumat ikäluokittain.9 
 
Useiden tutkimusten valossa etäisyys on kenties merkittävin lasten ja nuorten liikkumiseen 
vaikuttava tekijä (esim. Turpeinen ym. 2013, Timperio ym. 2006). Etäisyys vaikuttaa erityi-
sesti lasten ja nuorten mahdollisuuksiin saavuttaa paikkoja, koska he eivät voi matkustaa 
itsenäisesti henkilöautolla ja vain 15 vuotta täyttäneet voivat potentiaalisesti ajaa mopoa. 
Etäisyyden vaikutus näkyy selkeästi matkan pituuden mukaan luokitelluissa kulkutapaja-
kaumissa.  
 
Vain 300 metrin erot etäisyyksissä muokkaavat Helsingin seudun lasten ja nuorten kulku-
tapajakaumaa alle kolmen kilometrin matkoilla (Kaavio 14). Lyhimmillä alle 300 metrin 
matkoilla lapset ja nuoret kulkivat 90% matkoistaan kävellen. Kävelyn osuus laskee voimak-
kaasti matkojen pidentyessä ja vain 0,9–1,2 kilometrin matkoilla enää noin puolet matkoista 
tehtiin kävellen. Pyörä oli hyvin suosittu kulkutapa 0,9–3 kilometrin matkoilla. Pyörämat-
kat rajoittuivat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta viiteen kilometriin. Sitä pidem-
millä matkoilla lapset ja nuoret kulkivat lähes ainoastaan henkilöautolla, joukkoliikenteellä, 
mopoilla ja muilla kulkutavoilla. Yli 10 kilometrin matkoista puolet tehtiin henkilöauton 
kyydissä. Mopoilla ja muilla kulkutavoilla kuljettiin muutama prosentti lähes kaikista yli ki-
lometrin pituisista matkoista. 

 
9 Khi2-testien tulokset sukupuolten välisille eroille: 
7–8-vuotiaat: χ²=13,62, p=0,423 
9–11-vuotiaat: χ²=14,01, p=0,437 
12–14-vuotiaat: χ²=29,30, p=0,060 
15–17-vuotiaat: χ²=59,94, p=0,001** 
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Kaavio 14. Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten arkipäivän matkojen 
kulkutapajakauma matkan pituuden mukaan kahdella eri pituusluokituksella.10 
 
On myös mielekästä tarkastella, miten kulkutapajakauma muuttui eri pituisilla matkoilla 
Helsingin seudun kolmella eri saavutettavuusalueella (Kaavio 15). Ainoastaan matkan pi-
tuus ei selitä Helsingin seudun lasten ja nuorten kulkutapajakaumaa: saman pituisilla mat-
koilla kulkutapajakauma vaihteli saavutettavuusalueittain. Yhtä pituusluokkaa kohti ha-
vaintomäärät saattoivat olla vähäisiä, minkä vuoksi tässä tarkastelussa katsotaan kulkuta-
pojen muutoksen yleistä trendikehitystä tarkempien prosenttiosuuksien sijaan. 
 
Kaikilla saavutettavuusalueilla lyhyistä alle kilometrin matkoista tehtiin suurin osa kävellen, 
mutta ulommilla saavutettavuusalueilla pyöräily oli varsin yleistä myös kaikista lyhyimmillä 
matkoilla. Sisimmillä kaupunkialueilla joukkoliikennettä aletaan käyttää jo 1–1,5 kilometrin 
matkoilla, kun saavutettavuusalueilla 2 ja 3 joukkoliikenteen osuus jakaumassa on huomat-
tava vasta 2–2,5 ja 3–3,5 kilometrin matkoilla. Ensimmäisellä ja toisella saavutettavuusalu-
eella lapset ja nuoret tekivät hyvin harvoin yli 2,5 kilometrin mittaisia kävelymatkoja, kun 
kolmannella saavutettavuusalueella kävelymatkojen osuus oli muutamia prosentteja nel-
jään kilometriin asti. Kolmannella saavutettavuusalueella pyörä oli lasten ja nuorten yleisin 
kulkumuoto 1–3 kilometrin matkoilla, minkä lisäksi pyöräillen tehtiin toisinaan yli 6 

 
10 Khi2-testien tulokset kulkutapajakaumien eroille matkan pituuden mukaan: 
Tiheä luokitus: χ²=4857, p<0,001*** 
Harva luokitus: χ²=3369, p<0,001*** 
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kilometrin matkoja. Ensimmäisellä ja toisella saavutettavuusalueella pyörämatkojen pituu-
det rajautuivat käytännössä viiteen kilometriin. Yli kuuden kilometrin matkoja tehtiin en-
simmäisellä saavutettavuusalueella eniten joukkoliikenteellä ja ulommilla saavutettavuus-
alueilla eniten henkilöauton kyydissä. 

  

 
Kaavio 15. Lasten ja nuorten kulkutapajakaumien muutos matkojen pituuden mukaan Helsingin seudun eri 
saavutettavuusalueilla. 
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4.1.3 Koulumatkat ja muut matkat 
 

Eri kohteiden välillä tapahtuvat matkat luokitellaan lähtöpaikan ja määränpään mukaan 
matkaryhmiin. Tässä tutkimuksessa lasten ja nuorten tekemät matkat on jaettu neljään ka-
tegoriaan HSL:n (2019a) mukaisesti: 

 
a) Kotiperäiset koulu- ja opiskelumatkat 

• Kodin ja koulun tai opiskelupaikan väliset matkat 
b) Kotiperäiset ostos- ja asiointimatkat 

• Kodin ja ostos- tai asiointipaikan väliset matkat 
c) Muut kotiperäiset matkat 

• Kodin ja kyläilypaikan, liikunta- tai ulkoilupaikan, muun va-
paa-ajanviettopaikan tai muun paikan välillä 

• Kotoa tehdyt lenkit 
d) Ei kotiperäiset matkat 

• Matkan määränpää ja lähtöpaikka on muu kuin koti 
 
Lähes puolet lasten ja nuorten matkoista (1,7 matkaa/vrk/hlö) oli kodin ja koulun välisiä 
matkoja (Kaavio 16). Koulumatkoilla kulkutavoista painottuvat kävely, pyöräily ja joukko-
liikenteen käyttö. Toisiksi eniten tehtiin muita kotiperäisiä matkoja. Koulumatkoista poike-
ten muilla kotiperäisillä matkoilla henkilöauton kyydissä matkustaminen oli useimmin käy-
tössä oleva matkustusmuoto. Lapset ja nuoret tekivät suhteellisen vähän kotiperäisiä ostos- 
ja asiointimatkoja. Ei kotiperäisiä matkoja tehtiin selvästi vähemmän kuin kotiperäisiä mat-
koja. Ei kotiperäinen matka voi olla esimerkiksi matka koulusta ystävän luo. 
 

 
Kaavio 16. Helsingin seudun lasten ja nuorten matkojen jakautuminen matkaryhmiin (matkaa/vrk/hlö) ja eri 
matkaryhmien kulkutapajakaumat.11 

 
11 Khi2-testi kulkutapajakaumien eroille matkaryhmän mukaan:  
χ²=848, p<0,001*** 
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Erilaisten matkojen määrät vaihtelevat suhteellisen vähän ryhmien välillä (Kaavio 17). Ai-
noastaan ikäryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero matkaryhmäjakaumissa. 
9–11-vuotiaiden suurempi matkamäärä selittyy muita ryhmiä suuremmalla koulumatkojen 
ja muiden kotiperäisten matkojen määrällä, kun taas 15–17-vuotiaat tekivät vähemmän kou-
lumatkoja ja muita kotiperäisiä matkoja sekä enemmän ostos- ja asiointimatkoja ja ei koti-
peräisiä matkoja. On kiinnostavaa, että lasten ja nuorten matkaryhmien matkaluku on hyvin 
samanlainen kaikilla kolmella saavutettavuusalueella. Vaikka kuntaryhmien väliset erot ei-
vät olleet merkitseviä, Espoossa ja Kauniaisissa on havaittavissa, että ostos- ja asiointimat-
kat ja muut kotiperäiset matkat ovat yleisempiä kuin muissa kuntaryhmissä, minkä vuoksi 
kuntien matkaluku on keskimääräistä suurempi. 
 

   
 

 
Kaavio 17. Helsingin seudun lasten ja nuorten tekemien matkojen määrä arkivuorokaudessa matkaryhmittäin 
ja ikäryhmittäin12.  
 
  

 
12 Kruskal-Wallis-testien tulokset jakaumien välisissä eroissa: 
Sukupuolittain: t=12,49, p=0,184 
Ikäryhmittäin: χ²=52,92, p=0,011** 
Kuntaryhmittäin: χ²=42,49, p=0,112 
Saavutettavuusalueittain: χ²=5,94, p=0,963 
Pääkaupunkiseutu-kehyskunnat: t=5,76, p=0,275 
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Koska koulumatkat ja muut kotiperäiset matkat muodostavat merkittävimmän osuuden 
Helsingin seudun lasten ja nuorten matkoista, niiden kulkutapajakaumaa on vertailtu tässä 
työssä tarkemmin. ”Muut kotiperäiset matkat” on selvyyden vuoksi alemmissa kaavioissa 
nimetty ”harrastus- ulkoilu- ja kyläilymatkoiksi”. 
 
Helsingin seudun lasten ja nuorten kulkutapajakauma vaihtelee koulumatkoilla sekä har-
rastus- ulkoilu- ja kyläilymatkoilla kuntaryhmittäin (Kaavio 18). Keskeinen jo aiemmin 
tehty havainto, että koulumatkoja kuljetaan huomattavasti harrastusmatkoja harvemmin 
henkilöauton kyydissä ja useammin joukkoliikenteellä, jalan sekä pyörällä, pätee kaikissa 
kuntaryhmissä. Harrastusmatkoilla joukkoliikenteen käyttö oli hyvin vähäistä muualla kuin 
Helsingissä, jossa henkilöauton tarve harrastusmatkoilla oli selvästi muita alueita pienempi. 
Helsinkiläiset lapset ja nuoret tekivät myös koulumatkoja enemmän joukkoliikenteellä kuin 
muissa kunnissa asuvat. 

 
Kaavio 18. Helsingin seudun lasten ja nuorten harrastus- ulkoilu- ja kyläilymatkojen (muut kotiperäiset matkat) 
sekä koulumatkojen kulkutapajakaumat alueittain13. 
 
  

 
13 Khi2-testien tulokset jakaumien välisille eroille kuntaryhmittäin: 
Harrastus- ulkoilu- ja kyläilymatkat: χ²=284, p<0,001*** 
Koulumatkat: χ²=392, p<0,001*** 
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Lasten ja nuorten kulkutapajakauma muuttui iän myötä koulumatkoilla ja harrastus- ul-
koilu ja kyläilymatkoilla (Kaavio 19). Ikäryhmien välillä voidaan havaita selkeitä trendejä eri 
kulkutapojen käytön yleistymisestä ja vähenemisestä. Kaiken ikäisiä lapsia ja nuoria vietiin 
kohtuullisen usein henkilöautolla harrastuksiin, nuorimpia lapsia kuitenkin useimmiten. 
Koulumatkoilla puolestaan yli 8-vuotiaita kuljetettiin autolla vain harvoin: koulumatkoja 
kuljettiin hyvin usein kävellen ja pyörällä 14-vuotiaaksi asti. Monet 15–17-vuotiaat nuoret 
kulkivat koulumatkojaan joukkoliikenteellä ja mopoilla jalankulun ja pyöräilyn sijaan. 15–
17-vuotiaiden tyttöjen ja poikien kulkutapajakaumien välillä havaittiin merkitseviä eroja 
koulumatkoilla (p=0,005**), mutta harrastusmatkoilla sukupuolten välillä ei ollut merkit-
seviä eroja missään ikäryhmässä. 
 

 
Kaavio 19. Eri-ikäisten Helsingin seudun lasten ja nuorten kulkutapajakauma harrastus- ulkoilu ja kyläilymat-
koilla (muut kotiperäiset matkat) ja koulumatkoilla14. 
 
4.1.4 Matka-ajat 
 
Helsingin seudun lapset ja nuoret käyttivät kulkemiseen aikaa keskimäärin 68 minuuttia 
vuorokaudessa (Kaavio 20). Ikä ja asuinkunta olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 
vuorokauden matka-aikaan. Vuorokaudessa matkustamiseen käytetty aika on kasvaa iän 
myötä. Tämän voidaan olettaa johtuvan pitenevistä matkoista. Nuoret käyttävät lapsia 
enemmän joukkoliikennettä, joka saattaa myös pidentää matkan kestoa esimerkiksi 

 
14 Khi2-testien tulokset ikäryhmien välisille eroille matkaryhmän mukaan: 
Harrastusmatkat: χ²=169, p<0,001*** 
Koulumatkat: χ²=826, p<0,001*** 
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henkilöautolla tehtyyn matkaan verrattuna. Tämä näkyy myös pääkaupunkiseudulla, jossa 
keskimäärin paljon joukkoliikennettä käyttävien lasten ja nuorten matka-aika oli suurempi 
kuin kehyskunnissa asuvilla. 
 
Kuntaryhmistä Kirkkonummella ja Siuntiossa sekä Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Keravalla 
lasten ja nuorten vuorokauden matka-aika oli keskimääräistä lyhyempi. Tämä on kiinnos-
tavaa, sillä näiden kuntaryhmien kulkutapajakauman profiili oli keskenään erilainen: Kirk-
konummella ja Siuntiossa henkilöautoilu ja joukkoliikenteen käyttö oli suhteellisesti ylei-
sempää, Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kuntaryhmässä korostui kävely ja pyöräily. Kol-
mannella saavutettavuusalueella matka-ajat olivat pidempiä kuin sisemmillä alueilla, mutta 
erot saavutettavuusalueiden välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Matka-aika ei juuri 
vaihdellut sukupuolen tai kotitalouden henkilöautojen määrän mukaan. 
 

 
Kaavio 20. Helsingin seudun lasten ja nuorten arkivuorokauden keskimääräisiä kokonaismatka-aikoja (minuut-
tia) eri taustamuuttujia vasten.15 
 

 
15 Kruskal-Wallis-testien tulokset: 
Sukupuolet: t=0,935, p=0,35 
Ikäryhmät: χ²=58,5, p<0,001*** 
Kuntaryhmät: χ²=16, p=0,013** 
Saavutettavuusalueet: χ²=5,26, p=0,072 
Pääkaupunkiseutu-kehyskunnat: t=2,24, p=0,023* 
Montako autoa: χ²=5,1, p=0,079 
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Kokonaismatka-ajat korreloivat matkaryhmien matkamäärien kanssa: eniten kului aikaa 
kodin ja koulun välisiin matkoihin (31 min/hlö/vrk) ja vähiten kotiperäisiin ostos- ja asioin-
timatkoihin (4 min/hlö/vrk) (Kaavio 21). Kulkumuodoista joukkoliikennevälineissä vietet-
tiin keskimäärin eniten aikaa (24 min/hlö/vrk). Henkeä kohti vähiten ajasta, noin minuutti 
vuorokaudessa, kului mopon kyydissä. 

 
Kaavio 21. Helsingin seudun lasten ja nuorten arkivuorokauden aikana matkustamiseen käytetyn ajan (mi-
nuuttia) jakautuminen matkaryhmittäin ja kulkutavoittain. 
 
Helsingin seudulla lapsi tai nuori käytti yhteen matkaan aikaa keskimäärin 19 minuuttia 
(Taulukko 4). Kestoltaan pisimpiä olivat joukkoliikennematkat (33 minuuttia). Henkilöau-
ton kyydissä, kävellen, polkupyörällä ja mopolla tehdyt matkat kestivät keskimäärin noin 15 
minuuttia.  

 
Taulukko 4. Helsingin seudun lasten ja nuorten tekemien matkojen keskimääräiset kestot kulkumuodoittain. 

 Henkilöauto Joukko-
liikenne 

Polkupyörä Kävely Mopo, 
moottorip. 

Muut Yht.  

Matka-aika (min) 16 33 14 15 14 26 19 

 
Matka-aikojen tiheysfunktio paljastaa, että kävellen tehdyissä matkoissa korostuvat lyhyet, 
noin viiden minuutin matkat (Kaavio 22). Henkilöautolla, polkupyörällä ja mopolla tehtyjen 
matkojen kesto painottui noin kymmeneen minuuttiin. Vähiten alle 10 minuutin matkoja 
tehtiin joukkoliikennevälineillä: tiheysfunktion nojalla tyypillisimmät joukkoliikennemat-
kat olivat reilun 20 minuutin mittaisia. Joukkoliikennevälineillä matkat kestivät usein myös 
yli 40 minuuttia, toisin kuin henkilöautolla, polkupyörällä, kävellen ja mopolla tehdyt mat-
kat. Muilla kulkutavoilla tehtiin joukkoliikenteen tavoin usein kestoltaan pitkiäkin matkoja. 
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Kaavio 22. Lasten ja nuorten tekemien matkojen keston jakauma ja keskimääräinen matkan kesto kulkumuo-
doittain (minuuttia). 
 
4.1.5 Vuorokauden matkasuorite ja matkojen pituudet 
 
Helsingin seudulla asuvien 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten matkasuorite oli 16 kilometriä 
arkivuorokaudessa. Keskimääräinen matkan pituus oli 4,4 kilometriä ja mediaanipituus 1,8 
kilometriä. Mediaaniarvon perusteella puolet lasten ja nuorten matkoista oli siis alle 1,8 ki-
lometriä pitkiä. Matkojen pituuksien keski- ja mediaaniarvoja on taulukoitu tarkemmin liit-
teessä 1. 
 
Arkivuorokauden matkasuorite vaihteli tilastollisesti merkitsevällä tasolla ikäryhmittäin, 
kuntaryhmittäin, saavutettavuusalueittain ja talouden henkilöautojen määrän mukaan 
(Kaavio 23). Kuten kokonaismatka-aikakin, arkivuorokauden matkasuorite kasvaa merkit-
tävästi iän myötä. 7–8-vuotiaiden keskimääräinen matkasuorite oli 10 kilometriä vuorokau-
dessa, aikuisuuden kynnyksellä olevien 15–17-vuotiaiden nuorten 24 kilometrin matkasuo-
rite oli jo 18–29-vuotiaiden aikuisten tasolla.  
 
Asuinpaikalla oli vaikutusta matkasuoritteeseen: matalimmat kilometrilukemat olivat Hel-
singissä sekä Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan yhdistetyllä alueella. Kuten aiemmin ha-
vaittiin, Helsingissä matkustamiseen käytetään kuitenkin keskivertoa enemmän aikaa. Kor-
keimmat matkasuoritteet olivat Vihdin, Nurmijärven, Tuusulan sekä Mäntsälän, Pornaisten 
ja Sipoon alueilla asuvilla lapsilla ja nuorilla.  
 
Saavutettavuusalueen yhteys matkasuoritteeseen oli kuntakohtaisia eroja suurempi: sisem-
millä kaupunkialueilla asuvien lasten ja nuorten keskimääräinen matkasuorite oli noin puo-
let (12 km/vrk) kaupungin kehysalueilla asuviin verrattuna (25 km/vrk). Kotitalouden 
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henkilöautojen määrä on yhteydessä matkasuoritteeseen siten, että suorite on matalin au-
tottomissa kotitalouksissa. Vähintään kahden auton kotitalouksissa matkasuorite on korke-
ampi kuin yhden auton kotitalouksissa. Henkilöautojen määrä ei kuitenkaan välttämättä 
suoraan vaikuta matkasuoritteeseen, vaan luultavasti kyse on alueellisista eroista. 
 
 

 
Kaavio 23. Helsingin seudun lasten ja nuorten arkivuorokauden matkasuoritteita (km/arkivuorokausi) eri taus-
tamuuttujia vasten.16 
 
Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden päivittäisestä 16 kilometrin matkasuoritteesta keskimää-
rin noin 6 kilometriä kului sekä koulumatkoihin että muihin kotiperäisiin matkoihin (Kaa-
vio 24). Henkilöautokyydeistä ja joukkoliikennematkoista muodostui valtaosa, yhteensä 
noin 13 kilometriä, lasten ja nuorten matkasuoritteesta. Sekä kävelyn että pyöräilyn keski-
määräinen matkasuorite henkeä kohti oli noin 1 kilometri. 
 

 
16 Kruskal-Wallis-testien tulokset: 
Tytöt ja pojat: t=-1,079, p=0,281 
Ikäryhmät: χ²=124, p<0,001*** 
Kuntaryhmät: χ²=36,7, p<0,001*** 
Saavutettavuusalueet: χ²=59,4, p<0,001*** 
Pääkaupunkiseutu-kehyskunnat: t=-183, p=0,067 
Montako autoa: χ²=45,7, p<0,001***  
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Kaavio 24. Helsingin seudun lasten ja nuorten vuorokauden matkasuoritteen jakautuminen matkaryhmittäin ja 
kulkutavoittain (km/hlö/arkivuorokausi). 
 
Helsingin seudun lasten ja nuorten matkoista hieman yli puolet oli alle kahden kilometrin 
pituisia ja 94% alle 15 kilometrin pituisia (Kaavio 25). Jakauma on liki sama pääkaupunki-
seudulla ja kehyskunnissa.  

   
 

 
Kaavio 25. Helsingin seudun lasten ja nuorten tekemien matkojen pituusjakauma. 
 
Matkojen pituusjakaumassa havaittiin kuntaryhmäkohtaisia eroja (Kaavio 26). Erityisesti 
Helsingissä sekä Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan muodostamassa kuntaryhmässä 
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painottuvat lyhyet matkat: Alueiden matkoista puolet oli alle 1,4 kilometrin pituisia. Mänt-
sälässä, Pornaisissa ja Sipoossa mediaanimatka oli seudun pisin – 2,4 kilometriä. 

 
Kaavio 26. Helsingin seudun lasten ja nuorten matkojen pituusjakauma, matkojen pituuksien keskiarvot ja 
mediaanit kuntaryhmittäin. Mediaani- ja keskiarvot on taulukoitu liitteessä 1. 
 
Ensimmäisellä ja toisella saavutettavuusalueella lapset ja nuoret tekivät valtaosan matkoistaan 
kävely- tai pyöräilyetäisyydellä, sillä matkoista noin puolet oli alle 1,5 kilometrin pituisia (Kaavio 
27). Kolmannella saavutettavuusalueella matkat olivat tyypillisesti pidempiä: puolet matkoista oli 
alle kolmen kilometrin pituisia. Ulommilla saavutettavuusalueilla myös hyvin pitkien matkojen 
määrä kasvoi, mikä nosti lasten ja nuorten keskimääräisen matkan pituutta. 

 
Kaavio 27. Helsingin seudun lasten ja nuorten matkojen pituusjakauma, matkojen pituuksien keskiarvot ja 
mediaanit saavutettavuusalueittain. Mediaani- ja keskiarvot on taulukoitu liitteessä 1. 
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Matkojen pituudet vaihtelivat niin iän kuin matkan tarkoituksen mukaan (Kaavio 28). Nuorimmilla 
7–8-vuotiailla lapsilla matkat olivat lyhyempiä (md=1,3 km) kuin muiden ikäryhmien lapsilla ja 
nuorilla. Matkaryhmistä ja koulumatkat sekä ei kotiperäiset matkat olivat tyypillisesti lyhyimpiä 
(md=1,7 km ja md=1,2 km). 
 
Matkan pituus muuttui iän myötä tilastollisesti merkitsevällä tasolla kaikissa matkaryh-
missä paitsi kotiperäisten ostosmatkojen ryhmässä. Selkein ero matkojen pituuden muutok-
sessa havaittiin kodin ja koulun välisten matkojen pituuden kehityksessä. 7–11-vuotiaiden 
kodin ja koulun välisistä matkoista yli puolet oli korkeintaan puolentoista kilometrin pitui-
sia ja hyvin harvat yli 5 kilometrin pituisia. 12–14-vuotiailla yli viiden kilometrin koulumat-
kojen osuus kasvoi, mutta silti yli puolet matkoista oli vielä alle 2 kilometriä pitkiä, kun taas 
15–17-vuotiaiden koulu- ja opiskelumatkat olivat radikaalisti pidempiä: lähes puolet niistä 
oli vähintään 5 kilometriä pituudeltaan. Muissa matkaryhmissä iän vaikutus matkojen pi-
tuuteen oli maltillisempi. Merkillepantavaa on myös se, että muut kotiperäiset matkat, joita 
lapset ja nuoret tekivät toisiksi eniten, eivät pidentyneet iän myötä yhtä voimakkaasti kuin 
koulumatkat. 
 

 

 
Kaavio 28 Helsingin seudun lasten ja nuorten matkojen pituusjakauma matkaryhmittäin eri ikäryhmissä (kilo-
metriä).17 
 
 

 
17 Kruskal-Wallis-testien tulokset matkojen pituuden muutokselle iän myötä matkaryhmittäin: 
Kotiperäiset koulumatkat: χ²=186, p<0,001*** 
Kotiperäiset ostosmatkat: χ²=0,47, p<0,925 
Muut kotiperäiset matkat: χ²=25,1, p<0,001*** 
Ei kotiperäiset matkat: χ²=42,8, p<0,001*** 
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Matkan pituus vaihteli kaikilla erityyppisillä matkoilla myös saavutettavuusalueittain (Kaavio 29). 
Selvin tilastollinen ero saavutettavuusalueiden välillä oli kotiperäisten koulumatkojen ja 
kotiperäisten ostos- ja asiointimatkojen pituuksissa. On myös pantava merkille, että kotiperäisten 
koulumatkojen pituusjakauma oli liki samanlainen ensimmäisellä ja toisella saavutettavuusalueella, 
joilla puolet koulumatkoista oli alle 1,5 kilometrin pituisia. Kolmannella saavutettavuusalueella 
puolet koulumatkoista oli alle 3,3 kilometrin pituisia.  
 
 

 
Kaavio 29. Helsingin seudun lasten ja nuorten matkojen pituusjakauma matkaryhmittäin eri saavutettavuus-
alueilla (kilometriä).18 
  

 
18 Kruskal-Wallis-testien tulokset matkojen pituuden muutokselle eri saavutettavuusalueilla matkaryhmittäin: 
Kotiperäiset koulumatkat: χ²=120, p<0,001*** 
Kotiperäiset ostosmatkat: χ²=36,7, p<0,001*** 
Muut kotiperäiset matkat: χ²=9,77, p<0,008** 
Ei kotiperäiset matkat: χ²=6,84, p=0,037* 
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4.2 Eri kulkutapojen rooli Helsingin seudun lasten ja nuorten arkiliikku-
misessa 

 
Vaihtelevat kulkumuodot mahdollistavat lapsille ja nuorille liikkumisen monipuolisesti tar-
peen mukaan. Kävely ja pyöräily ovat suurimmalle osalle Helsingin seudun lapsista käytet-
tävissä olevia kulkumuotoja, joilla he kulkevat noin puolet arkivuorokauden matkoista. 
Kaikkia matkoja ei voida kuitenkaan kulkea ainakaan kokonaan omin voimin, joten pidem-
piä matkoja taitetaan usein henkilöautolla, joukkoliikenteellä ja mopoilla. Tässä luvussa kä-
sitellään Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumisen mahdollisuuksia 
ja tottumuksia eri kulkutapojen käytön suhteen.  
 
4.2.1 Matkojen suuntautuminen eri kulkutavoilla 
 
Kuva 7 on havainnollistettu, miten tutkimukseen vastanneiden 7–17-vuotiaiden matkat si-
joittuvat kartalle kulkumuodon mukaan. Kartan avulla voidaan esimerkiksi hahmottaa, mi-
ten alueelliset erot vaikuttavat eri kulkutapojen käyttöön, kuinka pitkiä matkoja eri kulku-
muodoilla tehtiin ja mihin eri kulkutavoilla tehdyt matkat suuntautuivat. Kuvassa on yhdis-
tetty matkan lähtöpaikka ja määränpää viivalla ja viivojen näkyvyydet on painotettu laajen-
nuskertoimella. Viivan voimakkuus kuvaa siis jokaisen aineiston matkan teoreettista volyy-
mia perusjoukossa. 
 
Analyysi paljastaa, että jalankulku- ja pyöräilymatkat ovat hyvin alueellisia, eivätkä edes 
pyörämatkat usein suuntaudu kuntarajojen ulkopuolelle. Joukkoliikennevälineitä ja henki-
löautoa puolestaan käytettiin koko seudun alalla liikkumiseen. Henkilöautoilun joustavuus 
joukkoliikennevälineisiin verrattuna näkyy matkaverkon tasaisempana levittäytymisenä 
koko Helsingin seudulle. Joukkoliikenteen kartassa voidaan erottaa tärkeimmät joukkolii-
kennekäytävät, joille matkat ovat painottuneet. Toisin kuin henkilöautomatkat, joukkolii-
kennematkat näyttävät usein suuntautuvan Helsingin kantakaupunkiin. 
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Kuva 7. Helsingin seudun lasten ja nuorten tekemät matkat lähtöpaikan ja määränpään välisinä viivoina kar-
talla kulkutavoittain. Viivojen vahvuus on painotettu laajennuskertoimilla. 
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4.2.2 Henkilöautojen määrä taloudessa ja auton kyydissä matkustaminen 
 
7–17-vuotiaat asuivat muita väestöryhmiä useammin autollisissa kotitalouksissa (Kaavio 
30). Kaikkiaan vain 9% Helsingin seudun 7–17-vuotiaista asui autottomissa kotitalouksissa 
(HSL 2019a). Lasten ja nuorten kotitalouksien automäärässä oli tilastollisesti merkitseviä 
eroja alueittain. Kehyskunnissa vain vajaa kaksi prosenttia lapsista ja nuorista asui autotto-
missa kotitalouksissa ja 68% puolestaan asui vähintään kahden auton kotitalouksissa. Pää-
kaupunkiseudulla autottomuus oli selvästi yleisempää, erityisesti Helsingissä, jossa autot-
tomissa kotitalouksissa asui 17% lapsista ja nuorista. Henkilöautojen määrän alueelliset erot 
lasten ja nuorten kotitalouksissa vahvistavat käsitystä siitä, että tiivis kaupunkirakenne luo 
edellytyksiä autottomuudelle ja harvemmin asutuilla alueilla auton omistaminen lasten ja 
nuorten kotitalouksissa on enemmän tai vähemmän pakollista. Paikkatietoanalyysin perus-
teella noin 90% Helsingin seudun lasten ja nuorten autottomista kotitalouksista sijaitsi si-
semmillä kaupunkialueilla. Harvempaan asutussa ympäristössä joukkoliikenteen palvelu-
taso on oletettavasti heikko ja etäisyydet usein liian pitkiä kävelyyn tai pyöräilyyn, joten 
tarve lasten ja nuorten kyyditsemiselle voi olla suurempi.  Ensimmäisellä saavutettavuus-
alueella 19% lapsista ja nuorista asui autottomissa kotitalouksissa, kun uloimmalla saavu-
tettavuusalueella autottomissa kotitalouksissa asui vain yksittäisiä lapsia ja nuoria. 
 
Ikä vaikutti myös olevan yhteydessä kotitalouden henkilöautojen määrään, vaikka tilastolli-
sesti merkitsevää yhteyttä ei löytynyt. 7–8-vuotiaat asuivat useammin autottomissa kotita-
louksissa kuin vanhemmat lapset ja nuoret. Tämä voi selittyä osittain suuremmasta perhe-
koosta ja lisääntyvästä tarpeesta kuljettaa lapsia ja nuoria kouluun tai harrastusten pariin. 
Sukupuolella ei näyttänyt olevan merkitystä lasten ja nuorten kotitalouden henkilöautomää-
rään. 
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Kaavio 30. Henkilöautojen määrä Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kotitalouksissa19. 
  
 
Autojen määrä kotitaloudessa oli yhteydessä myös lasten ja nuorten kulkutapajakaumaan 
(Kaavio 31). On huomattava, että autojen määrä itsessään ei selitä kulkutapajakaumaa, vaan 
luultavasti kyse on myös yhdyskuntarakenteellisista tekijöistä ja esimerkiksi joukkoliiken-
teen palvelutasosta. Fyysisen ympäristön vaikutusta normalisoitiin tutkimalla autojen mää-
rän vaikutusta kulkutapajakaumaan erikseen pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Ha-
vaittiin, että henkilöautojen määrän vaikutus kulkutapajakaumaan on samanlainen alueesta 
riippumatta. Autottomissa talouksissa asuvat lapset ja nuoret tekivät useammin matkoja kä-
vellen ja joukkoliikenteellä. Polkupyörän käyttö oli yleisintä vähintään kahden auton kotita-
louksissa. Kehyskunnissa autottomissa kotitalouksissa käveltiin matkoja hyvin usein ja yli 
kahden auton kotitalouksissa matkoja kuljettiin mopoilla sekä muilla kulkutavoilla.  

 

 
19 Khi2-testien tulokset: 
Tytöt ja pojat: χ=1,186, p=0,308 
Ikäryhmät: χ²=13,205, p=0,360 
Kuntaryhmät: χ²=280, p<0,001*** 
Saavutettavuusalueet: χ²=314, p<0,001*** 
Pk-kehys: χ² = 143,44, p < 0.001*** 
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  Koko Helsingin seutu       Pääkaupunkiseutu              Kehyskunnat 

   
Henkilöautojen määrä kotitaloudessa 

 

 
 
Kaavio 31. Lasten ja nuorten kulkutapajakauma (%) kotitalouden autojen lukumäärän mukaan koko Helsingin 
seudulla, pääkaupunkiseudulla, kehyskunnissa.20 
 
  
Liikkumistutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, miten usein he tähän aikaan vuodesta (eli syk-
syisin) kulkevat henkilöautolla, sisältäen myös taksimatkat. Henkilöauton kyydissä matkus-
tamisen yleisyys vaihteli tilastollisesti merkitsevällä tasolla ikäryhmittäin, alueellisesti ja ko-
titalouden henkilöautomäärän mukaan (Kaavio 32). Sukupuoli ei vaikuttanut auton kyy-
dissä kulkemiseen. Kaikilla tutkituilla alueilla suurin osa seudun lapsista ja nuorista kulki 
henkilöauton kyydissä vähintään muutaman kerran viikossa. Autolla matkustaminen oli 
kuitenkin yleisempää ulommilla saavutettavuusalueilla ja odotetusti autoilun määrä lasten 
ja nuorten keskuudessa oli maltillisempi pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingissä. Iän 
myötä auton kyydissä matkustaminen vähenee, kun lapset ja nuoret siirtyvät kulkemaan 
useammin joukkoliikennevälineillä. Autottomissa kotitalouksissa henkilöautolla kulkemi-
nen oli luonnollisesti selvästi harvinaisempaa. 
 

 
20 Khi2-testien tulokset kulkutapajakaumien eroille autojen lukumäärän mukaan:  
Koko Helsingin seutu: χ² = 404, p < 0,001 
Pääkaupunkiseutu: χ² = 140, p < 0,001 
Kehyskunnat: χ² = 127, p < 0,001 
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Kaavio 32. Henkilöauton kyydissä matkustamisen yleisyys sukupuolen, iän, alueiden ja kotitalouden henkilö-
automäärän mukaan21.  
 
  

 
21 Khi2-testien tulokset henkilöauton kyydissä matkustamiselle:  
Tytöt ja pojat: χ²=1,86, p=0,916 
Ikäryhmät: χ²=79, p<0,001*** 
Kuntaryhmät: χ²=97, p<0,001*** 
Saavutettavuusalueet: χ²=141, p<0,001*** 
Henkilöautojen lukumäärä: χ²=460, p<0,001*** 
Pääkaupunkiseutu-kehyskunnat: χ²=35,7, p<0,001*** 
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Kuva 8 on esitelty, miten lasten ja nuorten auton kyydissä matkustamisen yleisyys vaihtelee 
asuinpaikan mukaan. Päivittäin tai lähes päivittäin autolla matkustavia elää laajimmalla 
alueella ja aineiston perusteella erityisesti Espoossa. Ei koskaan tai harvemmin autolla mat-
kustavia lapsia ja nuoria asuu puolestaan huomattavasti pienemmällä alueella, tiheimmin 
Helsingin kantakaupunkialueella ja radanvarsialueilla. 
 

 
 

Kuva 8. Helsingin seudun lasten ja nuorten asuinpaikat auton kyydissä matkustamisen yleisyyden mukaan. 
 
4.2.3 Joukkoliikenteen käyttö 
 
Joukkoliikenteellä on lapsille ja nuorille merkittävä liikkumisreviiriä kasvattava rooli: sen 
avulla entistä pidempiä matkoja voidaan kulkea itsenäisesti. Helsingin seudun 7–17-vuoti-
aat tekivät kaikkiaan 20% matkoistaan joukkoliikenteellä. Liikkumistutkimukseen osallis-
tuneilta kysyttiin, kuinka usein he käyttivät joukkoliikennettä tähän aikaan vuodesta (syk-
syllä). Joukkoliikenteen käyttö vaihteli tilastollisesti merkitsevällä tasolla sukupuolen, ikä-
ryhmän ja asuinpaikan mukaan (Kaavio 33). Lasten ja nuorten joukkoliikenteen käyttö 
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kasvaa asteittain iän myötä: 7–8-vuotiaista 18% ja 15–17-vuotiaista 76% ilmoitti kulkevansa 
joukkoliikenteellä päivittäin tai lähes päivittäin. Kulkutavan käyttö oli yleisempää tytöillä 
kuin pojilla. Alueellisesti joukkoliikenteen käyttö oli yleisintä Helsingissä ja ensimmäisellä 
saavutettavuusalueella, jolla 58% lapsista ja nuorista kulki joukkoliikenteellä päivittäin tai 
vähintään muutaman kerran viikossa. Vain hyvin harvat ensimmäisellä saavutettavuusalu-
eella asuvista lapsista ja nuorista eivät käyttäneet joukkoliikennettä lainkaan. Saavutetta-
vuusalueilla 2–3 noin 40% lapsista ja nuorista raportoi käyttävänsä joukkoliikennettä päi-
vittäin tai vähintään muutaman kerran viikossa. Kolmannella saavutettavuusalueella kol-
masosa lapsista ei käyttänyt joukkoliikennettä lainkaan. Kuntaryhmistä erityisen vähän 
joukkoliikennettä hyödynsivät Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla sekä Vihdissä, Nurmi-
järvellä ja Tuusulassa asuvat lapset ja nuoret. 
 

 
Kaavio 33. Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten joukkoliikenteen käytön yleisyys sukupuolen, 
iän ja alueen mukaan.22 
 

 
22 Khi2-testien tulokset joukkoliikenteen käytön yleisyydelle:  
Tytöt ja pojat: χ²=20,82, p=0.016* 
Ikäryhmät: χ²=368, p<0,001*** 
Kuntaryhmät: χ²=248, p<0,001*** 
Saavutettavuusalueet: χ²=150, p<0,001*** 
Pk-seutu ja kehyskunnat: χ²=170.1, p<0.001*** 
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Tarkasteltaessa joukkoliikenteen käytön sukupuolten välisiä eroja ikäryhmittäin havaittiin, 
että ne olivat tilastollisesti merkitseviä ainoastaan 15–17-vuotiaiden ikäryhmässä (Kaavio 
34). Ikäryhmän joukkoliikenteellä kulkeminen on varsin aktiivista sekä tytöillä että pojilla. 
Tytöistä selvästi useampi kuitenkin käytti joukkoliikennettä päivittäin (72%) kuin pojista 
(48%). 

 

 
Kaavio 34. Tyttöjen ja poikien joukkoliikennevälineiden käytön yleisyys ikäluokittain23.  
 
4.2.4 Pyöräilyn mahdollisuudet ja toteutuminen 
  
Pyörällä liikkuminen on lapsille helpoin tapa kasvattaa liikkumisreviiriä ilman vanhempien 
tukea (Shaw ym. 2015). Liikkumistutkimuksessa kerättiin vastaajilta tietoa, kuinka usein 
heillä on polkupyörä käytössään ja kuinka usein he käyttävät pyörää tähän aikaan vuodesta 
(syksyisin). 86 prosentilla Helsingin seudun 7–17-vuotiaista pyörä oli käytettävissä milloin 
tahansa ja silloin tällöin 6 prosentilla lapsista ja nuorista. Kahdeksan prosenttia ikäryhmän 
väestöstä vastasi pyörän olevan käytettävissä vain harvoin (4%) tai ei koskaan (4%) (Kaavio 
35). 
 
Erot mahdollisuuksissa käyttää polkupyörää vaihtelivat ikäryhmän, saavutettavuusalueen 
ja pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä. Kuntaryhmittäin havaitut erot olivat lähellä 
tilastollista merkitsevyyttä. Tyttöjen ja poikien mahdollisuuksissa käyttää polkupyörää ei ol-
lut tilastollisesti merkitseviä eroja. Ikäryhmistä 9–11 ja 12–14-vuotiailla oli tavallisesti pyörä 
käytettävissä aina (91% ja 90%) kun taas 7–8 ja 15–17-vuotiaista lapsista hieman pienempi 
osuus saattoi pyöräillä milloin tahansa (82% ja 77%). Ikäryhmistä 15–17-vuotiailla 7 prosen-
tilla ei ollut lainkaan polkupyörää käytettävissä, mikä oli useammin kuin nuoremmissa ikä-
ryhmissä. 9–11-vuotiaista vain 2 prosentilla pyörä ei ollut ollenkaan käytettävissä. 
 
Alueellisesti pyörä oli käytettävissä hieman useammin kehyskunnissa kuin pääkaupunki-
seudulla. Helsingissä ja Vantaalla pyörä oli muuta seutua harvemmin milloin tahansa käy-
tettävissä: hieman yli 80% kuntien lapsista ja nuorista pystyivät käyttämään pyörää koska 

 
23 Khi2-testien tulokset sukupuolten välisille eroille yksittäisissä ikäluokissa: 
7–8-v tytöt ja pojat: χ² = 7,47, p = 0,371 
9–11-v tytöt ja pojat: χ² = 8,14, p = 0,369 
12–14-v tytöt ja pojat: χ² = 7,11, p = 0,397 
15–17-v tytöt ja pojat: χ² = 21,36 p = 0,002** 
 



66 

tahansa. Espoo ja Kauniainen puolestaan olivat kehyskuntien tasolla: alueen lapsista ja nuo-
rista 90% ilmoitti voivansa käyttää pyörää milloin vain.  

 
Kaavio 35. Kuinka usein Helsingin seudun lapsilla ja nuorilla oli polkupyörä käytettävissä24. 
  
Lapset ja nuoret pyöräilivät huomattavasti harvemmin kuin heillä olisi ollut mahdollisuus 
polkupyörän käyttöön (Kaavio 36). Vaikka lähes kaikilla Helsingin seudun lapsilla ja nuo-
rilla oli pyörä käytettävissään ainakin joskus, melkein neljäsosa heistä ei pyöräillyt lainkaan. 
Hieman alle kolmasosa Helsingin seudun lapsista ja nuorista ilmoitti pyöräilevänsä päivit-
täin tai lähes päivittäin. Heistä 14 prosenttia pyöräili muutaman kerran viikossa, harvem-
min kuin kerran viikossa ilmoitti pyöräilevänsä 24 prosenttia ja ei lainkaan 22 prosenttia 
lapsista ja nuorista.    
 
Vaihtelu pyöräilytottumuksissa oli tilastollisesti merkitsevää kaikilla taustamuuttujilla: su-
kupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan. 7–17-vuotiaiden pyöräilyn yleisyys noudatti polku-
pyörän käyttömahdollisuuden kanssa samansuuntaista jakaumaa alueiden välillä ja eri-ikäi-
sissä. Kehyskunnissa päivittäin tai melkein päivittäin pyöräily oli lähes kaksi kertaa 

 
24 Khi2-testien tulokset:  
Tytöt ja pojat: χ²=4,06, p=0,58 
Ikäryhmät: χ²=329, p=0,008** 
Kuntaryhmät: χ²=32,5, p=0,056 
Saavutettavuusalueet χ²=23,9, p=0,009** 
Pk-seutu ja kehyskunnat: χ²=12,1, p=0,003** 
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yleisempää pääkaupunkiseutuun verrattuna. Helsingissä ja Vantaalla oli vähiten päivittäin 
sekä eniten harvoin tai ei lainkaan pyörällä ajavia lapsia ja nuoria. Espoossa ja Kauniaisissa 
pyöräily oli yleisintä pääkaupunkiseudulla, mutta kuitenkin vähäisempää kuin kehyskun-
nissa.  Pyöräily oli yleistä erityisesti Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan sekä Vihdin, Nur-
mijärven ja Tuusulan kuntaryhmissä, joissa päivittäin pyöräili jopa puolet lapsista ja nuo-
rista. 
 
Eri-ikäisten lasten ja nuorten tarkastelu paljastaa, että päivittäinen pyöräily saavutti huip-
punsa 9–11-vuotiailla ja väheni peruskoulun päättäneillä 15–17-vuotiailla nuorilla. Kou-
lunsa vasta aloittaneista 7–8-vuotiaista päivittäin pyöräili 20%, mutta jo 9–11-vuotiaista 
39% pyöräili päivittäisellä tasolla. Pyöräily väheni yli 15-vuotiailla dramaattisesti. Huomi-
onarvoista on, että 15–17-vuotiaiden ikäluokassa vain 22% pyöräili päivittäin ja 37% ei pyö-
räillyt lainkaan.  
 

 
Kaavio 36. Polkupyörän käytön yleisyys Helsingin seudulla 7–17-vuotiailla sukupuolen, iän ja alueen mu-
kaan.25 

 
25 Khi2-testien tulokset polkupyörän käytön yleisyydelle:  
Tytöt ja pojat: χ²=37, p<0.001*** 
Ikäryhmät: χ²=126, p<0,001*** 
Kuntaryhmät: χ²=106, p<0,001*** 
Saavutettavuusalueet: χ²=72, p<0,001*** 
Pääkaupunkiseutu ja kehyskunnat: χ²=77, p<0,001*** 
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4.2.5 Mopot ja moottoripyörät – uusi ulottuvuus nuorten matkoihin 
 
Mopokortin voi suomessa saada aikaisintaan 15-vuotiaana ja kevytmoottoripyöräkortin 16-
vuotiaana. Monien nuorten kohdalla moottoriajoneuvo muuttaa liikkumisen lainalaisuuk-
sia, kun pitkiäkin matkoja voi tehdä itsenäisesti ja vaivattomasti ilman joukkoliikennettä 
tai autokyytiä. 15–17-vuotiaiden matkoista kaikkiaan 8% oli mopomatkoja. Mopolla tai 
moottoripyörällä ajaneet henkilöt tekivät keskimäärin 3,9 matkaa/vrk/hlö, mikä on enem-
män kuin ikätovereilla keskimäärin (3,6 matkaa/vrk/hlö). Arkipäivän aikana mopolla mat-
kustaneet 15–17-vuotiaat tekivät jopa 59% matkoistaan mopolla tai moottoripyörällä (Kaa-
vio 37). Moottoriajoneuvon käyttömahdollisuus siis selvästi muovaa matkustustottumuk-
sia ja kulkutapajakaumaa kerralla erittäin merkittävästi lisäten vuorokauden matkamää-
rää, mutta toisaalta mahdollisesti laskien fyysisen aktiivisuuden määrää. 

 
Kaavio 37. Niiden Helsingin seudun 15–17-vuotiaiden kulkutapajakauma, jotka tekivät arkipäivän aikana ai-
nakin yhden mopo- tai moottoripyörämatkan. 

 
Helsingin seudulla noin 12% mopoikäisistä, eli 15–17-vuotiaista nuorista kulki mopolla tai 
moottoripyörällä arkivuorokauden aikana tehden kaikkiaan yli 12 000 mopomatkaa päivit-
täin (Kaavio 38). Mopoilu oli selvästi sukupuolittunutta: kuljettajista 72% oli poikia ja 28% 
tyttöjä. Kunnista eniten mopomatkoja tehtiin Espoossa ja Kauniaisissa (3800 matkaa/vrk) 
ja vähiten Kirkkonummella ja Siuntiossa (300 matkaa/vrk). Pääkaupunkiseudulla ja kehys-
kunnissa mopo- ja moottoripyörämatkoja tehtiin suunnilleen yhtä paljon. Väestön määrään 
suhteutettuna matkat kuitenkin painottuivat kehyskuntiin. 
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Kaavio 38. Helsingin seudun 15–17-vuotiaiden tekemien mopo- ja moottoripyörämatkojen määrä arkivuoro-
kauden aikana sukupuolittain ja alueittain. 
 
 
15–17-vuotiaiden poikien matkoista 11 prosenttia ja tyttöjen matkoista 4 prosenttia oli 
mopo- tai moottoripyörämatkoja (Kaavio 39). Mopoilun kulkutapaosuus oli suurin Mäntsä-
lässä, Sipoossa ja Pornaisissa (18%). Espoossa ja Kauniaisissa mopoilun kulkutapaosuus 
pääkaupunkiseudun kunnista suurin (9%). Helsingissä ja Vantaalla vain pari prosenttia 
nuorten matkoista tehtiin mopoilla. Kaikkiaan kaupunkirakenne ja saavutettavuus vaikut-
tavat olevan yhteydessä mopoilun suosioon: ensimmäisellä saavutettavuusalueella mopoi-
lun kulkutapaosuus oli 2 prosenttia, toisella 9 prosenttia ja uloimmalla kolmannella vyöhyk-
keellä 19 prosenttia. Mopoilu oli siis suosituinta ulommilla kaupunkialueilla ja kaupunkien 
kehysalueilla sekä kaupungin läheisellä maaseudulla, missä matkojen kulkeminen kävellen, 
pyöräillen tai joukkoliikennevälineillä ei välttämättä ole mahdollista. 

 
Kaavio 39. Mopo- ja moottoripyörämatkojen osuus Helsingin seudun 15–17-vuotiaiden matkoista sukupuolit-
tain ja alueittain. 
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4.3 Helsingin seudun lasten ja nuorten aktiivinen liikkuminen 
 
Tässä luvussa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, kuinka suuri osuus Helsingin seudun 
lapsista ja nuorista tekee päivittäin aktiivisia matkoja sekä miten aktiivinen liikkuminen 
eroaa alueellisesti, tyttöjen ja poikien välillä sekä ikäryhmittäin. Lisäksi tarkastellaan aktii-
visen liikkumisen kokonaiskestoa ja joukkoliikenteen käytön vaikutusta kokonaisaktiivisuu-
teen. Tässä työssä aktiiviseen liikkumiseen luetaan kävely ja pyöräily sekä osittain joukko-
liikenne, vaikka muutkin kulkutavat usein edellyttävät vähintään jonkun verran fyysistä ak-
tiivisuutta. Helsingin seudun lapset ja nuoret kävelevät päivittäin keskimäärin 18 minuuttia 
ja pyöräilevät keskimäärin 10 minuuttia, eli aktiiviseen liikkumiseen käytettiin keskimäärin 
28 minuuttia arkipäivän aikana (ks. 4.1.4).   
 
4.3.1 Aktiivisten matkojen määrä 
 
Kerätyn liikkumistutkimusaineiston pohjalta voitiin tutkia kuinka suuri osa Helsingin seu-
dun 7–17-vuotiaasta väestöstä kulki arkivuorokauden aikana kävellen tai polkupyörällä. 
Osuutta voitiin tutkia myös silloin kun kävely tai pyöräily ei ollut matkan pääasiallinen kul-
kutapa, mutta osa vähintään yhtä arkivuorokauden matkaa (Taulukko 5). On mahdollista, 
että kyselytutkimuksessa ei ole raportoitu ohjeistetulla tavalla esimerkiksi kaikkia vähintään 
sadan metrin kävelymatkoja, minkä vuoksi osuudet vähintään yhdelle aktiiviselle matka-
osuudelle voivat todellisuudessa olla suurempia. 

 
 Taulukko 5. Arkipäivisin pyörällä tai kävellen liikkuvien Helsingin seudun 7–17-vuotiaiden osuus. 
 Kävely Pyöräily Kävely tai pyöräily 
Ainakin yksi matka päivässä, 
jossa pääasiallisena  
kulkutapana 

52% 28% 71% 

Ainakin osana vähintään  
yhtä arkipäivän matkaa 

67% 29% 84% 

Ei lainkaan 33% 71% 16% 
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Yli puolet Helsingin seudun lapsista ja nuorista teki vähintään yhden kävelymatkan ja 28% 
vähintään yhden pyörämatkan arkivuorokaudessa. Kaikkiaan 71% seudun lapsista ja nuo-
rista teki vähintään yhden jalan tai polkupyörällä kuljetun matkan arkivuorokaudessa. Kun 
polkupyörää käytettiin, se oli lähes poikkeuksetta matkan pääasiallinen kulkutapa. Helsin-
gin seudun lapset ja nuoret eivät siis vaikuta esimerkiksi liittyvän joukkoliikennevälineisiin 
pyöräillen. Kävely puolestaan oli toisinaan vain osa päivän matkoja. 16% lapsista ja nuorista 
ei matkustanut päivän aikana kävellen tai pyöräillen lainkaan. 
 
Arkipäivän aikana pääkulkutapana tai osan matkasta joko kävellen tai pyörällä liikkuvien 
lasten ja nuorten osuudessa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa tyttöjen ja poikien välillä 
(Kaavio 40). Kävelyssä ja pyöräilyssä on kuitenkin eroja sukupuolten välillä: tytöistä useam-
mat tekivät osan matkasta tai koko matkan kävellen poikia useammin. Pojat pyöräilivät tyt-
töjä useammin. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä. 
 

 
 

Kaavio 40. Arkipäivän aikana aktiivisesti liikkuvien 7–17-vuotiaiden osuus kulkutavan ja sukupuolen mukaan.26 
 
  

 
26 Khi2-testien tulokset sukupuolten välisille eroille: 
Vähintään osa matkasta kävellen: χ²=12,7, p=0,007** 
Pääkulkutapa ainakin yhdellä matkalla kävellen: χ²=9,43, p=0,023* 
Vähintään osa matkasta pyöräillen: χ²=23, p<0,001*** 
Pääkulkutapa ainakin yhdellä matkalla pyöräillen: χ²=20, p<0,001*** 
Vähintään osa matkasta kävellen tai pyöräillen: χ²=0,225, p=0,727 
Pääkulkutapa ainakin yhdellä matkalla kävellen tai pyöräillen: χ²=0,048 p=0,867 
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Arkipäivän aikana aktiivisesti liikkuvien lasten ja nuorten osuus vaihteli ikäryhmittäin: 9–
11-vuotiaista suurin osuus (91%) teki päivittäin vähintään osan yhdestä matkasta kävellen 
tai pyöräillen (Kaavio 41). 15–17-vuotiaista osuus oli pienin: vain kolme neljännestä. Yli 11-
vuotiaista lapsista ja nuorista myös harvemmat tekivät päivittäin pääkulkutavaltaan aktiivi-
sia matkoja, mikä liittyy epäilemättä ikäryhmien kasvavaan joukkoliikenteen käyttöön. 15–
17-vuotiaista nuorista vain noin puolet teki päivän aikana matkan, jonka pääkulkutapana oli 
jalankulku tai pyöräily. 

 
Kaavio 41. Päivittäin aktiivisesti liikkuvien 7–17-vuotiaiden osuus kulkutavan ja ikäryhmän mukaan.27 
 
  

 
27 Khi2-testien tulokset ikäryhmien välisille eroille: 
Vähintään osa matkasta kävellen: χ²=13,8, p=0,050* 
Pääkulkutapa ainakin yhdellä matkalla kävellen: χ²=85, p<0,001*** 
Vähintään osa matkasta pyöräillen: χ²=70,1, p<0,001*** 
Pääkulkutapa ainakin yhdellä matkalla pyöräillen: χ²=68,6, p<0,001*** 
Vähintään osa matkasta kävellen tai pyöräillen: χ²=47,7, p<0,001*** 
Pääkulkutapa ainakin yhdellä matkalla kävellen tai pyöräillen: χ²=151, p<0,001*** 
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Arkipäivän aikana aktiivisesti kulkevien lasten ja nuorten osuutta tarkasteltiin myös kunta-
ryhmäkohtaisesti (Kaavio 42). Erot osan matkasta tai koko matkan joko kävellen tai pyöräil-
len tehneiden osuuksissa eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Pääasiallisena kulkutapana 
aktiivisesti matkustavien osuus oli silti hyvin lähellä merkitsevyyttä ja vaihteli kuntaryhmit-
täin 63% (Vantaa) ja 77% välillä (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava). Pääkulkutapana tai osan 
matkasta kävellen tehneiden osuuksissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja, samoin pyöräi-
lyn osalta. Kävely oli useimmilla 7–17-vuotiailla kulkutapana Helsingissä, Espoossa ja Kau-
niaisissa. Pyöräily puolestaan oli yleisintä Hyvinkää+Järvenpää+Kerava, Vihti+Nurmi-
järvi+Tuusula sekä Mäntsälä+Pornainen+Sipoo -kuntaryhmissä. Kehyskunnissa pyöräiltiin 
jonkun verran myös osana matkaa toisin kuin pääkaupunkiseudulla, mikä vaikutti joissain 
kuntaryhmissä kompensoivan matalampaa osana matkaa tehtyjen kävelymatkojen osuutta. 

 
Kaavio 42. Helsingin seudun 7–17-vuotiaan väestön arkivuorokauden aikana kävellen ja pyörällä matkustavien 
osuus asuinkunnittain.28 

 
  

 
28 Khi2-testien tulokset kuntaryhmien välisille eroille: 
Vähintään osa matkasta kävellen: χ²=54, p<0,001*** 
Pääkulkutapa ainakin kerran kävellen: χ²=30, p<0,001*** 
Vähintään osa matkasta pyöräillen: χ²=62, p<0,001*** 
Pääkulkutapa ainakin kerran pyöräillen: χ²=47, p<0,001*** 
Vähintään osa matkasta kävellen tai pyöräillen: χ²=11,3, p=0,179 
Pääkulkutapa ainakin kerran kävely tai pyöräily: χ²=13,8, p=0,059 
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Helsingin seudun lasten ja nuorten matkojen aktiivisuus vaihteli eri saavutettavuusalueilla 
merkitsevällä tasolla (Kaavio 43). Aktiivisesti liikkuvan 7–17-vuotiaan väestön osuus vähe-
nee ulommille kaupunkialueille ja kaupungin kehysalueille siirryttäessä. Kolmannella saa-
vutettavuusalueella 61 prosentilla lapsista ja nuorista tekee arkipäivän aikana matkoja, 
joissa kävely tai pyöräily on pääkulkutapa. Ensimmäisellä saavutettavuusalueella 73 pro-
senttia lapsista ja nuorista teki arkipäivän aikana matkoja kävellen tai pyöräillen. Vaikka 
pyöräily on yleisempää uloimmilla saavutettavuusalueilla, kävellen kulkevien määrä on vä-
häinen. Kolmannella saavutettavuusalueilla lasten ja nuorten inaktiivisuuden riski on ver-
rattain korkea, sillä jopa neljäsosa lapsista ja nuorista ei liiku lainkaan kävellen tai pyörällä 
arkivuorokauden aikana. 
 

 

 
 

Kaavio 43. Helsingin seudun 7–17-vuotiaan väestön arkivuorokauden aikana kävellen ja pyörällä matkusta-
vien osuus eri saavutettavuusalueilla.29 

 
4.3.2 Aktiiviseen liikkumiseen käytetty aika ja joukkoliikennematkojen aktiivisten 

osuuksien huomioiminen 
 
Tässä luvussa tutkitaan, kuinka paljon Helsingin seudun lapset ja nuoret käyttävät arkivuo-
rokaudessa aikaa aktiiviseen liikkumiseen. Pääkulkutapana kävellen ja pyöräillen tehtyjen 
matkojen lisäksi myös joukkoliikennematkojen on todettu olevan osin aktiivisia, koska ne 
sisältävät usein kävellen tai pyöräillen tehtyjä osuuksia (Ermagun ja Levinson 2017). Tässä 
työssä joukkoliikennematkojen aktiivisesta osuudesta käytetään arviota, joka pohjautuu Li-
kesin koulumatkaselvitykseen. Selvityksessä arvioitiin joukkoliikenteen yhteydessä 

 
29 Khi2-testien tulokset saavutettavuusalueiden välisille eroille: 
Vähintään osa matkasta kävellen: χ²=54, p<0,001*** 
Pääkulkutapa ainakin kerran kävellen: χ²=41, p<0,001*** 
Vähintään osa matkasta pyöräillen: χ²=36, p<0,001*** 
Pääkulkutapa ainakin kerran pyöräillen: χ²=26, p<0,001*** 
Vähintään osa matkasta kävellen tai pyöräillen: χ²=16, p=0,007** 
Pääkulkutapa ainakin kerran kävely tai pyöräily: χ²=13, p=0,014* 
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tapahtuvan kävely- tai pyöräilymatkojen mediaanipituuden olevan 500 metriä koulumat-
koilla (Niemi 2020). Todellisuudessa joukkoliikennematkan aktiivinen osuus todennäköi-
simmin vaihtelee matkatyypin ja kaupunkirakenteen mukaan, mutta yksinkertaistamalla 
voidaan luoda käsitys joukkoliikenteen aktiivisuutta kasvattavasta potentiaalista Helsingin 
seudulla. Tässä tutkimuksessa joukkoliikenteen yhteydessä käytettäväksi aktiiviseksi kulku-
tavaksi valittiin kävely, koska Helsingin seudun lapset ja nuoret käyttävät polkupyörää 
osana matkoista vain harvoin. Aineistosta lasketulla keskimääräisellä kävelynopeudella 
joukkoliikenteen kävelymatkat lisäävät lasten ja nuorten aktiivisesti kuljettua aikaa keski-
määrin seitsemän minuuttia joukkoliikennematkaa kohti. 
 
Kun joukkoliikennematkojen aktiiviset osuudet huomioidaan, Helsingin seudulla lapset ja 
nuoret liikkuivat aktiivisesti keskimäärin 33 minuuttia vuorokaudessa (Kaavio 44). Aktiivi-
seen liikkumiseen käytetty aika koostui vähintään puoliksi kävelymatkoista (18 minuut-
tia/vrk). Pyöräilystä syntyi noin 30% aktiivisuudesta (10 minuuttia/vrk), joukkoliikenteen 
aktiivisesta osuudesta noin 15% (5 minuuttia/vrk).  Kun joukkoliikennematkojen aktiivinen 
osuus on huomioitu, aktiivisen liikkumisen kesto vaihteli tilastollisesti merkitsevästi ikäryh-
mittäin, kuntaryhmittäin, saavutettavuusalueittain ja kotitalouden ajoneuvomäärän mu-
kaan. Sukupuoli ei ollut yhteydessä aktiivisuuden kokonaismäärään. Eri ikäisistä keskimää-
rin eniten aikaa aktiiviseen liikkumiseen käyttivät 9–11-vuotiaat (39 minuuttia/vrk) ja vähi-
ten 15–17-vuotiaat (27 minuuttia/vrk). Kävelyaktiivisuus oli suurin pienimmillä koululai-
silla, mutta se hiipui iän myötä. Pyöräilyaktiivisuus oli korkeimmillaan 9–11-vuotiailla, jota 
vanhemmilla pyöräilyyn käytetty aika lähti voimakkaaseen laskuun. Vaikka kokonaisaktii-
visuus putoaa vanhemmilla lapsilla ja nuorilla, joukkoliikennematkojen aktiivinen osa paik-
kaa kävely- ja pyöräilyaktiivisuuden heikkenemistä kiitettävästi.  
 
Helsingin seudun kuntaryhmistä korkein aktiivisuus oli Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan 
kuntaryhmässä (36 minuuttia/vrk) ja matalin Kirkkonummen ja Siuntion kuntaryhmässä 
(29 minuuttia/vrk). Joukkoliikenteen aktivoiva vaikutus oli suurin pääkaupunkiseudun 
kunnissa ja ensimmäisellä saavutettavuusalueella, jolla asuvat lapset ja nuoret olivat keski-
määrin aktiivisempia (34 minuuttia/vrk) kuin uloimmalla alueella asuvat lapset ja nuoret 
(31 minuuttia/vrk). Autottomissa kotitalouksissa asuvat lapset ja nuoret olivat selvästi ak-
tiivisempia (39 minuuttia/vrk) kuin autollisissa kotitalouksissa asuvat, koska he käyttivät 
enemmän aikaa kävelyyn ja kulkivat usein joukkoliikenteellä. 
 
Kotitalouden autojen määrän yhteys Helsingin seudun lasten ja nuorten aktiivisuuteen on 
odotusten mukainen: runsas kävely ja joukkoliikenteen huomioiminen näkyivät erityisesti 
autottomissa kotitalouksissa asuvien lasten ja nuorten aktiivisuutena. Vähintään kahden au-
ton talouksissa pyöräilyn osuus kokonaisaktiivisuudesta oli korostunut. Erot voivat johtua 
siitä, että auton omistaminen on harvinaisempaa tiiviillä kaupunkialueilla, joilla matkat ovat 
usein etäisyyksien puolesta kävelyyn soveltuvia ja joukkoliikenteen palvelutaso on korke-
ampi.  
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Kaavio 44. Helsingin seudun lasten ja nuorten keskimääräinen arkivuorokauden aikana aktiiviseen liikkumi-
seen käytetty aika (minuuttia) sukupuolen, iän, alueen ja kotitalouden henkilöautomäärän mukaan.30 
 
  

 
30 Kruskal-Wallis-testien tulokset eroille kokonaisaktiiviuuden kestossa: 
Sukupuoli: t=0,92, p=0,358 
Ikäryhmät: χ²=10,1, p<0,018* 
Kuntaryhmät: χ²=13,2, p=0,040* 
Saavutettavuusalueet: χ²=19,9, p<0,001*** 
Kotitalouden ajoneuvomäärä: χ²=12,9, p=0,002** 
Pääkaupunkiseutu-kehyskunnat: t=1,33, p=0,184 



77 

Koko Helsingin seudulla joukkoliikenteen huomioiminen lisäsi lasten ja nuorten arkivuoro-
kauden aktiivisen liikkumisen kestoa 18 prosenttia (Taulukko 6). Joukkoliikenteen huomi-
oiminen vaikutti aktiivisuuteen kuntaryhmistä eniten Helsingissä lisäten aktiivista liikku-
misaikaa jopa 28%. Joukkoliikenne lisäsi aktiivisuutta vähiten Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja 
Keravalla (7%) – kuntaryhmässä, jossa kokonaisaktiivisuus oli suurin riippumatta siitä, 
huomioitiinko joukkoliikenteen vaikutus. Joukkoliikenteen vaikutusta mukaan lukematta 
aktiivisuus oli vähäisintä Vantaalla (25 minuuttia/vrk) ja joukkoliikenteen vaikutus huomi-
oiden Kirkkonummella ja Siuntiossa (29 minuuttia/vrk). 
 
 

Taulukko 6. Lasten ja nuorten keskimääräinen aktiivisuus arkivuorokaudessa minuutteina henkeä kohti il-
man joukkoliikenteen vaikutusta ja joukkoliikenteen vaikutuksen kanssa. 
Alue Aktiivisuus ilman 

joukkoliikennettä  
(minuuttia) 

Aktiivisuus joukkolii-
kenne mukaan lukien 

(minuuttia) 

Joukkoliikenteen 
lisäys päivittäiseen 

aktiivisuuteen 
Helsinki 26 34 +28% 

Espoo, Kauniainen 29 33 +16% 

Vantaa 25 30 +20% 

Kirkkonummi, Siuntio 26 29 +12% 

Hyvinkää, Järvenpää, Kerava 34 36 +7% 

Vihti, Nurmijärvi, Tuusula 31 34 +9% 

Mäntsälä, Pornainen, Sipoo 31 34 +9% 

Helsingin seutu yhteensä 28 33 +18% 
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Sukupuolten väliltä ei löytynyt merkitseviä eroja kokonaisaktiivisuudessa missään ikäryh-
mässä (Kaavio 45). Tytöt kuitenkin käyttivät poikia enemmän aikaa kävelyyn kaikissa ikä-
ryhmissä, kun taas poikien pyöräilyaktiivisuus oli suurempi kaikissa ikäryhmissä. 15–17-
vuotiailla kokonaisaktiivisuus oli selvästi vähäisempää kuin muissa ryhmissä. Kiinnostava 
ero tyttöjen ja poikien aktiivisuuden määrän kehittymisessä oli 9–11-vuotiaiden poikien ak-
tiivisuuden korkea taso (38 minuuttia/hlö/vrk) ja jyrkkä aktiivisuuden lasku myöhemmissä 
ikävaiheissa. Eri-ikäisillä tytöillä aktiivisuuden vaihtelut eivät olleet niin voimakkaita. Jouk-
koliikenteen huomioiminen kasvatti erityisesti 15–17-vuotiaiden aktiivisuutta: pojilla lisäys 
oli 50% ja tytöillä 65%. Eniten liikkuvilla 9–11-vuotiailla joukkoliikenteen lisäys aktiivisuu-
teen oli vain 7% ja 12–14-vuotiailla 17%.  
     

 
  

 
Kaavio 45. Helsingin seudun lasten ja nuorten keskimääräinen arkivuorokauden aikana aktiiviseen liikkumi-
seen käytetty aika ikäryhmittäin ja sukupuolten välillä.31 

 
31 Kruskal-Wallis-testien tulokset sukupuolten välisille eroille kokonaisaktiivisuudessa ikäryhmittäin: 
7–8-vuotiaat: t=0,23, p=0,821 
9–11-vuotiaat: t=-0,38, p=0,702 
12–14-vuotiaat: t=1,07, p=0,284 
15–17-vuotiaat: t=1,56, p=0,119 
 



79 

5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Tässä työssä tutkittiin Helsingin seudulla asuvien 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten 
(n=1536) arkipäivän matkoja käyttäen HSL:n Liikkumistutkimusaineistoa vuodelta 2018. 
Työn tarkoituksena oli tuottaa tietoa liikkumisen nykytilasta kestävää liikkumista edistävän 
päätöksenteon tueksi. Kuvailevia tilastomenetelmiä käyttäen kartoitettiin lasten ja nuorten 
arkiliikkumisen ominaisuuksia suhteessa eri taustamuuttujiin. Tässä luvussa pohditaan kes-
keisimpiä tuloksia ja esitetään niiden pohjalta ehdotuksia jatkotoimenpiteistä.  
 
5.1 Matkojen määrä, kulkutapajakauma ja kulkutapojen rooli lasten ja 

nuorten arjessa 
 
Helsingin seudun lapset ja nuoret kulkivat muuta väestöä useampia matkoja päivittäin ja 
vain hyvin harvat heistä eivät tehneet yhtään matkaa päivässä. Keskimäärin arkivuorokau-
den aikana tehtiin 3,6 matkaa henkeä kohti. Eniten arkipäivän matkoja tekivät 9–11-vuoti-
aat lapset ja nuoret. Ikäryhmän keskivertoa suuremmalle matkamäärälle on ainakin kaksi 
mahdollista selitystä: ensinnäkin lapset ovat tarpeeksi varttuneita saadakseen ja kyetäkseen 
liikkumaan vapaammin muun liikenteen seassa kävellen ja pyörällä ja he saavat tyypillisesti 
myös luvan käyttää joukkoliikennevälineitä itsenäisesti. (Shaw ym. 2015). 9–11-vuotiaiden 
elinpiiri on vielä varsin pieni, jolloin lyhyiden etäisyyksien vuoksi aikaa jää myös matkoille, 
jotka eivät ole aivan välttämättömiä (Liikennevirasto 2012). Yläasteikäisillä ja peruskou-
lunsa päättäneillä koulu- ja vapaa-ajan matkojen pituudet kasvavat, jolloin aikaa ja energiaa 
muuhun liikkumiseen ei jää yhtä paljon. Vanhemmat lapset ja nuoret käyttivät yhtä paljon 
tai enemmän aikaa liikkumiseen vuorokaudessa, mutta tekivät vähemmän arkipäivän mat-
koja kuin nuoremmat. Kuntaryhmittäin vertailtuna eniten matkoja vuorokaudessa tehtiin 
Espoon ja Kauniaisten alueella, jossa korostuivat muihin kuntiin verrattuna vapaa-ajan 
matkat sekä ostos- ja asiointimatkat. Tulosten pohjalta ei voida yksiselitteisesti sanoa, mistä 
erot eri kuntaryhmissä asuvien lasten ja nuorten matkamäärissä johtuvat. Monipuoliset 
mahdollisuudet käyttää eri kulkutapoja voivat vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten va-
paa-ajan matkojen määrään: Espoossa ja Kauniaisissa liikuttiin autolla ja mopolla useam-
min kuin muualla pääkaupunkiseudulla, mutta myös joukkoliikenne on monille alueen lap-
sille ja nuorille erinomainen tapa liikkua.  
 
Kävely oli Helsingin seudun lasten ja nuorten yleisin kulkutapa, josta koostui noin kolman-
nes heidän matkoistaan. Pyöräily, joukkoliikenne ja autokyydit kattoivat kukin noin viiden-
neksen matkoista. Pieni osa matkoista tehtiin mopoilla, moottoripyörillä ja muilla kulkuta-
voilla. Lasten ja nuorten arkipäivän matkoista siis suurin osa on kestäviä ja vain noin nel-
jännes autoilun, mopoilun ja taksikyytien varassa.  
 
Eri ikäiset lapset ja nuoret suosivat eri kulkutapoja. Ala-asteikäiset kulkivat eniten kävellen, 
autokyydeillä ja pyörällä. Vanhemmat lapset ja nuoret kulkivat useammin joukkoliiken-
teellä. Riippuvuus henkilöautokyydeistä väheni iän myötä itsenäisen elinpiirin laajentuessa. 
15–17-vuotiailla myös mopot ja moottoripyörät lisäsivät liikkumisen mahdollisuuksia eten-
kin ulommilla kaupunkialueilla ja kaupungin kehysalueilla. 
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Helsingin seudulla lasten ja nuorten asuinpaikan kaupunkirakenne oli yhteydessä lasten ja 
nuorten matkojen pituuksiin ja liikkumistapoihin. Ensimmäisellä saavutettavuusalueella, 
joka käsittää ensisijaisesti kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisesti sisempiä kaupunki-
alueita, matkat olivat lyhyimpiä, kun taas kaupungin kehysalueista ja kaupungin läheisestä 
maaseudusta koostuvalla kolmannella vyöhykkeellä matkat olivat pisimpiä. Ensimmäisellä 
saavutettavuusalueella kävely ja joukkoliikenne olivat lasten ja nuorten yleisimmät kulkuta-
vat. Kolmannella saavutettavuusalueella matkoja tehtiin eniten henkilöautolla ja pyöräillen. 
Myös mopoilu ja muut kulkutavat, kuten taksimatkat, korostuivat lasten ja nuorten kulku-
tapajakaumassa kolmannella vyöhykkeellä. Alueiden välisiä eroja voidaan selittää ainakin 
vaihtelevalla tiiveydellä, joka vaikuttaa ympäristön toimintamahdollisuuksien määrään ja 
sitä kautta matkojen pituuksiin (Kyttä ym. 2009). Sisempien kaupunkialueiden joukkolii-
kennematkojen yleisyyttä ja vähäistä pyöräilyä todennäköisesti selittää myös joukkoliiken-
nepalveluiden korkea palvelutaso (Broberg 2015).  
 
Matkojen pituus ja joukkoliikennepalveluiden saavutettavuus eivät kuitenkaan olleet ainoita 
lasten ja nuorten kulkutapajakaumaa selittäviä tekijöitä, sillä kaikista lyhimmilläkin mat-
koilla, jotka lapset ja nuoret kulkivat lähinnä kävellen tai pyörällä, eri saavutettavuusaluei-
den kulkutapajakaumat poikkesivat toisistaan. Uloimmilla saavutettavuusalueilla asuvat 
lapset ja nuoret olivat taipuvaisia valitsemaan huomattavasti useammin pyörän kulkumuo-
doksi alle kilometrin matkoilla kuin lapset ja nuoret sisimmällä saavutettavuusalueella. 
Vaikka pyörällä liikkuminen sisemmän kaupunkialueen hyvin yhdistetyssä katuverkossa 
olisi etäisyyksien ja reittivaihtoehtojen puolesta mahdollista, vilkkaasti liikennöidyssä ym-
päristössä pyöräily saattaa huolettaa lapsia ja vanhempia, mikäli sille ei ole turvallisia edel-
lytyksiä. Soveltuvassa ympäristössä pyöräilystä voi muodostua sosiaalinen normi ja tottu-
mus, samaan tapaan kuin autoilusta voi syntyä tapa lyhyilläkin matkoilla (Mackett 2002). 
Esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa polkupyörän on syytä olla mukana yhdessä liikkumista 
varten, vaikka matka pituuden puolesta sopisi kävelyynkin. Yhdessä kulkemisen normin 
muodostuessa on tavanomaista, että myös lapsen vanhemmat suhtautuvat liikkumistapaan 
turvallisin mielin. (Timperio ym. 2006). Myös aikuisten esimerkki on tärkeä lasten ja nuor-
ten liikkumistottumusten valikoitumisessa (Merom ym. 2006). Helsingin seudulla Hyvin-
kään, Järvenpään ja Keravan alueella pyöräilyn osuus oli verrattaen korkea sekä aikuisilla 
että lapsilla ja nuorilla (HSL 2019a).  
 
On tiedossa, että Suomessa aikuisten naisten ja miesten liikkumistottumukset eroavat toi-
sistaan selvästi (Liikennevirasto 2018; HSL 2019a). Eräs tämän työn keskeinen havainto on, 
että kulkutavat ovat selvästi sukupuolittuneita jo lapsilla ja nuorilla. Tytöt pyöräilivät poikia 
harvemmin ja kulkivat sen sijaan useammin kävellen ja joukkoliikenteellä. Poikien kävelyn 
vähäisyyttä huomionarvoisempaa on tyttöjen pyöräilyn vähäisyys: miksi tämä lasten ja 
nuorten suosima kulkumuoto ei vaikuta olevan yhtä saavutettavissa tytöille ja pojille, vaikka 
polkupyörä oli käytettävissä molempien sukupuolten edustajilla lähes aina? Tyttöjen ja poi-
kien välinen ero pyöräilyn määrässä oli selkein 15–17-vuotiaissa. Syy sukupuolten toisistaan 
poikkeavan pyöräilyaktiivisuuden taustalla voi löytyä sosiaalisista normeista sekä turvatto-
masta liikenneympäristöstä, jossa selviytyminen saattaa vaatia taitoa ja rohkeutta (Hume 
ym. 2009; Garrard 2008). Vanhemmat ovat usein enemmän huolissaan tyttöjen kuin poi-
kien liikkumisesta, mikäli liikenneympäristö vaikuttaa turvattomalta, minkä lisäksi van-
hempien huolen on todettu vaikuttavan erityisesti tyttöjen pyöräilyn määrään (Timperio 
ym. 2004; Carver ym. 2005). Pyöräilyn kynnystä voitaisiinkin merkittävästi laskea 
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kohdistamalla huomio etenkin pyöräilystä kiinnostuneiden, mutta sen turvallisuudesta huo-
lestuneiden ryhmän tarpeisiin lisäämällä leveän, muusta liikenteestä erotetun pyöräinfra-
struktuurin määrää, rauhoittamalla ajoneuvoliikennettä sekä luomalla autottomia alueita. 
(Garrard 2008; Dill ja McNeil 2016; Ramboll 2021). Näillä keinoilla voitaisiin parantaa 
muun väestön ohella lasten ja nuorten, erityisesti tyttöjen, pyöräilyn edellytyksiä. Nuorten 
tyttöjen osalta syynä vähäisempään pyöräilyyn voi olla myös laittautumiseen ja ulkonäkö-
paineisiin liittyviä normeja: esimerkiksi hikoilu, hiusten latistuminen kypärän alla ja urhei-
luvaatteiden käyttäminen saattavat vähentää pyöräilyn houkuttelevuutta. Syy tyttöjen jouk-
koliikennematkojen suosimiselle saattaa osaltaan juontua näistä pyöräilyyn liittyvistä haas-
teista. Lisää tietoa pyöräilyn ja muun liikkumisen sukupuolittuneisuudesta tulee hankkia 
jatkotutkimuksissa. 
 
Helsingin seudun lapset ja nuoret kulkevat henkilöautolla harvemmin kuin muu seudun vä-
estö (HSL 2019a). Vaikka lasten ja nuorten arkipäivän matkoista vain viidesosa oli henkilö-
automatkoja, 91% heistä asui autollisissa kotitalouksissa ja lähes kolme neljännestä heistä 
kulki henkilöautolla ainakin muutaman kerran viikossa. Automatkat olivat siis hyvin taval-
lisia suurelle osalle seudun lapsista ja nuorista kautta linjan lukuun ottamatta autottomissa 
talouksissa asuvia. Tyypillisimmin henkilöautolla kuljetettiin nuorimpia alakoululaisia ja 
kehyskunnissa asuvia lapsia ja nuoria. Autokyydeillä on paradoksaalinen rooli lasten ja 
nuorten arjessa: ne ovat ainakin jossain määrin välttämättömiä ja parantavat mahdollisuuk-
sia kulkea hankalasti saavutettaviin paikkoihin, mutta toisaalta ne vähentävät aktiivisen liik-
kumisen määrää. Autottomissa kotitalouksissa asuvat lapset ja nuoret tekivät eniten aktiivi-
sia matkoja. Ideaalitilanteessa lapset ja nuoret (sekä muu väestö) kulkisivatkin henkilöau-
tolla vain silloin kun on pakko. Lapsia ja nuoria kuitenkin kyydittiin usein jo 1–2 kilometrin 
matkoilla, jotka voisivat soveltua kävelyyn tai pyöräilyyn jopa alakouluikäisillä. Ilmiö oli 
läsnä kaupungin tiiveydestä riippumatta. Tämä voi johtua siitä, että henkilöautolla kuljetta-
minen mielletään vaivattomaksi, joustavaksi ja nopeaksi, minkä lisäksi vanhemmat saatta-
vat haluta kuljettaa lapsiaan turvattomaksi koetun liikenneympäristön vuoksi tai muuten 
omien menojensa yhteydessä (van den Berg ym. 2020; Fyhri ym. 2011). Siksi kävelyn ja pyö-
räilyn tukeminen etenkin lyhyillä matkoilla kävely- ja pyöräilyinfrastruktuurin laatua pa-
rantamalla sekä kehittämällä liikkumisen turvallisuutta madaltamalla ajonopeuksia voi vä-
hentää sekä tarvetta että halukkuutta kuljettaa lapsia ja nuoria henkilöautolla (Schoeppe 
ym. 2015, Johansson M. 2006). 
 
Autokyyditys painottui kaikissa ikäryhmissä vapaa-ajan matkoille: harrastuksiin, ystävien 
luo ja ulkoilupaikkoihin kuljetaan kaikissa ikäryhmissä selvästi useammin autolla kuin jouk-
koliikenteellä. Vapaa-ajan matkoista hieman alle puolet tehtiin kuitenkin kävellen tai pyö-
räillen. Harrastuspaikat voivat olla heikkojen joukkoliikenneyhteyksien päässä, kaukana tai 
vanhemmat saattavat kokea – monesti syystäkin – että lapsen tai nuoren harrastusvälinei-
den kuljettaminen vaatii henkilöautoilua. Koulumatkoilla autolla kuljetettiin tavallisesti 
vain pienimpiä lapsia. 62% koulumatkoista taitettiin jalan tai pyörällä ja 25% joukkoliiken-
teellä, joten koulun ja kodin välillä kulkeminen on kokonaisuudessaan varsin kestävällä 
pohjalla. Koulumatkoilla pyöräily on osoittautunut suomalaislapsilla hyvin yleiseksi myös 
kansainvälisessä vertailussa (Shaw ym. 2015). Alle 15-vuotiaiden lasten koulumatkojen ly-
hyt etäisyys selittää osin kestävien kulkutapojen käytön. Koulujen lakkauttaminen ja eri-
koistuminen ovat kuitenkin tulevaisuudessa uhka lyhyille koulumatkoille ja kestävälle kou-
lumatkaliikkumiselle. Kestävän ja aktiivisen liikkumisen edistäminen tuntuu olevan silti 
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erityisenä haasteena lasten ja nuorten vapaa-ajan matkoilla (HSL 2016), jotka ovat tyypilli-
sesti koulumatkoja pidempiä. Lisäksi harrastusmahdollisuuksien monipuolistuminen ja eri-
koistuminen saattaa lisätä henkilöautokyytien tarvetta vapaa-ajan matkoilla entisestään. 
 
Lapsista ja nuorista 86% raportoi kulkevansa joukkoliikenteellä ainakin joskus. Tärkeim-
mäksi kulkutavaksi se osoittautui 15–17-vuotiaille ja erityisesti tytöille. Sukupuolten väliset 
erot joukkoliikenteen käytössä voivat johtua pyöräilyn sukupuolittuneisuuden lisäksi erilai-
sista preferensseistä vapaa-ajanvieton suhteen. Tytöt ovat poikia kiinnostuneempia tiiviim-
min rakennetuista ympäristöistä, joita voi olla helpompi saavuttaa joukkoliikenteellä (Bro-
berg ym. 2013a). Tyttöjen joukkoliikennematkat olivat myös pidempiä kuin pojilla, mikä 
viittaisi siihen, että erityisesti tytöt haluavat matkustaa esimerkiksi Helsingin keskustaan 
pidemmänkin matkan takaa. Vaikka lapset ja nuoret matkustivat joukkoliikenteellä ja hen-
kilöauton kyydissä keskimäärin yhtä paljon, joukkoliikenne ei ollut läheskään yhtä monelle 
säännöllinen kulkutapa kuin henkilöauto oli.  
 
Mopot vaikuttivat huomattavasti 15–17-vuotiaiden nuorten liikkumisen profiiliin parantaen 
itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia pitkilläkin matkoilla ja lisäten arkipäivän matka-
määrää, mutta samalla vähentäen kävellen, pyöräillen sekä henkilöauton tai joukkoliiken-
teen kyydissä tehtyjen matkojen osuutta: mopolla ajaneet henkilöt tekivät 60% matkoistaan 
mopolla. Mopolla ajaminen voi olla monille nuorille luontainen jatkumo pyöräilylle, sillä sen 
käyttö oli yleisintä juuri niissä kuntaryhmissä, joissa pyöräilyn osuus oli suurin. Kuten pyö-
räilykin, mopoilu oli yleisempää pojilla kuin tytöillä, mikä myös selittää osaltaan miksi nuo-
ret pojat käyttävät joukkoliikennettä vähemmän kuin tytöt. Sisemmillä kaupunkialueilla 
asuvat nuoret mopoilivat hyvin vähän, mutta kaupungin kehysalueilla mopolla tehtiin jopa 
19% 15–17-vuotiaiden nuorten matkoista. Kulkutapana mopoilla ja moottoripyörillä liikku-
minen vaatii jatkotutkimusta, jotta voitaisiin sanoa kuinka paljon mopoileva elämäntapa 
vaikuttaa esimerkiksi nuorten aktiivisuuteen sekä liikkumistottumuksiin pitkällä aikavälillä. 
Voidaan myös pohtia, missä määrin mopoilu saattaa olla askel kohti autoilevaa elämänta-
paa. 
 
5.2 Aktiivinen liikkuminen 
 
Lasten ja nuorten riittämätön fyysinen aktiivisuus on herättänyt yhteiskunnallista huolta 
niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Huoli on perusteltu, sillä viime vuosikymme-
ninä tapahtuneen kävelyn ja pyöräilyn vähenemisen on todettu lisäävän ylipainon ja siitä 
seuraavien terveysongelmien riskiä (Casey ym. 2014). Koska lapsena ja nuorena opitut ak-
tiivisuuden rutiinit siirtyvät helposti aikuisuuteen, lasten ja nuorten aktiivisen liikkumisen 
tukeminen helpottaa pitkällä tähtäimellä myös liikennejärjestelmän kestävyystavoitteiden 
toteutumista (Yang ym. 2014). 
 
Helsingin seudun lapsista ja nuorista 84% liikkui vuorokauden aikana kävellen tai pyöräil-
len ainakin osana yhtä päivän matkaa. Kävely oli tyypillisintä lähes kaikkialla: ainoastaan 
Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan sekä Vihdin, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla sekä kol-
mannella saavutettavuusalueella pyörällä liikkujien osuus ylsi kävelijöiden tasolle. Päivit-
täin pyöräilevien osuus korostui pojissa, tytöistä puolestaan suurempi osa käveli. Alakou-
luikäisistä lapsista lähes kaikki kävelivät tai pyöräilivät päivittäin, mutta yli 12-vuotiaista 
yhä harvempi liikkui päivän aikana aktiivisesti: 15–17-vuotiaista neljännes ei liikkunut 
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päivän aikana jalan eikä pyörällä. Aktiivisesti liikkuneiden osuus oli matalampi myös ulom-
milla kaupunkialueilla ja kaupunkien kehysalueilla, jossa etäisyydet ovat usein liian pitkiä 
kävelyyn tai pyöräilyyn. Pitkät etäisyydet ja harva yhdyskuntarakenne vaikuttavat siis pas-
sivoivan 7–17-vuotiasta väestöä aktiivisen liikkumisen suhteen, vaikka sisempiin kaupunki-
alueisiin verrattuna huomattava osuus ulommilla kaupunkialueilla asuvista lapsista ja nuo-
rista teki päivittäin pyöräilymatkoja. On siis varsin aiheellista kysyä, saavatko riittävän mo-
net 15–17-vuotiaat ja harvaan asutuilla alueilla asuvat lapset ja nuoret tarpeeksi arkiliikun-
taa. 
 
Lasten ja nuorten aktiiviseen liikkumiseen käyttämä aika oli Helsingin seudulla keskimäärin 
33 minuuttia päivässä, kun joukkoliikenne huomioitiin aktiivisuuden määrässä. Sukupuo-
littuneista kulkutavoista huolimatta tyttöjen ja poikien kokonaisaktiivisuudessa ei ollut 
eroa. Erot ikäryhmittäin olivat merkittävimpiä. 9–11-vuotiaat olivat fyysisesti aktiivisimpia 
ja he käyttivät paljon aikaa kävelyyn ja pyöräilyyn, 15–17-vuotiailla puolestaan aktiivinen 
liikkuminen romahti. 
 
Tässä tutkimuksessa laskettiin joukkoliikennematkoihin sisältyvien kävelyosuuksien keski-
määräinen kesto mukaan aktiivisesti liikuttuun aikaan. Saatujen tulosten perusteella jouk-
koliikennematkojen merkitystä lasten ja nuorten aktiivisuudelle ei pidä väheksyä. Alueesta 
riippuen joukkoliikenne kasvatti laskennallisesti lasten ja nuorten aktiivisesti liikuttua aikaa 
7–28%. Paljon joukkoliikennettä käyttävillä 15–17-vuotiailla aktiivinen aika kasvoi jopa 
57%. Tuloksiin tulee suhtautua kriittisesti, koska aktiivinen osuus oletetaan jokaisella jouk-
koliikennematkalla saman suuruiseksi. Osuuksia voidaan kuitenkin pitää suuruusluokka-
arvioina. Todellisuudessa joukkoliikenteen aktiivinen osuus saattaa vaihdella huomattavasti 
ainakin alueittain ja aktiivisesti kuljetun osuuden kulkutavan mukaan. Esimerkiksi harvem-
min asutuilla alueilla matkat joukkoliikennepysäkeille voivat usein olla pidempiä kuin si-
semmillä kaupunkialueilla ja niitä saatetaan kulkea kävelyn sijaan pyöräillen. Näin ollen 
harvaan asutuilla alueilla asuvien lasten ja nuorten joukkoliikennematkat saattavat kasvat-
taa aktiivisesti liikuttua aikaa enemmän kuin tässä tutkimuksessa on arvioitu. 
 
Vaikka joukkoliikennematkat lisäävät joidenkin ryhmien fyysistä aktiivisuutta tuntuvasti, 
kaikista eniten vuorokauden aktiivista aikaa kertyi Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan alu-
eella asuville lapsille ja nuorille, jotka käyttivät joukkoliikennettä vain hyvin vähän. Joukko-
liikenteen aktivoiva vaikutus ei siis välttämättä voi korvata lasten ja nuorten kävely- ja pyö-
räilymatkoilla tapahtuvaa liikunnallisuutta. Joukkoliikennematkojen todellisia vaikutuksia 
lasten ja nuorten aktiivisuuteen on syytä käsitellä jatkotutkimuksissa. Lisäksi jatkossa kan-
nattaisi selvittää, miten rajoittamaton mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä (esim. kausi-
lippu) on yhteydessä lasten ja nuorten kulkutapajakaumaan ja pyöräillen tai kävellen tehty-
jen matkojen pituuteen. Maksuttoman joukkoliikenteen vaikutusta lasten itsenäiseen liik-
kumiseen ja aktiivisuuteen selvitetään parhaillaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
ja Aalto-yliopiston FREERIDE-hankkeessa (Pesola ym. 2020). On kaikesta huolimatta sel-
vää, että suuri osa lapsista ja nuorista joutuu turvautumaan pidemmillä matkoillaan joko 
henkilöautokyyteihin, joukkoliikenteeseen, mopoihin tai muihin kuljetuspalveluihin. Näistä 
joukkoliikenne on kestävin ratkaisu, joten on hyvin tärkeää turvata lasten ja nuorten mah-
dollisuudet kulkea sillä.  
 



84 

5.3 Ehdotuksia lasten ja nuorten kestävämpien liikkumistottumusten 
edellytysten parantamiseksi 

 
Esille tulleiden havaintojen valossa voidaan nostaa esiin joitakin lasten ja nuorten aktiivisen 
ja kestävän liikkumisen mahdollistavia ja ylläpitäviä toimia:  
 

• Koska liikkuminen on aktiivisinta ja kestävintä lyhyillä matkoilla, on tärkeää lisätä 
kävely- ja pyöräilyetäisyydellä olevien kiinnostavien ja monipuolisten toimintamah-
dollisuuksien määrää. Lapset ovat riippuvaisia autokyydeistä erityisesti vapaa-ajan 
matkoilla, joten vapaa-ajan aktiviteettejä on tuotava lähemmäs. Toisaalta on pyrit-
tävä luomaan olosuhteita, joissa lapset ja nuoret voivat liikkua itsenäisesti, turvalli-
sesti ja ilman suurempaa vaivaa myös kauemmas. 

• Erityisesti poikien aktiivinen liikkuminen romahtaa yli 11-vuotailla. Asiaan tulisi 
kiinnittää huomiota ja pohtia, kuinka riittävä arkiliikkumisen taso saadaan ylläpidet-
tyä myös vanhempien lasten ja nuorten keskuudessa. 

• Lapset ja nuoret kulkevat koulumatkojaan pääasiassa kestävillä kulkutavoilla: eten-
kin pyöräilyn osuus on merkittävä juuri koulumatkoilla. Kouluverkon harventaminen 
voisi johtaa kuitenkin tilanteen muuttumiseen ja aktiivisuuden laskuun, minkä 
vuoksi lähikoulujen säilyttäminen on lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tär-
keää. 

• Vaaran paikkoja tunnistamalla ja liikenneinfrastruktuurin turvallisuutta kehittä-
mällä voidaan parantaa lasten ja nuorten aktiivisen liikkumisen edellytyksiä. Kulku-
tapojen selkeä erottaminen toisistaan, turvalliset tienylityspaikat, ajonopeuksien ma-
daltaminen ja autottomat alueet luovat lapsille ja nuorille parempia mahdollisuuksia 
liikkua itsenäisesti ja aktiivisesti. Kiinnittämällä huomiota liikenneturvallisuuteen 
voitaisiin edistää myös tyttöjen pyöräilyä. 

• Liikenneturvallisuutta ei tule kuitenkaan edistää liikkumista rajoittamalla esimer-
kiksi karsimalla tienylityspaikkoja, sillä se vain heikentää aktiivisen liikkumisen edel-
lytyksiä. Tilastollinen liikenneturvallisuus ei ole tae lapsiystävällisyydestä.  

• Joukkoliikennepalveluiden suunnittelussa on otettava yhä paremmin huomioon las-
ten ja nuorten tarpeet. Joukkoliikenne on erityisesti nuorille tärkeä itsenäisen liikku-
misen kulkutapa elinpiirin laajentuessa, minkä lisäksi pysäkkimatkat lisäävät lasten 
ja nuorten aktiivisuutta. Tiivistyvällä kaupunkiseudulla joukkoliikenne on yhä kilpai-
lukykyisempi vaihtoehto henkilöautokyydeille. Joukkoliikenteen saavutettavuus li-
sää myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta, sillä auton käyttömahdollisuus riippuu 
muun muassa perheen tuloista.  

• Edellä mainittuja keinoja hyödyntäen luodaan tasavertaista lapsi- ja nuorisoystäväl-
listä kaupunkia, joka voi houkutella useampia lapsiperheitä asumaan urbaaneilla alu-
eilla. Väestön halukkuus asuttaa kaupunkialueita parantaa kestävän liikkumisen 
edellytyksiä ja ehkäisee kaupunkialueen hajautumista. 
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5.4 Jatkotutkimuskohteita 
 
Tämä työ antaa viitteitä siitä, että esimerkiksi joukkoliikennematkoilla voi olla huomattava 
lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta kasvattava rooli. Lasten ja nuorten liikkumisen jat-
kotutkimuksessa tulee erottaa yksityiskohtaisemmin eri kulkutapojen aktiivisuutta lisäävä 
vaikutus. Joukkoliikenteen käyttö on eduksi lapsille ja nuorille myös siksi, että se mahdol-
listaa itsenäisen liikkumisen pidemmänkin matkan takaa ja kasvattaa näin heidän liikku-
misreviiriään. Niin ollen jatkotutkimuksen kannalta oleellista olisi selvittää, miten rajoitta-
maton mahdollisuus käyttää joukkoliikennepalveluita vaikuttaa lasten ja nuorten kehityk-
seen sekä fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen sekä henkilöautokuljetusten määrään. Sen li-
säksi tarvitaan lisätietoa siitä, kuinka usein lapsilla ja nuorilla on käytännössä mahdollisuus 
kulkea joukkoliikenteellä haluamiinsa paikkoihin vapaasti. Vaikka 7–17-vuotiaat voivat 
matkustaa HSL-alueella puoleen hintaan, on silti mahdollista, että osa heistä kärsii liikku-
misköyhyydestä, eli kyvyttömyydestä matkustaa joukkoliikenteen lipunhintojen vuoksi. Sen 
vuoksi pitäisi tutkia, millä tavalla erilaiset taloudelliset rajoitteet vaikuttavat lasten ja nuor-
ten liikkumismahdollisuuksiin ja aktiivisen liikkumisen määrään.   
 
Sukupuolten väliset erot lasten ja nuorten liikkumisessa vaativat tarkempaa tutkimusta. 
Tätä tarkoitusta varten on tärkeää jatkossakin kerätä sukupuolieroteltua aineistoa, josta voi-
daan yksityiskohtaisesti erottaa tyttöjen ja poikien motiiveja liikkua ja käyttää eri kulkuta-
poja. Mitä tulee esimerkiksi pyöräilyyn, on syytä tutkia, johtuuko tyttöjen vähäisempi pyö-
rän käyttö esimerkiksi vanhempien asenteista, sosiaalisista normeista, turvattomasta liiken-
neympäristöstä tai huonolaatuisista polkupyöristä. 
 
Niin ikään lasten ja nuorten motiiveista taittaa matkoja henkilöauton kyydissä sekä van-
hempien tarpeesta kyyditä lapsiaan tarvitaan jatkotutkimusta: minkä vuoksi lapsia ja nuoria 
kuljetetaan autolla lyhyilläkin matkoilla sekä missä määrin kyyditsemisen tarve kumpuaa 
esimerkiksi harrastustarvikkeiden kuljettamisesta, koetusta ja todellisesta liikenneturvalli-
suudesta, joukkoliikenneyhteyksien laadusta tai perheiden aikataulupaineista? Tässä työssä 
havaittiin, että autottomissa talouksissa asuvat lapset ja nuoret asuvat lähes poikkeuksetta 
sisemmillä kaupunkialueilla ja ovat fyysisesti aktiivisempia kuin autotalouksissa asuvat. 
Tarkempi alueellinen analyysi voisi tuoda lisätietoa siitä, kuinka auton omistaminen todel-
lisuudessa vaikuttaa lasten ja nuorten liikkumiseen. On myös tarve ymmärtää syvemmin, 
miten autottomuus näkyy lasten ja nuorten elämässä. Millainen vaikutus sillä on liikkumi-
sen aktiivisuuteen sekä voiko myös autottomuus aiheuttaa potentiaalista liikkumisköy-
hyyttä ja olla yhteydessä esimerkiksi heikompiin harrastusmahdollisuuksiin?  
 
Tässä työssä ei tutkittu vuorokauden valoisan ajan, säätilojen tai vuodenaikojen vaihtelun 
vaikutuksia lasten ja nuorten liikkumiseen. Aiheesta on niukasti aiempaa tutkimusta. Jat-
kotutkimuksissa olisi mahdollista tarkastella, kuinka edellä mainitut luonnolliset fyysisen 
ympäristön tekijät vaikuttavat liikkumistapoihin sekä koulumatkoilla että vapaa-ajan mat-
koilla. 
 
Liikkumistutkimuksen kannalta jatkossa voitaisiin selvittää kyselyä kehittämällä, kulke-
vatko lapset ja nuoret matkojaan vanhemman seurassa vai itsenäisesti, eli yksin tai vertaisen 
kanssa. Samalla voidaan hankkia tietoa liikkumisen ja eri kulkutapojen sosiaalisuudesta. Li-
säksi liikkumisen palvelujen monipuolistuessa ja teknologian kehittyessä on mahdollista 
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tarkentaa matkoilla käytettyihin kulkutapoihin liittyviä kysymyksiä: kuinka merkittävä 
osuus lasten ja nuorten liikkumisesta tapahtuu esimerkiksi omilla sähköpotkulaudoilla, säh-
köpyörillä tai yhteiskäyttöisillä kaupunkipyörillä? 
 
5.5 Tutkimuksen rajoitteet 
 
Tutkimuksessa kohdattiin joitakin aineistosta johtuvia rajoitteita. Ensinnäkään aineisto ei 
riitä lasten ja nuorten liikkumisen tutkimiseen paikallisella tasolla: vaikka havaintoja on 
Helsingin seudulta paljon, ne hajautuvat laajalle alueelle. Lasten ja nuorten liikkumista ei 
täten voitu tarkastella yksittäisissä kunnissa suurimpia lukuun ottamatta. Tarkastelua ei 
myöskään voitu tehdä esimerkiksi tietyillä asuinalueilla tai koulujen lähistössä. Tästä joh-
tuen aineiston pohjalta ei voida luotettavasti arvioida, kuinka esimerkiksi paikallinen fyysi-
nen ympäristö vaikuttaa lasten ja nuorten liikkumiseen. Havaintojen määrä rajoitti myös 
analyysien tekemistä samanaikaisesti useita taustamuuttujia (esimerkiksi ikäluokka, asuin-
kunta ja sukupuoli) vasten. Lasten ja nuorten liikkumisen tarkastelu paikallisemmalla ta-
solla vaatisi määrällisen tai laadullisen aineiston keräämistä pienemmiltä alueilta. Useam-
pien taustamuuttujien yhtäaikainen analysointi voitaisiin toteuttaa kasvattamalla aineiston 
havaintomäärää. 

 
Toinen aineistoon liittyvä rajoite koskee otoksen osittamista. Lapset ja nuoret on ositettu 
tiedonkeruuta varten 7–14-vuotiaisiin ja 15–17-vuotiaisiin. Jotta eri-ikäisten 7–17-vuotiai-
den liikkumisesta voitaisiin saada tarkempaa ja luotettavampaa tietoa, heidät tulisi osittaa 
iän mukaan useampaan ryhmään. Käytetyssä aineistossa ositus on harva, koska sen pääasi-
allinen tarkoitus on tutkia liikkumista Helsingin seudulla koko väestön osalta. Osittamiseen 
liittyvä ongelma koskee myös saavutettavuusaluetarkasteluita: luotettavampia tuloksia var-
ten saavutettavuusalueille tulisi laskea kunkin alueen väestöön suhteutettu laajennusker-
roin. 
 
Aktiivisen liikkumisen tutkimista rajoitti se, että aineistossa ei ole eritelty osana matkaa ta-
pahtuvan kävelyn tai pyöräilyn kestoa ja pituutta. Sen vuoksi joukkoliikennematkojen aktii-
vinen osuus laskettiin tässä työssä vakioarvoa käyttäen. Joukkoliikennematkojen aktiivinen 
osuus on laskennallinen suuruusluokka-arvio. 

 
Lisäksi tutkimukseen liittyy kausaalisuhteiden tunnistamiseen liittyvä rajoite. Väestön liik-
kumisen takana on monimutkainen riippuvuussuhteiden kokonaisuus. Tämän vuoksi on hy-
vin haastavaa erottaa, mitkä asiat vaikuttavat toisiinsa ja kuinka paljon. Tulosten avulla voi-
daan osoittaa, mitkä asiat näyttävät olevan yhteydessä esimerkiksi aktiivisen liikkumisen 
määrään, mutta samat tekijät eivät välttämättä selitä sitä kausaalisesti. 
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Liite 1. Helsingin seudun lasten ja nuorten matkojen keski- ja 
mediaanipituuksia 

 
Taulukko. Helsingin seudun lasten ja nuorten matkojen keski- ja mediaanipituuksia kulkutavoittain eri tausta-
muuttujia vasten (kilometriä). 

 Henkilöauto Joukkoliikenne Pyöräily Kävely yhteensä 

 ka. md. ka. md. ka. md. ka. md. ka. md. 

Helsinki 6,2 4,9 7,1 4,7 1,4 1,3 0,7 0,6 3,6 1,4 

Espoo, Kauniainen 7,6 4,9 8,2 6,7 1,9 1,4 0,8 0,7 4,3 1,7 

Vantaa 10,4 7,0 9,0 7,3 1,5 1,4 0,8 0,7 5,3 2,0 

Pääkaupunkiseutu  7,8 5,6 7,7 5,6 1,6 1,3 0,7 0,6 4,2 1,6 

Kirkkonummi, Siuntio 9,5 5,6 13,4 9,1 1,7 1,6 0,9 0,7 5,7 2,1 

Hyvinkää, Järvenpää, 

Kerava 

6,2 3,1 16,6 9,2 1,9 1,4 0,8 0,7 4,0 1,4 

Vihti, Nurmijärvi, Tu-

usula 

15,8 5,1 15,8 10,0 1,8 1,5 1,0 0,7 5,6 2,0 

Mäntsälä, Pornainen, 

Sipoo 

15,9 7,2 15,9 10,0 1,8 1,6 0,8 0,7 6,1 2,4 

Kehyskunnat 8,6 4,7 15,6 9,9 1,8 1,5 0,9 0,7 5,1 1,9 

Saavutettavuusalueet           

Savu 1 6,3 4,5 6,8 4,9 1,6 1,4 0,66 0,59 3,4 1,4 

Savu 2 8,2 4,3 9,6 7,9 1,6 1,4 0,81 0,71 4,5 1,5 

Savu 3 10,0 6,6 16,0 9,6 2,1 1,8 0,86 0,62 6,9 3,0 

Sukupuoli           

Pojat 8,2 5,4 8,4 6,6 1,7 1,4 0,8 0,7 4,3 1,9 

Tytöt 7,9 5,0 9,3 7,6 1,7 1,6 0,7 0,7 4,5 1,7 

Matkaryhmät           

Koti-koulu 6,5 3,7 9,0 7,2 1,8 1,5 0,8 0,8 3,9 1,7 

Koti-ostos 7,9 5,4 7,8 6,2 1,7 1,5 0,8 0,7 5,4 2,6 

Muut kotiperäiset 9,0 6,5 8,6 6,3 1,6 1,4 0,6 0,5 5,2 2,3 

Ei kotiperäiset 5,6 3,1 9,3 7,8 1,4 1,1 0,7 0,6 4,0 1,2 

Ikäryhmät           

7–8 5,8 3,5 6,5 4,4 1,3 1,2 0,6 0,6 2,7 1,3 

9–11 7,9 4,9 8,7 5,8 1,5 1,4 0,7 0,6 3,6 1,5 

12–14 8,3 6,2 7,7 6,7 1,8 1,6 0,9 0,8 4,3 1,9 

15–17 11,3 8,5 10,0 8,7 2,3 2,0 0,8 0,7 6,8 3,5 

Helsingin seutu 

yhteensä 

8,0 5,1 8,9 7,0 1,7 1,5 0,7 0,7 4,4 1,8 

 


