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Aktiivisten koulumatkojen hyödyt

• 50 % lasten ripeästä liikunnasta on mahdollista 
saavuttaa koulumatkalla.

• Kohottaa kuntoa sekä pienentää sydän- ja 
verisuonitautien riskiä.

• Parantaa jalkojen lihasvoimaa ja kestävyyttä.

• Parantaa keskittymiskykyä.

• Elinympäristö tulee tutuksi ja opitaan 
liikennekäyttäytymistä.

• Ympäristöystävällinen ja päästötön tapa liikkua.

• Lisätietoa: Fiksusti kouluun -ohjelma

*Larouche ym. 2014; Rainham ym. 2012

https://fiksustikouluun.fi/tietoa-koulumatkoista/


Koulumatkojen turvallisuus ja
kulkutavat
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Koulumatkojen turvallisuus: Loukkaantumisia koulumatkoilla / vuosi

Jalankulkija Polkupyörä Moottoripyörä Mopo Henkilö- tai pakettiauto Linja-auto

tapauksia vuodessa

Koulumatkat pyörällä ja kävellen ovat hyvin

turvallisia. Eniten onnettomuuksia tapahtuu mopoilla.

vuosi

Kallio Jouni, Likes, 2018
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Kävely ja pyöräily koulumatkoilla, syyskuu 2020 ja helmikuu 2021

Kä+py talvi Kä+py syksy

Syksyisin koulumatkojen kävelyn ja pyöräilyn 

osuus on korkea. Talvella aktiivisten 

koulumatkojen osuus laskee varsinkin 

pidemmillä matkoilla, koska pyöräilyn määrä 

vähenee.

Fiksusti kouluun kulkutapaselvitys, Niemi et al. 2020-2021
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%
Moottoriajoneuvot koulumatkoilla, syyskuu 2020 ja helmikuu 2021

Moottori syksy 20 Moottori talvi 21

Talvella pyöräilyn määrä vähenee, mikä johtaa

siihen, että moottoriajoneuvoilla kuljetaan

enemmän talvella, myös lyhyitä matkoja. 

Fiksusti kouluun kulkutapaselvitys, Niemi et al. 2020-2021
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Esimerkkikoulu autokyydit, kouluun ja koulusta, helmi 2021

Autokyyti kouluun Autokyyti koulusta

Varsinkin talvella kouluun kuljetetaan autolla

enemmän kuin sieltä haetaan. Esimerkin

koulussa 40 % 1–2 km päästä tulevista

oppilaista kyydittiin autolla kouluun.

Fiksusti kouluun kulkutapaselvitys, Niemi et al. 2020-2021



Koulumatkan kulkutavalla on merkitystä
fyysiseen aktiivisuuteen myöhemmällä
iällä

Koulumatkojen kävelyllä ja pyöräilyllä on välitön
positiivinen vaikutus lasten ja nuorten terveyteen

Sen lisäksi koulumatkojen kävely ja pyöräily lapsuudessa 
ja nuoruudessa ennustavat fyysisesti aktiivista 
elämäntapaa myöhemmin elämässä.*

*Yang Xialoin et al. (2013) Active commuting from youth to adulthood and 
as a predictor of physical activity in early midlife: The Young Finns Study
LASERI – Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät -tutkimus, 27 vuoden 
seurantatutkimus
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Jos matka kotiin on kuljettavissa
omin voimin, voisiko sen kulkea

myös kouluun kävellen tai 
pyörällä?



Koulumatkat ja ilmasto





• 15 min

• 482,2 kg co2 ekv./vuosi*

• 0 % liikuntasuosituksesta

• 540 e/vuosi**

Kolmen kilometrin edestakainen 
koulumatka 

• 24-36min

• 8,25 kg co2 ekv./vuosi*

• 40–60% liikuntasuosituksesta

• 120 e/vuosi**

*Kulkuneuvon valmistamisesta aiheutuneet sekä

välittömän käytön hiilidioksidipäästöt

**Laskettu kilometrikorvauksen mukaan, sis. 

polttoaine, vakuutus, verot, huolto, 

hankintakustannukset



Liikunta ja oppiminen
koulumatkakontekstissa

• Tutkimustulokset osoittavat, että reippaan liikunnan määrä, 
hyvä fyysinen kunto ja hyvät motoriset taidot 
ovat yhteydessä lasten ja nuorten hyvään 
koulumenestykseen.

• Liikunnan vaikutukset tiedolliseen toimintaan, aivojen 
rakenteeseen ja toimintaan, motoriseen kehitykseen, 
vuorovaikutukseen, itsetuntoon ja kouluviihtyvyyteen 
voivat olla liikunnan ja oppimisen välistä yhteyttä selittäviä 
tekijöitä.

• Lisätietoa: Liikkuva koulu

14

Koulupäivän aikainen 

liikunta ja oppiminen.

Tilannekatsaus (OPH 2018).

https://www.liikkuvakoulu.fi/tarinat/miksi-liikkuminen-t%C3%A4rke%C3%A4%C3%A4-oppimiselle


Aktiiviset pysäkkimatkat

• Osa oppilaista kulkee koulukuljetuksella tai 
joukkoliikenteellä kouluun.

• Pysäkille kuljetut matkat voivat 
tuoda koulumatkoille keskimäärin kilometrin verran 
kävelyä tai pyöräilyä 
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Keskusteltavaksi vanhempien
kanssa



Vanhemmat päättävät, millä kouluun kuljetaan.*

Lapsena opittu kulkutapa seuraa yleensä myös 
aikuisena.

KESKUSTELUTEHTÄVÄ: Mitkä ovat teille 
tärkeitä tekijöitä kulkutavan valinnassa?

*Opetushallitus, koulujen järjestysääntöjen laatimisohje

Vanhemmilla suuri rooli



Rauhoitetaan koulun lähialue autoista

Saattoliikenne ja koulun pihalla olevat autot 
muodostavat lapsille ja nuorille suurimman 
turvallisuusriskin.

TEHTÄVÄ: Sovitaan yhteiset pelisäännöt 
saattoliikenteeseen.  



Koulujen piha-alueiden ja lähikatujen liikennejärjestelyjen 
kartoitus voidaan tehdä yhteistyössä kunnan, koulun, 
vanhempien ja oppilaiden kanssa. 
Lisätietoa: Fiksusti kouluun olosuhdekartoitukset

TEHTÄVÄ: Mitä parannettavaa koulureiteissä olisi? Miten 
huoltajat voivat vaikuttaa koulureittien turvallisuuteen?

Koulumatkojen olosuhdekartoitukset

https://fiksustikouluun.fi/materiaalit/pilottikuntien-olosuhdekartoitukset/


Lisätietoja aktiivisesta ja kestävästä koulumatkasta
www.fiksustikouluun.fi

http://www.fiksustikouluun.fi/

