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Tulevaisuuden 
koulumatkaliikenne

• Tulevaisuuden koulumatkojen liikkumistarpeet

• Liikkumistarpeisiin vaikuttavia tekijöitä

• Liikennejärjestelmän muutossuuntia

• Liikkumisen muutossuuntia

• Koulumatkaliikenteen ja liikkumisen tulevaisuuden tavoitteita



Tulevaisuuden koulumatkojen liikkumistarpeet

• Missä ja milloin koulua käydään?

• Digitaalinen vs. fyysinen koulumatka - etäkoulu ja 
lähikoulu

• Kaupungistuminen
• Väestö keskittyy - joukkoliikenne yhä useamman 

mahdollisuutena

• Harvaanasutuista seuduista yhä harvempaan 
asuttuja, kyläkoulujen katoaminen 
• Osalla oppilaista hyvin pitkät koulumatkat 

• Järjestettyjen koulukuljetusten merkitys, tehokkuutta 
yhdistämällä muihin yhteiskunnan järjestämiin kuljetuksiin

Koulutarjonta vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka kauttaaltaan asuttuna 

Suomi pysyy ja millainen väestörakenne eri alueilla on. (Tilastokeskus 2021)

https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/kouluverkosto-harvenee-koulumatkat-pitkia-etenkin-pohjois-suomessa/


Tulevaisuuden koulumatkojen 
liikkumistarpeisiin vaikuttavia tekijöitä

• Kouluverkoston keskittyminen

• Suurkoulut, yhtenäiskoulut, lasten talot

• Koulujen lähialueet usein moninaisia 
toiminnoiltaan ja liikkujaryhmiltään

• Lähikoulu vs. valinnainen koulu => 
mahdollisesti pidempi koulumatka kuin 
mikä asuinpaikan perusteella määräytyisi

Hieman alle 90 % alakouluikäisistä asuu korkeintaan 5 km etäisyydellä suomenkielisen opetuksen ja 

yläkouluikäisistä noin 80 % vuosiluokkiensa kouluista. Noin 1 800:lla alakoulun oppilaalla ja noin 

4 000:lla yläkoulun oppilaalla koulumatka oli 20–50 km. (Tilastokeskus 2021)

Tilastokeskus 2021: https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/kouluverkosto-harvenee-koulumatkat-pitkia-etenkin-pohjois-suomessa/

https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/kouluverkosto-harvenee-koulumatkat-pitkia-etenkin-pohjois-suomessa/
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/kouluverkosto-harvenee-koulumatkat-pitkia-etenkin-pohjois-suomessa/


Liikennejärjestelmän 
muutossuuntia

• Autokeskeisestä liikennejärjestelmästä multimodaalisuuteen

• Polttomoottoreista sähköön

• Fossiilisista polttoaineista sähköön ja muihin 
vaihtoehtoisiin käyttövoimiin

• Ajoneuvokannan ja jakeluinfran uusiutuminen

• Omistamisesta käyttöön - yksityisestä jaettuun

• Itse ajamisesta matkustajaksi, ”oma” kuljettaja (liikenteen 
palvelut) tai robotti (automaatio)

• Uusia ratkaisuja, palveluita ja toimijoita

• Sähköpotkulaudat ja -pyörät, kaupunkipyörät, 
automatisoidut ajoneuvot ”robottibussit”

• Liikkuminen palveluna: kertamaksuista 
palvelukokonaisuuksiin



https://perspectives.uwcsea.edu.sg/points-of-view/framing-sustainability-challenge

Liikenne liittyy vahvasti kestävän kehityksen eri osa-alueisiin:

Liikenne ja kestävyys- ja 
liikkumattomuushaaste

• Turvallisuus

• Terveys

• Energia

• Talouskasvu

• Infrastruktuuri

• Kaupungit ja yhdyskunnat

https://perspectives.uwcsea.edu.sg/points-of-view/framing-sustainability-challenge


Liikkumisen muutossuuntia

• Arvot ja arvostukset
• Ajankäyttö, matka-ajan hyödyntäminen älylaitteella, slow life?

• Esim. pyöräily vs. joukkoliikenne, pyöräily vs. autoilu

• Terveys- ja ympäristötietoisuuden kasvu

• Liikkumisen vaihtoehtojen lisääntyminen
• Sähköavusteinen liikkuminen (sähköpotkulaudat, sähköpolkupyörät ym.)

• Lihasvoimainen liikkuminen

• Jaettu liikkuminen (kaupunkipyörät, vuokrapalvelut)

• Matkaketjut - eri kulkutapojen yhdistäminen, liikkuminen palveluna, 
asemanseudut ym. solmupisteet

• Digitaalisuus ja älylaitteiden käyttö - kuinka saadaan huomio liikenteeseen?



Koulumatkaliikenteen ja liikkumisen 
tulevaisuuden tavoitteita
• Kestävän ja aktiivisen liikkumisen lisääminen: jalankulku & pyöräily

• Kävelypainotteiset alueet, liikenteen turvallisuus ja rauhoittaminen

• Panostaminen erillisiin jalankulun ja pyöräilyn väyliin, esim. pyöräbaanat, pyöräpysäköintiin ja 
pyöräilyn palveluihin

• Kestävän liikkumisen lisääminen: fossiiliton liikenne
• Joukkoliikenne, kaupunkiseuduilla erityisesti raideliikenne

• Sähköajoneuvot ja muut vähäpäästöiset kulkuneuvot

• Liikennejärjestelmän tehokkuuden parantaminen

• Henkilöautoilun (kasvun) rajoittaminen erityisesti siellä, missä on vaihtoehtoja

• Autoriippuvuuden (pakkoautollisuuden) vähentäminen, autottomuuden mahdollistaminen

• Liikenneköyhyyden vähentäminen - mahdollisuus liikkua kohtuullisella vaivalla, 
kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin, altistumatta kohtuuttomasti liikenteen 
ulkoisvaikutuksille

• Yhteisöllisyys, esimerkiksi yhdessä kulkeminen koulumatkoilla, ”kävelevä koulubussi”



Kysymyksiä ja keskustelua

• Millaisia ajatuksia heräsi tästä alustuksesta?

• Kommentteja ja kysymyksiä tulevaisuuden koulumatkaliikenteestä?

Kiitos!


