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Lasten liikkumista 
ja terveyttä edistävä 
urbaani...ympäristö

Marketta Kyttä, Anna Broberg ja Maarit Kahila

Pyysimme turkulaisia lapsia ja nuoria merkitsemään itselleen 
tärkeitä kokemuksellisia paikkoja kartalle ja kertomaan 
liikkumisestaan ja hyvinvoinnistaan. Artikkeli selvittää, 
oliko yhdyskuntarakenteella yhteyttä lasten kokemuksiin, 
käyttäytymiseen tai hyvinvointiin. Voiko kaupunkiympäristö olla 
lapsiystävällinen?

Johdanto
Yhä useampi lapsi varttuu urbaanissa ympäristössä. Kaupungistuminen on ollut 

nopeaa: Sata vuotta sitten kymmenesosa, 1950-luvulla kolmasosa ja nyt jo yli 

puolet maapallon väestöstä asuu kaupungeissa. Urbanisaatio jatkuu edelleen 

kiihtyvällä tahdilla: Vuoteen 2025 mennessä 58 % koko maailman väestöstä ja 

82 % kehittyneiden maiden asukkaista odotetaan asuvan kaupungeissa. (Brockerhoff 

2000.) Urbaani lapsuus ei ole enää poikkeus, vaan yhä useammin sääntö. Ei siis ole 

samantekevää, minkälaisia ja kuinka terveellisiä erilaiset kaupungit ovat lasten ja 

nuorten kasvuympäristöinä.

Tämä artikkeli käsittelee Turussa toteutettua tutkimushanketta, jossa kartoi-

timme erilaisten urbaanien ympäristöjen ja lasten terveellisten elämäntapojen, 
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arkiliikkumisen sekä koetun terveyden ja hyvinvoinnin välisiä kytkentöjä1. Kes-

keisimmät tutkimuskysymyksemme ovat:

Mitkä ovat lapsille kokemuksellisesti merkityksellisiä paikkoja ja missä ne • 

sijaitsevat?

Mitkä yhdyskunnan rakenteelliset piirteet edistävät tai estävät lasten • 

liikkumista?

Mitä terveydellisiä vaikutuksia lasten liikkumisella ja ympäristökokemuk-• 

silla on?

Nopeasti muuttuvassa ja urbanisoituvassa ympäristössä on tärkeää arvioida lasten 

hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta olennaisia asioita. Lapsiystävällisen ympäristön 

	 1	  Turun pehmoGIS-aineiston keräämisestä vastasivat Sanna Forsell ja Veera-Kaisa Suominen ja pehmoGIS-metodin 
teknisestä kehityksestä EVTEK:in mediatekniikan opiskelijaryhmä, erityisesti Reeta Viljakainen yliopettaja Erkki Rämön 
johdolla. Hanketta rahoittivat Tekes ja Opetusministeriö. Tutkimuksen kaikissa vaiheissa mukana oli aktiivisesti Turun 
yhteistyöryhmä, jota koordinoi tutkimusesimies Jaana Solasvuo Turun kaupungin yleiskaavatoimistosta. Tilastollisissa 
analyyseissa arvokasta apuaan tarjosi Turun yliopiston Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen statistikko Anne Kaljonen. 

K u v i o  1 
 Melukylämalli	ympäristön	lapsiystävällisyyden	arvioimiseksi	(Kyttä	2003).



keskeisiksi tekijöiksi voidaan kiteyttää yhtäältä lasten itsenäisen liikkumisen mah-

dollisuudet omassa lähiympäristössään ja toisaalta lasten ympäristöstä löytämät 

tarjoumat eli toimintamahdollisuudet (Kyttä 2003; Heft 2001).

Näiden kahden ulottuvuuden yhdistelmä tuottaa mallin elinympäristön lapsi-

ystävällisyyden arvioimiseksi (Kuvio 1). Mallin neljästä ympäristötyypistä, aavikosta, 

melukylästä, sellistä ja akvaariosta, ainoastaan melukylä edustaa varsinaisesti 

lapsiystävällistä ympäristöä, jossa riittävän suuret mahdollisuudet itsenäiseen 

liikkumiseen edesauttavat lasta löytämään itseään kiehtovia toiminnan mah-

dollisuuksia (tarjoumia). Melukylässä ympäristö houkuttelee lasta toimimaan ja 

liikkumaan ulkona, mikä puolestaan vahvistaa yhä uusien, lasta kiinnostavien 

toimintamahdollisuuksien löytymistä.

Lasten liikkumisen vapaus ja monipuolisten tarjoumien löytyminen ovat asi-

oita, joita eri puolilla maailmaa asuvat lapset itse osaavat arvostaa (Chawla 2002). Lasten 

arkiliikunta näyttää kuitenkin jatkuvasti vähentyvän. Syynä on ainakin osittain 

lasten vapaan liikkumisen mahdollisuuksien radikaali kaventuminen eri puolilla 

maailmaa, erityisesti USA:ssa, Etelä- ja Keski-Euroopassa sekä Australiassa. Varsi-

naisia vertailututkimuksia eri maiden lasten tilanteesta on tosin tehty vasta vähän. 

Vaikka lasten urheiluseura-aktiivisuus on viime vuosina lisääntynyt (Fogelholm 2008, 8), 

ohjatulla muutaman kerran viikossa tapahtuvalla harjoittelulla on vaikea korvata 

vähentyvää arkiliikkumista. Lasten arkiliikkumisen vähäisyys voi johtaa vakaviin 

terveyshaittoihin: Yhdysvalloissa lasten lisääntynyt ylipaino ja II-tyypin diabetes 

huolestuttavat (Boarnet ym. 2005). Myös Suomessa on arvioitu 12–18-vuotiaiden nuorten 

ylipainoisuuden lisääntyneen vuodesta 1977 vuoteen 2003 lähes kolminkertaiseksi 

(Kautiainen ym. 2002).

Myös yhdyskuntarakenteen on osoitettu vaikuttavan fyysiseen terveyteen ja 

arkiliikkumisen määrään. Tähänastinen yleistulos näyttää olevan, että yhdyskun-

tarakenteen hajanaisuuden aste selittää vähäistä kävelemistä ja arkiliikkumista 

sekä on omiaan lisäämään lihavuutta ja korkeaa verenpainetta. Kompaktin eri 

toimintoja yhdistävän yhdyskuntarakenteen on puolestaan osoitettu edistävän 

arkiliikkumista töihin, kouluun, ostoksille ym. ja siten edistävän fyysistä terve-

yttä. (Ewing ym. 2003). Pääosa alan tutkimuksista koskee aikuisia, mutta tutkimuksia 

yhdyskuntarakenteen yhteyksistä myös lasten liikkumiseen ja terveyteen löytyy 

jo melko runsaasti erityisesti USA:sta ja Australiasta.

Ajankohtainen suomalainen – ja itse asiassa kaikissa länsimaissa yleinen – ilmiö 

on, että lapsiperheet muuttavat metropolien ydinalueilta niiden reunamille hal-

vemman asumisen mutta myös elinympäristön koetun laadun ja lapsiystävällisyy-

den takia (Karsten 2003; Broberg 2008).  Paljolti tutkimatta on kuitenkin se, millaista arkea 

näissä kasvukunnissa eletään ja kuinka lapsiystävälliseksi elämäntapa muodostuu. 

Tillberg-Mattsson (2002) tulkitsi kiinnostavasti havaintoaan, että Ruotsissa haja-asu-
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tusalueella asuvat lapset liikkuivat autolla eniten. Jos maaseudulla asuvan perheen 

elämäntapaan kuuluvat urbaanit huvit, vaikkapa kaukana olevat harrastukset, voi 

lopputuloksena olla arkiliikkumisen suhteen varsin liikkumaton elämäntapa. 

Tässä tutkimuksessa perehdytään aikaisempia suomalaistutkimuksia hie-

nosyisemmin urbaanin ympäristön lapsiystävällisyyteen ja erityisesti siihen, 

mitkä urbaanin ympäristön piirteet edistävät lapsen arkiliikkumista ja aktiivista 

ympäristösuhdetta.

Yhdyskuntarakenne & kansanterveys
Kiinnostus yhdyskuntarakenteen ja kansanterveyden yhteyksiin on lisääntynyt 

viime vuosina voimakkaasti, sillä elämäntapasairauksiin liittyvät terveysongelmat 

ovat lisääntyneet jatkuvasti, eivätkä perinteiset kansanterveydelliset keinot esim. 

ruokavalion tervehdyttämiseksi ja harrastusliikunnan lisäämiseksi näytä riittävän. 

Arkinen liikkuminen, lasten kävellen kulkemat koulumatkat ja ulkoiluun houkut-

televa ympäristö saattavat olla yllättävän tärkeitä terveellisten elämäntapojen 

omaksumisen, terveyden ylläpidon ja sairauksien ennaltaehkäisemisen kannalta. 

Nk. uusi ympäristöterveystutkimus onkin kokenut kansainvälisen läpimurron 

viime vuosina. (Killingsworth ym. 2003.)

Aihepiirin tähänastiset tutkimukset ovat olleet pääosin laajoja makrotason 

tutkimuksia yhdyskuntarakenteen yhteydestä kansalaisten terveyteen rekisteri-

tietojen pohjalta tarkasteltuna. Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa (esim. Ewing ym. 

2003) peräänkuulutetaan meso- ja mikrotason tutkimuksia lähiympäristön vaikutuk-

sesta asukkaiden terveyteen. Suomalaisten aikuisten lähiympäristön kokemuksia 

koskevat tutkimuksemme osoittavat, että elinympäristön koettu laatu vaikuttaa 

asukkaiden koettuun terveyteen, hyvinvointiin, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. 

Terveyden kannalta ei ole samantekevää, millaisessa elinympäristössä asumme. 

Tiivis yhdyskuntarakenne saattaa heikentää asukkaille tärkeiden ympäristön laatu-

tekijöiden toteutumista ja välillisesti siten myös koettua terveyttä ja hyvinvointia. 

Säännöstä on kuitenkin löytynyt yksi poikkeus: Keravalla tiivis yhdyskuntarakenne 

ennusti asukkaiden myönteisiä kokemuksia elinympäristön laadusta. (Kyttä & Kahila 

2006; Kyttä ym. 2009.)

Lasten arkiliikkumista edistävä yhdyskuntarakenne
Lasten arkiliikkumisen ja yhdyskunnan rakenteellisten ja sosiaalisten piirteiden 

välisten yhteyksien tutkimus on osoittanut samansuuntaisia tuloksia kuin aikuisia 

koskevat tutkimukset. Yhdyskuntarakenteen tiiviys, viherympäristön määrä, kevyttä 

liikennettä suosiva liikenneympäristö sekä virkistysalueiden ja monipuolisten 

palvelujen saavutettavuus kuuluvat lasten liikkumista edistävän yhdyskunnan 

rakenteellisiin piirteisiin (mm. Frank ym. 2007; Carver ym. 2008; de Vries ym. 2007). Liikenneympäristön 
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jalkaisin ja pyörällä liikkumista edistäviin ominaisuuksiin kuuluvat mm. jalkakäy-

tävien ja pyöräteiden olemassaolo, valo-ohjatut risteykset, töyssyt, umpikadut ja 

hyvin toimiva julkinen liikenne. Lasten aktiivista, omaehtoista liikkumista haittaa-

vat esimerkiksi vilkas liikenne, vaikeasti ylitettävät tiet ja koulun etäinen sijainti 

(mm. Bringolf-Isler ym. 2007). Yhdyskunnan rakenteellisten piirteiden lisäksi on tunnistettu 

monia sosiaalisia, kulttuurisia ja kokemuksellisia tekijöitä, jotka liittyvät lasten 

liikkumisen mahdollisuuksiin erilaisissa yhdyskunnissa. Esimerkiksi runsaan lasten 

määrän ja asuinalueen yhteisöllisyyden on osoitettu edistävän lasten liikkumista 

(Timperio ym. 2006; Carver ym. 2005.)

Elinympäristön koettu turvattomuus on lasten liikkumista haittaavista tekijöistä 

keskeisimpiä.  Sekä lasten omat että heidän vanhempiensa kokemukset ympäristön 

turvattomuudesta saattavat estää lasten liikkumista, vaikka varsinaista tilastol-

lista näyttöä ympäristön objektiivisesta turvattomuudesta ei olisikaan. Turvatto-

muuden kokemukset liittyvät pääosin liikenneturvattomuuteen ja sosiaaliseen 

turvattomuuteen ja erityisesti ns. stranger danger -ilmiöön eli vieraiden ihmisten 

pelkoon. Sosiaaliset pelot ovat jo monissa Euroopan maissa ja erityisesti USA:ssa ja 

Australiassa liikenteen vaaroja tärkeämpi syy rajoittaa lasten liikkumista. Suomessa 

lasten vanhemmat pelkäävät kuitenkin ainakin toistaiseksi enemmän liikenteen 

vaaroja kuin sosiaalisia uhkia (Kyttä 2003). Vertailtaessa englantilaisten ja ruotsalaisten 

lasten liikkumista ja vanhempien pelkoja kävi ilmi, että ympäristön turvattomuus 

liitettiin molemmissa maissa juuri urbaaniin ympäristöön (Johansson 2003).

Yhdyskuntarakenteen ja lasten liikkumisen välisten yhteyksien päätulos on, että 

tiivis yhdyskuntarakenne edistää liikkumista, mutta myös päinvastaisia tutkimus-

tuloksia on olemassa. Kyse näyttääkin olevan pitkälti siitä, miten lasten itsenäistä 

liikkumista mitataan. Jos mitataan ns. liikkumislisenssejä, vanhempien lapsille 

antamia potentiaalisia vapauksia liikkumiseen, väljimmin rakennetut ympäristöt 

näyttävät tarjoavat lapsille parhaat liikkumisen vapaudet (mm. O’Brien ym. 2000). Jos taas 

liikkumista mitataan liikkumisreviirillä (territorial range) eli sen alueen suuruu-

della, jossa lapsi voi liikkua vapaasti (Matthews ym. 2000), todellisella liikkumisella kou-

luun (McMillan 2007) tai toteutuneella arkiliikkumisen asteella (de Vries ym. 2007: Frank ym. 2007), 

tulokset näyttävät päinvastaisilta. Kaupunkiympäristö näyttää tukevan todellista 

liikkumista ja suurempia liikkumisreviirejä.

Tutkimusmenetelmä

PehmoGIS-menetelmä
Vuodesta 2004 kehitetyn pehmoGIS-metodologian avulla asukkaiden kokemuksel-

lista ja arkikäyttäytymiseen liittyvää tietoa kerätään paikkatietopohjaisesti. Näitä 

internetissä toimivia menetelmiä on käytetty jo kuudella paikkakunnalla eri koh-

Yhdyskuntasuunnittelu	 [2009]	 vol.47:210



deryhmillä esimerkiksi tutkittaessa asukkaiden kokemaa elinympäristön laatua ja 

turvallisuutta. Jo lähes 4000 suomalaista on osallistunut pehmoGIS-tutkimuksiin. 

Metodologia on herättänyt runsaasti myös kansainvälistä kiinnostusta. (Ks. www.

pehmogis.fi.)

PehmoGIS-metodit pureutuvat asukkaiden toiminnalliseen, sosiaaliseen ja 

emotionaaliseen ympäristösuhteeseen; siihen miten kukin asukas kokee ympä-

ristön suhteessa omaan elämäänsä ja elämäntapaansa. Asukkaiden liittäessä koke-

mustietonsa paikkoihin nämä kokemukset saavat osoitteen ja kytkeytyvät tiiviisti 

fyysiseen ympäristöön, jolloin subjektiivista tietoa voidaan tutkia yhdessä rikkaan 

yhdyskuntien fyysiseen ja sosiaaliseen rakenteeseen liittyvän objektiivisen paik-

katiedon kanssa. (Kyttä & 2006; Kahila & Kyttä 2009.)

Lasten ja nuorten Turku -pehmoGIS-sovellus on ensimmäinen tietylle kohde-

ryhmälle suunniteltu pehmoGIS-menetelmä. Ala- ja yläkouluikäisille turkulaisille 

tarkoitettu sovellus pyrittiin suunnittelemaan tätä kohderyhmää houkuttelevaksi 

ja kiinnostavaksi.

Sovellus koostuu viidestä osasta:

1. Arkiliikkuminen (koulumatkaliikkuminen, pelot, liikkumislisenssit)

2. Toiminnalliset tarjoumat (Mitä teen Turussa? ja Vapaalla Turussa)

3. Sosiaaliset tarjoumat (Yksin ja yhdessä Turussa)

4. Emotionaaliset tarjoumat (Miltä Turku tuntuu?)

5. Koettu terveys ja hyvinvointi

Eri osioihin liittyvien kysymysten muotoilussa on hyödynnetty sekä alan aikai-

sempia tutkimuksia että huomioitu paikallisten yhteistyötahojen toiveita. Arki-

liikkumista tutkittiin käyttäen Hillmanin ja Adamsin (1992) liikkumislisenssikyselyä. 

Ympäristön toiminnallisia mahdollisuuksia eli tarjoumia kartoitettiin Kytän (2003) 

väitöskirjaan tukeutuen ja Heftin (1988) tarjoumataksonomiaa hyödyntäen neljässä 

eri tarjoumateemassa. 1) Toiminnallisia mahdollisuuksia tutkittiin kahdella eri 

tasolla: yksittäisten toimintojen (esim. juokseminen) tasolla ja toimintakoko-

naisuuksien (esim. harrastaminen) tasolla; jälkimmäiset kiinnostivat erityisesti 

projektissa mukana olevia Turun kaupungin toimijoita. 2) Sosiaalisia tarjoumia 

tutkittiin Clarkin ja Uzzellin (2002) työn pohjalta. 3) Emotionaalisten tarjoumien 

luokittelu pohjautui Miettisen (2006) kvalitatiiviseen tutkimukseen. 4) Terveyteen 

ja hyvinvointiin pureuduttiin pääosin samoin kysymyksin kuin suomalaisessa 

kouluterveyskyselyssä. (Ks. kuvio 2.)

Uuden teknologian mahdollisuuksia hyödynnettiin kyselyssä mm. siten, että 

lasten kertoessa taustatietojensa yhteydessä koulunsa nimen, sovellus siirtyy 

seuraavalla karttasivulla suoraan siihen osaan Turkua, jossa koulu sijaitsee. Näin 

pyrittiin auttamaan lasta kartalla suunnistamisessa. Teknologia mahdollisti myös 
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kyselyn teemoittaisten tarjoumalistojen (ks. tarjoumalistojen sisältö kuvioissa 3 

ja 4) arpomisen jokaisella käyttökerralla eri järjestykseen.

Aineiston keräys
PehmoGIS-menetelmän kokeilu turkulaisilla kouluilla alkoi toukokuussa 2007. 

Tutkimukseen kutsuttiin sähköpostitse mukaan kaikki ala- ja yläkoulut. Jotta myös 

Turun kansainvälinen koulu ja ruotsinkieliset koulut voisivat vastata, käännettiin 

sovellus ruotsiksi ja englanniksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus, 

että koulut osallistuisivat itsenäisesti tutkimukseen, ja tutkimusaineisto kerättäisiin 

luokissa opettajien avustuksella. Marraskuuhun 2007 mennessä runsas 1000 koulu-

laista oli osallistunut tutkimukseen. Aineistoa ei pidetty riittävän edustavana, koska 

Turussa on n. 14 000 ala- ja yläkouluikäistä lasta ja nuorta. Sovelluksessa havaittiin 

myös teknisiä ongelmia, jotka vaikuttivat tietokantaan kertyneen aineiston laatuun 

ja karttatyökalun toimintaan. Riittävän laadukkaan ja kattavan tutkimusaineiston 

saamiseksi päätettiin yhdessä Turun kaupungin toimijoiden kanssa kerätä aineis-

toa kahdelta ikäryhmältä ohjatusti. 11-vuotiaista (5. lk.) alakoulun ja 13-vuotiaista 

(7. lk.) yläkoulun oppilaista koostuva varsinainen tutkimusaineisto kerättiin kahden 

turkulaisen opiskelijan valvonnassa tammi–maaliskuussa 2008.

Tutkimusajan päättyessä tietokannassa oli 3341 tietuetta eli vastaajaa, joista 

tutkimusaineistoon otettiin varsinaisen keräysajan kuluessa kyselyn täyttäneet 

valittuihin ikäluokkiin kuuluvat vastaajat. Ilta-aikaan tallentuneet tietueet pois-
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tettiin mahdollisten kaksinkertaisten vastausten välttämiseksi. Näin aineiston 

kooksi saatiin 1655 tietuetta. Aineiston kattavuuden lisäämiseksi siihen liitettiin 

syksyllä kyselyyn vastanneita luokkia kouluista, jotka eivät enää kevään uudella 

kierroksella olleet osallistuneet kyselyyn. Lopullisen tutkimusaineiston kooksi 

tuli näin 1837 vastaajaa.

Kyselyyn kevään kontrolloidussa otannassa osallistuneilla luokilla on yhteensä 

noin 2280 oppilasta, jolloin keväällä vastanneiden 1655 lapsen mukaan tarkasteltuna 

vastausprosentti olisi 73 %. 142 lasta ei ollut paikalla luokan vastatessa kyselyyn. 

151 lapsen vanhemmilta ei saatu tutkimuslupaa – joko siksi, että vastaaminen oli 

erikseen kielletty tai siksi, ettei lapsi ollut muistanut palauttaa tutkimuslupalappua. 

Lisäksi noin sadalta lapselta kyselyyn vastaaminen jäi kesken, joko teknisten tai 

ajankäytöllisten pulmien vuoksi. Osalta näistä sadasta lapsesta on mukana jossain 

määrin vaillinaiset vastaukset, mutta osan vastaukset ovat saattaneet hävitä tek-

nisten ongelmien vuoksi.

Tutkimusaineiston lapsista hieman yli puolet on poikia. Kyselyyn osallistuneista 

52 % on 10–12-vuotiaita 5-luokkalaisia ja 48 % 13–15-vuotiaita2 7-luokkalaisia. Aineisto 

kattaa melko hyvin Turun eri osa-alueet: Lapset edustavat 54 eri koulua. Lapsista 

37 % asuu omakotitalossa, 33 % kerrostalossa ja 30 % rivi- tai paritalossa. Perheistä 

91,5 %:lla oli käytössään auto. Valtaosa lapsista (92 %) vastasi kyselyyn suomen 

kielellä, 8 % käytti ruotsinkielistä ja 0,3 % englanninkielistä versiota.

Aineiston analyysit
Tutkimuksen aineisto tallentui tietokantaan, josta tulostettiin taulukkomuodossa 

lasten vastaukset joko niin, että kukin vastaaja muodosti yhden tietueen tai niin, 

että tietueen muodosti yksittäinen paikannus, eli lapsen kartalle merkitsemä piste. 

Kun analyysin perusyksikkönä toimi yksittäinen vastaaja, tähän vastaajaperus-

taiseen aineistoon tuotettiin paikkaperustaisista aineistoista koosteita, kuten eri 

paikannusten määriä, tietoja vastaajan kodin lähiympäristöstä tai keskimatkasta 

tarjoumille.

Aineistoa analysoitiin tilastollisesti SPSS 14 sekä SAS 9.1 -ohjelmistoilla. Suku-

puolten ja kahden ikäryhmän välisten erojen merkitsevyyksiä tutkittiin T-testeillä 

ja frekvenssien eroja X2-testillä. Eri tekijäryhmien (yhdyskunnan rakenteelliset 

tekijät, lasten ympäristökokemukset, terveysmuuttujat) välisiä kytkentöjä tutkit-

tiin regressioanalyysilla, pääosin logistisella, koska harvat muuttujista noudattivat 

normaalijakaumaa eli olivat parametrisia.

Paikkatietoanalyysejä tehtiin ArcGIS 9.2 ja 9.3 -ohjelmistoilla sekä MapInfo 8.3 

-ohjelmistolla. Keskeisimmät paikkatietoanalyysit olivat vyöhykkeiden muodosta-

	 2	 Aineistossa oli muutamia 16-vuotiaita erityiskoulujen oppilaita.
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minen lasten kotien ympärille ja rakennuskannan tiiviyden sekä viherympäristön 

osuuden laskeminen näiden vyöhykkeiden sisällä. Kotien ja tarjoumien sekä koulu-

jen välisen etäisyyden laskemiseen käytettiin niin ikään paikkatieto-ohjelmistoja. 

Koostemuuttujien muodostamiseen käytettiin Access 2007 –tietokantaohjelmaa.

Tulokset
Tässä luvussa tarkastellaan ensin, mitkä olivat lapsille tärkeimpiä ympäristön tarjou-

mia, kuinka kaukana kotoa ne sijaitsivat ja millaisessa kaupunkirakenteessa. Tämän 

jälkeen tarkastellaan lasten liikkumista niin koulumatkan, tarjoumien itsenäisen 

saavuttamisen, vanhempien suomien liikkumislisenssien kuin itsenäisen liikku-

misreviirin suhteen. Lopuksi valotetaan, millaisia yhteyksiä yhdyskuntarakenteen, 

ympäristökokemusten, itsenäisen liikkumisen sekä terveyden välillä löytyi.

Kokemuksellisesti tärkeät tarjoumat
Tutkimuksen 1 837 lasta paikansivat yhteensä 12 343 tarjoumaa (Kuviot 3 ja 4). Kukin 

graafeista kuvaa yksittäisen tarjoumateeman eri tarjoumien keräämät paikannus-

määrät. Toiminnallisista tarjoumista tärkeimpiä olivat pyöräileminen, palloilulajien 

pelaaminen sekä juokseminen. Neljänneksi eniten paikannettiin itse määriteltyjä 

tarjoumia. Enemmistö avovastauksiin merkityistä uusista tarjoumista olisi ollut 

paikannettavissa muissa tarjoumalistoissa, mutta hengailu ja kavereiden kanssa 

oleskelu nousivat esille uusina tärkeinä tarjoumina. Vastaajat määrittelivät myös 

yksityiskohtaisesti erilaisia harrastuksiaan. Tekemisen paikoista muita vähemmän 

merkintöjä keräsivät mm. rakentelu, maan kaivaminen, kiipeäminen ja roikku-

minen. Nämä tarjoumat olisivat voineet olla tärkeämpiä tutkittuja ikäryhmiä 

nuoremmille lapsille.

Vapaa-ajan tekemisistä eniten paikannettiin tietokoneella olemista (469 paikan-

nusta). Tulosta voi selittää se, että ulkoympäristön tarjoumiin keskittyvässä kyselyssä 

tietokoneella oleminen oli yksi harvoja usein kotiin sijoittuvista tarjoumista. Muita 

merkittäviä vapaa-ajan tarjoumia olivat shoppailu, urheilu, oleilu ja harrastaminen. 

Kaupungin kulttuuritoimen pyynnöstä selvitetyt kulttuurialan tarjoumat olivat 

tarjoumista vähiten paikannettuja kirjastossa käymistä lukuun ottamatta.

Sosiaalisista tarjoumista tärkein oli ystävien tapaaminen (1 108 paikannusta). 

Tarjoumateeman negatiivisesti värittyneitä vaihtoehtoja paikannettiin teeman 

sisällä vähiten. Yhteensä yksinäisyyden, kiusaamisen ja ihmisten pelon paikkoja 

paikannettiin 221 kertaa. Emotionaalisten tarjoumien listassa oli muista tarjouma-

teemoista poiketen yhtä paljon positiivisia ja negatiivisia vaihtoehtoja. Vastaajat 

paikansivat enemmän positiivisia tarjoumia, eniten turvallisuuden kokemusta. 

Lasten itse ilmoittamista muista emotionaalisista tarjoumista eniten mainintoja 

keräsi hauskuus.
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K u v i o  3 
 Mitä	teen	Turussa	(yhteensä	2	913)	ja	Vapaalla	Turussa	(yhteensä	2	627)	(toiminnalliset	tarjoumat).

K u v i o  4 
 Yksin	ja	yhdessä	Turussa	(sosiaaliset	tarjoumat,	4	053	kpl)	ja	Miltä	Turku	tuntuu?	(emotionaaliset	tarjoumat,	2	750	kpl).



Tarjoumateemojen järjestystä etusivulla ei arvottu kullekin käyttäjälle erikseen, 

kuten tarjoumalistoille tehtiin. Näin ollen lasten teemoihin merkitsemien paikkojen 

yhteismäärästä ei voi päätellä, että tarjoumat sosiaalisuuteen olisivat lapsille tär-

keimpiä, vaan niiden enemmyys johtunee siitä, että teeman paikannuksiin johtava 

linkki oli kyselyn etusivulla ylimpänä. Painotimme tarjoumien määrät keskenään 

yhteismitallisiksi, jolloin tärkeimmiksi paikannetuiksi tarjoumiksi osoittautuivat 

tapaan ystäviäni, olen tietokoneella, pyöräilen ja pelaan palloilulajeja. Nämä neljä 

tarjoumaa muodostavat yhdessä 19 % paikannetuista pisteistä.

Lasten paikantamat tarjoumat sijaitsivat melko lähellä kotia. Enintään 50 metrin 

päähän kotipisteestä oli paikannettu 16,6 % pisteistä, enintään sadan metrin päähän 

miltei neljäsosa, ja enintään puolen kilometrin päähän 53,3 % pisteistä. Lapsille kodin 

välitön lähiympäristö oli siis hyvin keskeinen. Teemoittain vertailtuna sekä teke-

misen että yhdessäolon paikoille keskimatka kotoa oli noin 1,4 kilometriä. Hiukan 

kauempana olivat emotionaaliset paikat, kun taas vapaa-ajan paikoille kuljettiin 

keskimäärin hiukan yli 1,6 kilometrin päähän. Tarkemmassa tarjoumakohtaisessa 

tarkastelussa keskustamaiset kaupunkielämän tarjoumat, kuten shoppailu, elo-

kuvissa ja museossa tai näyttelyssä käyminen, olivat keskimäärin kaukaisimpia 

merkittyjä paikkoja lasten kodeista. Myös aikuisilla havaittu taipumus merkitä 

negatiiviset asiat kauas kodista (Kyttä ym. 2009) toistuu lapsilla – moni merkitsi etäälle 

kodistaan kokemuksia rumuudesta, roskaisuudesta, ihmisten pelosta ja huonosta 

hengitysilmasta. Keskimääräisesti lähimmäksi kotia lapset merkitsivät tekemisen 

paikkoja, kuten tietokoneella olemisen, keinumisen ja leikkimisen, sekä muiden 

teemojen tarjoumista turvallisuuden ja paikan, jossa saa olla yksin.

Paikkojen lähiympäristön rakennetta arvioitiin luomalla jokaisen paikannetun 

tarjouman ympärille 50 metrin vyöhyke, jonka sisällä tarkasteltiin ympäristön 

tiiviyttä rakentamisen ja väestön osalta sekä viher- ja vesialueiden osuutta vyö-

hykkeen pinta-alasta. Paikkaperustainen analyysi mahdollisti kokemuksellisesti 

eriluonteisten paikkojen fyysisen rakenteen arvioinnin ja vertailun. Teemoittain 

tarkasteltuna paikat erosivat toisistaan erittäin merkitsevästi tiiviydeltään, mitat-

tiinpa sitä kerrosalalla, asuntojen tai väestön määrällä (Fkem=161.9, Fasunnot=29.1, 

Fväestö=32,9, df=3, p=.000). Tekemisen paikat sijaitsivat ympäristöltään väljim-

missä paikoissa. Emotionaaliset tarjoumat olivat yleisesti hiukan tiiviimmässä 

ympäristössä, kun taas sosiaaliset ja vapaa-ajan paikat olivat rakentamiseltaan ja 

väestöltään kaikkein tiiveimmissä ympäristöissä.

Viheralueiden osuus paikan välittömästä ympäristöstä oli suurin tekemisen pai-

koissa ja pienin vapaa-ajan paikoissa. Erot teemojen välillä olivat erittäin merkitseviä. 

Viheralueiden osuus oli suurin mm. hiihtämisen ja luistelun, kauneuden, uimisen, 

hyvän hengitysilman ja hiljaisuuden paikkojen ympäristössä. Kaupunkielämän 

tarjoumat, kuten elokuvissa ja kirjastossa käyminen sekä ulkona syöminen, mutta 
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myös meluisuuden ja rauhattomuuden paikat, olivat vihreydeltään vähäisiä. Kuvion 

5 kartassa on esitetty lasten toiminnallisten tarjoumien paikannukset. Kartasta on 

havaittavissa vapaa-ajan tarjoumien sijoittuminen keskusta-alueille ja tekemisen 

tarjoumien levittyminen eri alueille, lasten kotien lähimaastoihin.

Lasten liikkuminen Turussa
Koulumatkaliikkumista tiedusteltiin kysymällä, miten lapsi useimmiten kulkee kulu-

valla viikolla koulumatkat. 5-luokkalaisista 65 % kulki tavallisesti kouluun jalkaisin 

tai pyörällä, koulusta kotiin hieman useampi (69 %). Vastaavat luvut 7-luokkalaisilla 

olivat selvästi pienempiä eli 35 % (kouluun) ja 38 % (koulusta). Ikäluokkien väliset 

erot liikunnallisesti aktiivisissa kulkutavoissa olivat tilastollisesti erittäin merkit-

seviä (x2=147.3 df=3, p=.000). Noin 13 % molemmista ikäluokista kulki kouluun 

henkilöautolla. Ero ikäluokkien välillä syntyi julkisten liikennevälineiden käytöstä: 

Vanhempi ikäluokka käytti nuorempaa enemmän julkisia liikennevälineitä.

Koulumatkojen kulkutavoissa ei ollut merkitseviä eroja sukupuolten välillä 

nuoremmassa ikäryhmässä. Sen sijaan vanhemmassa ikäryhmässä tytöt kulkivat 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi useammin kouluun (x2=33.5 df=3, p=.000) 

ja kotiin (x2=30.4 df=3, p=.000) kävellen kun taas pojat liikkuivat useammin 

polkupyörällä.

K u v i o  5 
 Toiminnallisten	tarjoumien	kaksi	eri	teemaa	sijaitsivat	erityyppisissä	paikoissa.
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Koulumatkojen kulkutapojen vaihtelu eri osissa Turkua liittyi pääosin luokka-

asteeseen. Muiden paitsi keskustassa asuvien 7-luokkalaisten matkat hoituivat 

lähes aina autolla tai julkisilla, 5-luokkalaisista myös reunamilla asuvien matkat 

onnistuivat kävellen tai pyörällä. Tämä liittyy kouluverkon rakenteeseen: Alakoulu-

jen verkko on tiheämpi kuin yläkoulujen. Alueellinen tarkastelu paljasti kuitenkin, 

että Turusta löytyy osa-alueita, myös keskustan tuntumassa, joissa juuri kukaan 

lapsista ei kulje kouluun jalkaisin tai pyörällä. Autolla kulkevia löytyi melko tasai-

sesti koko Turun alueelta. 

Koulumatkojen kulkutavoista muodostettiin jatkoanalyyseja varten summa-

muuttuja Fyhrin & Hjortholin (2008) tapaan niin, että kävellen ja pyöräillen tehdyistä 

koulumatkoista sai 3 pistettä, julkisilla 2 ja autoillen kuljetuista 1 pisteen. Näin 

pisteytettiin sekä meno- että tulomatkat, jolloin summamuuttujan maksimiarvo 

on 6 pistettä. Summamuuttuja vaihteli siten, että lähes puolet lapsista (49,4 %) sai 

maksimipistemäärän, ja minimipistemäärän (molemmat matkat autolla) vain 2,1 

% lapsista. Tytöt ja pojat eivät eronneet merkitsevästi summapistemäärän keski-

määräisissä arvoissa. Sen sijaan nuorempien lasten summapistemäärä oli erittäin 

merkitsevästi korkeampi kuin vanhempien (t=9.5, df=1296, p=.000). 

Koulumatkan kulkutapojen yhteydessä kysyttiin myös mahdollisista peloista 

tai häiritsevistä asioista koulumatkalla. Vastaajat eivät olleet kovinkaan pelokkaita: 

80 % ei pelännyt mitään kysytyistä 9 asiasta, ja vain 3 lasta pelkäsi niitä kaikkia. Jos 

lapsi pelkäsi jotakin, tavallisinta oli, että näitä asioita oli vain yksi. Yleisin pelottava 

asia oli pimeys (7,3 % pelkää), toiseksi tavallisinta (5,4 %) oli pelätä jotain kysytyn 

listan ulkopuolista asiaa, ja kolmanneksi useimmiten lapset pelkäsivät nuorisoa 

(4,9 %). Tytöt pelkäsivät tilastollisesti lähes merkitsevästi useammin kuin pojat 

(t=-2.2, df=1829, p=.031).

Jokaisen paikannetun tarjouman yhteydessä kysyttiin, kenen kanssa lapsi tulee 

ko. paikkaan. Pojat saavuttivat paikantamansa tarjoumat erittäin merkitsevästi 

useammin yksin (33 %) kuin tytöt (27 %) (t=-3.8, df=1138, p=.000) mutta harvemmin 

kavereiden kanssa (pojat 58 %) kuin tytöt (65 %) (t=3.7, df=1138, p=.000). Aikuisten 

kanssa saavutettujen tarjoumien osuudessa ei ollut sukupuolieroa. Tarjoumien itse-

näisessä saavuttamisessa ei yllättäen myöskään ollut eroja ikäryhmien välillä.

Tarjoumateemoittain tarkasteltuna löytyi merkitseviä eroja sen suhteen, tul-

laanko paikkoihin yksin, kavereiden kanssa vai vanhempien kanssa (x2= 30.4 df=3, 

p=.000). Sosiaalisiin paikkoihin tultiin yksin ja tekemisen paikkoihin tyypillisesti 

kavereiden kanssa. Vanhempien seurassa tultiin vain 9 %:iin paikoista. Tällaisia 

paikkoja olivat mm. esityksissä ja museossa käyminen sekä aikuisten kanssa ole-

minen ja kielletyt paikat. Aikuiset eivät puolestaan ole läsnä kiusaamisen paikoissa, 

mutta myös mm. leikkimisen, roikkumisen ja seikkailun paikkoihin tultiin vain 
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harvoin vanhempien kanssa. Tarjoumista useimmiten yksin saavuttiin mm. paikat, 

joissa saa olla yksin, on yksinäinen, tietokoneella tai eläinten kanssa.

Lapsilta tiedusteltiin myös vanhempien heille antamia liikkumislisenssejä 7 

kohdan listalla3. Useimmat vastaajista olivat melko vapaita liikkumaan itsekseen: 

Lähes 52 % sai tehdä kaikkia 7 asiaa yksin, 19 % kuutta asiaa seitsemästä. Liikkumis-

lisenssit olivat erittäin merkitsevästi suuremmat vanhemmalla ikäryhmällä kuin 

nuoremmalla (t=-9.0, df=1829, p=.000), sen sijaan sukupuoleen liittyviä merkitseviä 

eroja liikkumislisensseissä ei löytynyt.

Liikkumisreviirin laajuutta tutkittiin mittaamalla maksimietäisyys lapsen 

itsenäisesti, ilman vanhempia saavutettavissa olevaan tarjoumapaikannukseen4. 

Keskimääräinen etäisyys näihin paikkoihin oli 2,8 km. Ikäryhmien välillä oli erittäin 

merkitsevä ero niin, että nuorempien liikkumisreviiri oli keskimäärin 2,0 km ja 

vanhempien 3,6 km (t=-8.2, df=1293, p=.000). Myös sukupuolet erosivat toisistaan 

lähes merkitsevästi (t=2.4, df=1293, p=.017): Tyttöjen reviiri oli 3,0 km ja (ehkä vähän 

yllättäen) suurempi kuin poikien 2,5 km reviiri.

Yhdyskuntarakenteellisten tekijöiden vaikutus lasten 
liikkumiseen ja ympäristökokemuksiin
Lasten lähiympäristön rakenteellisia ominaisuuksia arvioitiin ympäröimällä kunkin 

lapsen koti 500 m vyöhykkeellä, jonka sisältä laskettiin:

rakentamisen tiiviysaste (asuntoja, väestön määrä, rakennettuja kerrosneliö-• 

metrejä/ vyöhyke)

viherympäristö (peltojen, metsien, puistojen, vesistön osuus / vyöhykkeen • 

kokonaispinta-ala)

lasten osuus väestöstä (0-15-vuotiaiden % -osuus väestöstä / vyöhyke)• 

Lasten kotiympäristöjen tiiviydet mitattuna asuntojen määrällä hehtaaria kohti 

vaihtelivat alle yhdestä yli 80 asuntoon. Mediaani oli n. 13 asuntoa hehtaarilla, kes-

kiarvo n. 16 as./ha. Jos kaupunginosien kokonaistiiviyttä tarkastellaan vastaavalla 

tavalla, on keskustan numeroitujen kaupunginosien (Kymmenettä kaupunginosaa 

lukuun ottamatta) ja Varissuon tiiviys yli 30 asuntoa hehtaarilla. Väljemmistä 

alueista esimerkiksi voi nostaa Runosmäen (n. 17 as./ha), Halisen (n. 12 as./ha) tai 

Kähärin (n. 8 as./ha). Keskustasta kauemmaksi, saaristoon tai sisämaahan, siirryt-

täessä kaupunginosien tiiviys laskee alle 5 asuntoon hehtaarilla (vain Jäkärlässä 

tiiviys on n. 7 as./ha). 

	 3	 Kysytyt liikkumislisenssit olivat: mennä kouluun, tulla kotiin koulusta, mennä harrastuksiin, olla pimeällä ulkona, pyöräillä, 
kulkea julkisilla liikennevälineillä, ylittää isoja katuja.

	 4	 Tässä käytetään maksimietäisyyttä paikkoihin, jotka voidaan saavuttaa yksin tai kavereiden kanssa, sillä monet lapset 
saavuttivat kaikki paikkansa kavereiden kanssa, jolloin yksin saavutettavien paikkojen maksimietäisyyttä kuvaava muut-
tuja puuttui. 
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Yhdyskunnan rakenteellisilla piirteillä oli tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä 

koulumatkaliikkumiseen, omien tarjoumien keskimääräiseen etäisyyteen kotoa, 

liikkumisreviirin laajuuteen sekä tarjoumista pitämiseen (tykkäämisindeksi). Seu-

raavassa raportoitavat yhteydet perustuvat joko logistisiin tai lineaarisiin regres-

sioanalyyseihin, ja analyyseissa on kontrolloitu taustamuuttujien (ikä, sukupuoli) 

vaikutus. Myös liikkumislisenssien ja rakenteellisten tekijöiden välillä havaittiin 

merkitseviä yhteyksiä, mutta niiden merkitsevyys katosi, kun taustamuuttujien 

vaikutus kontrolloitiin. Siksi näitä yhteyksiä ei jatkossa raportoida.

Mitä tiiviimmin rakennettu lapsen kotiympäristö oli, sitä todennäköisemmin 

hän kulki jalkaisin tai pyörällä kouluun (OR viiden asunnon lisäys/ha= 1.31; CI 1.25, 

1.38)5. Mitä pienempi sen sijaan oli viherympäristön osuus (OR 10 % lasku= 0.67; 

CI 0.62, 0.72) ja mitä vähemmän lapsia kodin ympäristössä oli (OR 10 % lasku 

0-15-v. osuudessa=0.39; CI 0.32, 0.48), sitä todennäköisemmin lapsi kulki kävellen 

tai pyörällä. Kaikki nämä yhteydet olivat erittäin merkitseviä. Kaupunkimaiset 

keskusta-asuinalueet olivat siis omiaan lisäämään lasten aktiivisesti liikkumia 

koulumatkoja. 

Lapsen paikantamien tarjoumien etäisyys kotoa pieneni tiiviyden kasvamisen 

myötä (OR 5 asunnon lisäys/ha=0.85; CI 0.82, 0.89***), mutta kasvoi viherympäristön 

(OR 10 % nousu =1.30; CI 1.22, 1.38***) ja lasten osuuden (OR 10 % nousu =1.76; CI 1.49, 

2.02***) lisääntyessä. Vastaavan suuntaisia yhteyksiä löytyi liikkumisreviirien koosta, 

joiden laajuutta ennusti viherympäristön (OR 10 % nousu =0.90; CI 0.85, 0.97**) 

ja lasten osuuden (OR 10 % nousu =0.80; CI 0.66, 0.97*) suuruus. Kun tutkimme, 

kuinka suuri osuus lapsen merkitsemistä tarjoumista oli lapsen saavutettavissa 

itsenäisesti, emme löytäneet yhteyksiä yhdyskunnan rakenteellisten piirteiden 

ja paikkojen itsenäisen saavuttamisen välille. Näitä yhteyksiä löytyi kuitenkin 

paikkalähtöisessä analyysissa, jossa analyysiyksikkönä olivat lasten merkitsemät 

tarjoumat, eivät yksittäiset lapset. Tämä analyysi paljasti erittäin merkitsevän 

positiivisen yhteyden yhdyskunnan rakentamisen tiiviysasteen ja tarjoumien 

itsenäisen saavuttamisen välillä (OR =1.19; CI 1.13, 1.25). 

Rakentamisen tiiviys selitti lähes merkitsevästi myös sitä, missä määrin lapsi 

piti omista tarjoumapaikoistaan (OR = 1.09; CI 1.01, 1.17). Mitä tiiviimmin raken-

nettu lapsen kotiympäristö oli, sitä enemmän lapsi keskimäärin piti paikantamis-

taan tarjoumista. Tämä sama yhteys löytyi myös paikkaperustaisissa analyyseissa. 

Väestön määrällä mitattu yhdyskunnan tiiviysaste ennusti erittäin merkitsevästi 

lasten paikalle antaman arvion positiivisuutta (OR = 1.12; CI 1.05, 1.19). Mielen-

kiintoista kyllä, tämä yhteys paljastui erilaiseksi eri tarjoumateemoissa. Tiiviys 

	 5	  OR = ristitulosuhde, CI = 95 % luottamusväli.
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selitti tykkäämistä sosiaalisten ja emotionaalisten tarjoumien teemoissa mutta ei 

toiminnallisissa tarjoumissa.

Viherympäristön osuus lapsen kotiympäristön läheisyydessä ei ollut yhtey-

dessä siihen, missä määrin lapsi piti paikantamistaan tarjoumista. Paikkaperus-

tainen analyysi toi tähän asiaan kuitenkin lisävalaistusta.  Mitä vehreämpi paikka, 

sitä todennäköisemmin lapset arvioivat paikan miellyttäväksi (OR = 1.15; CI 1.08, 

1.22***). Tarjoumateemoittainen tarkastelu osoitti lisäksi, että tämä yhteys liittyi 

nimenomaan paikkojen tunnekokemuksiin. Emotionaalisten tarjoumien kohdalla 

viherympäristön osuus selitti erittäin merkitsevästi paikan tunnearvoa, kun taas 

muiden teemojen suhteen samaa yhteyttä ei ollut.

Koulumatkoihin liittyvät pelot olivat suuntaa-antavasti tiiviiseen yhdyskun-

tarakenteeseen liittyvä ilmiö, mutta yhteyden merkitsevyys jäi juuri kriittisen 

riskitason (5 %) alapuolelle.

Liikkumisen ja ympäristökokemusten vaikutukset lasten terveyteen
Suurin osa lapsista tunsi terveytensä erittäin hyväksi (43 %) tai melko hyväksi 

(40,5 %), ja vain 1,7 % lapsista tunsi olonsa melko tai erittäin huonoksi. Vanhemmat 

lapset ja tytöt tunsivat terveytensä hienoisesti huonommaksi kuin nuoremmat ja 

pojat, mutta erot eivät olleet merkitseviä. Vajaalla 20 % tutkituista lapsista oli joku 

oire miltei päivittäin. Sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut oireilun määrään. Kuitenkin 

tarkasteltaessa erikseen fyysistä ja psyykkistä oireilua suurempi osuus tytöistä 

(10 %) kuin pojista (6 %) ilmoitti kärsivänsä päivittäin jostakin fyysisestä oireesta. 

Tämä sukupuolten välinen ero oli erittäin merkitsevä.

Tutkittaessa lasten ylipainoisuutta käytettiin painoindeksin laskemisessa kan-

sainvälistä lapsille tarkoitettua standardoitua kriteeristöä (Cole ym. 2000), jossa molem-

mille sukupuolille ja kaikille ikäluokille on erikseen omat ylipainon ja lihavuuden 

raja-arvot. Pituutensa ja painonsa ilmoittaneiden lasten joukossa oli ainoastaan 32 

ylipainoista lasta (3 %). 43 %:lta vastaajista tieto puuttui kokonaan, mikä vaikeutti 

jatkoanalyysien tekemistä muuttujaa käyttäen.

Tarkastellessamme yhdyskunnan rakenteellisten piirteiden, ympäristökoke-

musten ja liikkumisen yhteyksiä koettuun terveyteen ilmeni, että vain yhdessä 

suhteessa yhdyskunnan rakenteellisilla piirteillä oli suoria terveysvaikutuksia. 

Viherympäristön suuri osuus lapsen kotiympäristössä ennusti lähes merkitsevästi 

lapsen kokemaa hyvää terveyttä (OR 10 % lisäys viherrakenteen osuudessa = 1.07; 

CI 1.01, 1.14). Muita suoria yhteyksiä terveyden ja yhdyskuntarakenteen välillä ei 

löytynyt. 

Aktiivinen koulumatkaliikkuminen kävellen ja pyörällä oli lähes merkitsevässä 

yhteydessä alhaiseen ylipainoisuuden riskiin (OR=0.39; CI 0.16, 0.98). Ympäris-

töpelot selittivät erittäin merkitsevästi lapsen fyysisten tai psyykkisten oireiden 
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todennäköisyyttä (OR=1.65; CI 1.25, 2.20) ja lähes merkitsevästi koettua terveyttä 

kokonaisuudessaan (OR=0.86; CI 0.74, 0.99). Ympäristöpelkojen yhteys erityisesti 

psyykkiseen oireiluun oli erittäin merkitsevä (OR=1.28; CI 1.15, 1.43).

Myös lapsen yleinen kokemus ympäristöstä (tykkäämisindeksi) oli yhteydessä 

terveysmuuttujiin, lapsen paikantamien tarjoumien keskimääräiseen etäisyyteen 

sekä liikkumisreviiriin. Tykkäämisindeksin alhaisuus ennusti erittäin merkitsevästi 

oireiden päivittäistä olemassaolon todennäköisyyttä (OR 10 % lasku tykkäämisen 

keskiarvossa =0.86; CI 0.80, 0.92) ja korkeus puolestaan lähes merkitsevästi hyväksi 

koetun terveyden todennäköisyyttä (OR 10 % nousu tykkäämisen keskiarvossa 

=1.09; CI 1.01, 1.17).

Johtopäätökset
Tutkimuksemme pääkysymyksenä oli selvittää, missä määrin urbaani ympäristö 

eri muodoissaan voi tukea lasten ja nuorten liikkuvaa arkea. Tutkimus kuuluu 

uuden ympäristöterveystutkimuksen piiriin, jossa kiinnostus kohdistuu ympä-

ristön terveyttä edistäviin ja sairauksia ennaltaehkäiseviin piirteisiin, ympäristön 

positiivisiin terveysvaikutuksiin, jotka usein ovat luonteeltaan välillisiä.

Aiemmista suomalaisista tutkimuksista poiketen näyttää siltä, että tiiviillä 

urbaanilla ympäristöllä voi olla merkittäviä lapsiystävällisyyden piirteitä erityisesti 

lasten arkiliikkumisen edistäjänä ja positiivisen tunnesuhteen luojana. Löysimme 

tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä mm. rakentamisen tiiviyden ja lasten aktiivi-

sen, kävellen ja pyöräillen tapahtuvan koulumatkaliikkumisen välillä. Aktiivisella 

koulumatkaliikkumisella oli puolestaan lasten ylipainoisuuden riskiä vähentävä 

vaikutus.

Aikaisemmissa tutkimuksissa lasten liikkumisvapauksista kaupunkiympäristön 

lapsiystävällisyys on arvioitu pikkukaupunkia ja maalaiskylää heikommaksi (Kyttä 

2003). Ero selittyy pitkälti sillä, miten lasten liikkumista ja sen itsenäisyyttä mitataan. 

Positiivinen yhteys tiiviyden ja liikkumisen välillä liittyy nimenomaan toteutuneen 

liikkumisen arviointiin, ei niinkään vanhempien antamiin liikkumislisensseihin, 

jotka edustavat vasta potentiaalista mahdollisuutta liikkumiseen. On hyvinkin 

mahdollista, että samalla kun suomalaiset haja-asutusalueilla ja kaupunkien reuna-

alueilla asuvat lapset nauttivat suurista periaatteellisista liikkumisen vapauksista, 

he eivät käytä näitä vapauksiaan, koska lähiympäristössä ei ehkä koeta olevan 

tarpeeksi houkuttelevia tekemisen mahdollisuuksia. Maalaismaisen ympäristön 

mahdollisuuksien huomaamatta jääminen puolestaan liittynee yhä urbanisoitu-

vampaan elämäntapaan (vrt. Tillberg-Mattsson 2002).

Tulokset rakentamisen tiiviyden yhteydestä paikkojen hyvään itsenäiseen saa-

vutettavuuteen ovat yhteneväisiä kansainvälisten tutkimustulosten kanssa (Frank ym. 

2007; de Vries ym. 2007). Yleistulos siitä, että urbaani, melko tiiviisti rakennettu ympäristö 
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edistää arkiliikkumista, on löydetty sekä lapsilla että aikuisilla monissa eri maissa. 

Urbaanin ympäristön liikkumista vaikeuttavat piirteet liittyvät erityisesti koet-

tuun turvallisuuteen. Jos lapset itse tai heidän vanhempansa kokevat ympäristön 

turvattomaksi, tämä näkyy sekä lasten liikkumisvapauksien menetyksenä että 

toteutuvan itsenäisen liikkumisen vähäisyytenä. Turun tutkimukseen osallistuneet 

lapset ilmaisivat ympäristöpelkoja hyvin vähän. Tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

tiiviyden ja pelkojen määrän välillä ei myöskään löytynyt, vaikka suuntaa-antavasti 

näyttikin siltä, että tällainen yhteys saattaa olla olemassa. Turkulaiset lapset eivät 

ainakaan vielä kärsi pelon maantieteeksi kutsutusta ilmiöstä, joka rajoittaa lasten 

arkiliikkumista hyvin monissa maissa.

Lapsille tärkeät paikat paikantuivat melko lähelle kotia. Paikkojen etäisyys 

kodista liittyy myös niiden tunnearvoon. Mitä lyhyempi etäisyys kotoa paikanne-

tulle tarjoumalle oli, sitä todennäköisemmin paikasta pidettiin. Lähiympäristön 

merkitystä lasten ja nuorten kannalta ei voi yliarvioida. Aiemmissa tutkimuksis-

samme olemme havainneet myös aikuisten paikantavan itselleen merkityksellisiä 

paikkoja lähestulkoon yhtä lähelle kotia (Kyttä ym. 2009). Eräs mahdollinen tulkinta tästä 

tuloksesta on, että asukasystävällisen elinympäristön yleisiin, universaaleihin 

kriteereihin kuuluu lähiympäristöön panostaminen.

Vihreyden lisääntyessä paikoista pitäminen kasvaa erityisesti emotionaalisissa 

paikoissa. Erilaiset ympäristöt tuntuvatkin tarjoavan lasten toiminnalle ja tunne-

elämälle erilaisia mahdollisuuksia. Aktiivinen tekeminen tapahtuu lähellä kotia 

olevilla viheralueilla, jonne pääsee helposti itsekseen. Kivikaupungin harrastus- ja 

kohtaamismahdollisuudet ovat toisaalta hyvin tärkeitä tutkituille varhaisnuorille 

ja nuorille, eivätkä rakentamisen tiiviys ja väenpaljous haittaa.

Ympäristöön liittyvillä tunnekokemuksilla oli selviä terveysvaikutuksia. Vaikka 

ympäristöpelot eivät olleet kovinkaan monen lapsen ongelma, oli niillä kuitenkin 

selvä yhteys koettuun terveyteen ja mahdollisiin oireisiin, erityisesti psyykki-

siin oireisiin. Mitä enemmän lapsi piti itselleen merkityksellisistä paikoista, sitä 

parempana hän koki terveytensä. Yhdyskunnan rakenteellisista ominaisuuksista 

ainoastaan viherympäristön osuudella lapsen kotiympäristössä oli suoria yhte-

yksiä terveyttä ja hyvinvointia mittaaviin muuttujiin.  Mitä vehreämpi lapsen 

kotiympäristö oli, sitä todennäköisemmin lapsi koki terveytensä hyväksi. Tämä 

tulos toistaa hyvin monissa ympäristön elvyttävyyttä koskevissa tutkimuksissa 

saatua tulosta viherympäristön kyvystä tuottaa hyvinvointia ja palauttaa ihmisiä 

stressistä ja uupumuksesta (Korpela ym. 2009).

Tutkimusta varten loimme uuden version pehmoGIS-metodista, jolla lasten 

ja nuorten ympäristökokemukset ja käyttäytyminen voidaan kiinnittää paikkaan 

ja samalla kytkeä käyttäytymis- ja terveystieteelliset tutkimustulokset yhdyskun-

nan rakenteellisten ominaisuuksien arviointiin. Metodi tuottaa tutkimustietoa, 
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jota on tavallista helpompi hyödyntää käytännössä. Yhteistyö Turun kaupungin 

hallintokuntien kanssa oli tiivistä sekä metodin kehittämisvaiheessa että tuloksia 

hyödynnettäessä. Hallintokuntien edustajat voivat käyttää tutkimuksen tuloksia 

niin erilaisten ennaltaehkäisevien toimien suuntaamisessa kuin suunnittelun 

apuvälineenä yleisemminkin. Menetelmä avaa myös uusia mahdollisuuksia yhdis-

tää kokemuksellista paikkatietoa ja virallista ”kovaa” paikkatietoa ja tuottaa siten 

aivan uudentyyppistä tutkimusta. Kokemustemme mukaan lapset ja nuoret ottivat 

metodin hyvin vastaan. Vaikka metodin kokeiluvaiheeseen liittyi monia teknisiä 

vaikeuksia, lapset suhtautuivat kärsivällisesti tutkimukseen. 

Turun tutkimuksen laajan aineiston analyysi jatkuu pureutuen tarkempaan 

yhdyskuntarakenteen tarkasteluun ja eriluonteisten kaupunkiympäristöjen lapsiys-

tävällisyyden arviointiin. Yhdyskuntarakenteen morfologisten (esim. rakennustiheys, 

rakennetun ja rakentamattoman alueen suhde, korkeussuhteet, infrastruktuuri) 

ja funktionaalisten (toiminnalliset verkostot, saavutettavuus) ulottuvuuksien 

tarkastelu mahdollistaa ympäristötyyppien hienosyisemmän analyysin. Turun 

tutkimus saa myös jatkoa Helsingissä, jossa on käynnissä vastaava tutkimus kuu-

dessa kaupunginosassa.
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