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1. JOHDANTO 

Oppilaitosten optimaalinen sijoittaminen on tärkeää niin tasa-arvon, kustannusten mini-

moinnin, kansanterveyden kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Näin siten, 

että oppilaitosten keskimääräisten saavutettavuuksien ollessa mahdollisimman hyviä 

myös oppilaitosmatkoista syntyvä liikennemäärä minimoituu, ja liikenteen aiheuttamat 

hiilidioksidipäästöt sekä tieverkon kuluminen vähenevät. Kun oppilaitosten sijaintien op-

timoinnissa otetaan huomioon myös kestävät liikennemuodot, on oppilaitosten sijoitta-

misella parhaille saavutettavuuksille myös kansanterveydellisiä vaikutuksia, sillä mah-

dollisuudet koulumatkojen kulkemiseen kävellen ja pyöräillen paranevat (ks. Turpeinen 

ym. 2013; Broberg & Sarjala 2015). 

Suomessa oppilaitosten optimaalinen sijoittaminen korostuu väestöllisen huol-

tosuhteen heikentyessä (ks. alaluku 2.3), sillä muun muassa oppilaiden koulumatkoihin 

kuluu resursseja. Siten oppilaitosten optimaalisella sijoittamisella voidaan saada aikaan 

myös säästöjä. Kun ottaa vielä huomioon sellaiset seikat, kuten että Suomen suurkaupun-

kien väkiluvut kasvavat väestön kaupungistumisen seurauksena, vanhojen oppilaitosten 

rakennuksien käyttöaika päättyy ja kaupunkeihin liittyy niiden ympärillä olevia maaseu-

tukuntia, niin mahdolliset uusien oppilaitosten rakentamiset ja vanhojen oppilaitosten 

lakkauttamiset ovat jatkuvasti ajankohtainen asia. 

Paikkatietojärjestelmä on hyvä työkalu tutkittaessa maantieteellisten objektien 

saavutettavuuksia ja palveluverkkoja (esim. Longley ym. 2011). Siten paikkatietojärjes-

telmän avulla voidaan tutkia myös oppilaitosten optimaalisia sijoittamisia. Aionkin tutki-

muksessani tutkia, miten oppilaitosten optimaalisia sijainteja on mahdollista selvittää 

paikkatietojärjestelmän saavutettavuusanalyyseja (PSA:ita) hyödyntämällä, joita Suo-

messa on käytetty paljon palveluverkkojen suunnitteluissa (esim. Jäppinen ym. 2013; 

Härkönen 2016; Kotavaara & Rusanen 2016). Aiempien tutkimusten perusteella palve-

luiden, tässä tapauksessa oppilaitosten, sijaintien tutkiminen PSA:ita hyödyntämällä voi-

daan jakaa neljään keskeiseen vaiheeseen: kysynnän kuten väestön arviointi, liikenteen 

mallintaminen liikenneverkoista koostuvalla/koostuvilla reititysaineistoilla, tarjonta- eli 

palvelupisteiden määrittely ja lopuksi itse saavutettavuusanalyysit paikkatieto-ohjel-

massa.
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Olen rajannut tutkimukseni käsittämään Suomen suurkaupunkeja, joilla tarkoitan asukas-

luvultaan yli 100 000 asukkaan kaupunkeja. Tätä rajausta pidän kuitenkin vain tutkimus-

tani ohjaavana raja-arvona, toisin sanoen tutkimustulokset ovat yleistettävissä myös pie-

nempiin kaupunkeihin ja kuntiin. Tutkimuskohteena oleville kaupungeille tyypillistä kui-

tenkin on se, että niiden väkiluku on kasvussa erityisesti lapsiperheiden muuttaessa kau-

punkeihin. Lisäksi kaupunkeihin on yhdistynyt tai yhdistymässä ympärillä olevia maa-

seutukuntia. 

Tutkimuskohteenani ovat kaupunkien ylläpitämät julkiset oppilaitokset, kuten 

peruskoulut ja lukiot. Näitä oppilaitoksia on Suomen suukaupungeissa kuitenkin oltava 

useita – vähintään kymmenkunta. Siten oppilaitokset, kuten yliopistot ja erilaiset kehitys-

vammaisille suunnatut oppilaitokset, jäävät tutkimukseni ulkopuolelle. Tutkimuksessani 

mielenkiinnon kohteena ovat oppilaitosten keskimääräisen saavutettavuuden minimoin-

nin lisäksi myös oppilaitosten sopivien määrien määritteleminen, joten ne oppilaitokset, 

joita tarvitaan suurkaupungeissa vain muutamia, eivät ole mielekäs tutkimukseni kohde. 

En ole myöskään kiinnostunut siitä, miten eri oppilaitosrakennukset mahdollisesti kyt-

keytyvät hallinnollisesti toisiinsa, vaan käsittelen jokaista oppilaitosrakennusta omana it-

senäisenä oppilaitoksena. 

Lähestyn tutkimustani seuraavan tutkimuskysymyksen kautta: mitä tekijöitä 

tutkittaessa oppilaitosten optimaalisimpia sijainteja paikkatietojärjestelmän saavu-

tettavuusanalyysien avulla kannattaa ja toisaalta on mahdollista huomioida. Pohdin 

myös, minkälaisia oletuksia ja yksinkertaistuksia on tehtävä, jotta PSA:t oppilaitosten 

optimaalisista sijainneista onnistuvat. Lisäksi esittelen tekemäni tapaustutkimuksen 

myötä yhden tavan, jolla oppilaitosten optimaalisia sijainteja voidaan tutkia PSA:ita hyö-

dyntämällä. 

Oppilaitosten sijainteja, lukumääriä ja kokoja arvioitaessa käytetään usein ter-

miä kouluverkkosuunnittelu (School network planning). Antunes & Peeters (2000: 102) 

ovat määritelleet termin tarkoittavan prosessia, jossa suunnitellaan, mitkä koulut kannat-

taa joko pitää toiminnassa tai lakkauttaa, minne uusia kouluja kannattaa perustaa tai 

minkä kokoisia koulujen kannattaa olla sekä ennen kaikkea, milloin ja missä järjestyk-

sessä näitä toimia toteutetaan. Itse en kuitenkaan käytä termiä kouluverkkosuunnittelu 

kuvaamaan tutkimustani. Koen, että oppilaitosten optimaalisten sijaintien selvittäminen 
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PSA:ita hyödyntäen ottaa kantaa vain yhteen oppilaitosten sijainteihin, määriin ja kokoi-

hin vaikuttaviin tekijöihin: saavutettavuuteen. Näin ollen termin kouluverkkosuunnittelu 

käyttäminen tekemässäni tutkimuksessa antaisi harhaanjohtavasti kuvan siitä, että oppi-

laitosten optimaalisten sijaintien selvittäminen PSA:ita hyödyntämällä olisi riittävä tai 

absoluuttien totuus oppilaitosten optimaalisten sijaintien, määrien ja kokojen arvioin-

nissa. PSA:t ovat mielestäni enemmänkin vain yksi työkalu kouluverkkosuunnittelussa. 

En myöskään pidä siitä, että termissä kouluverkkosuunnittelu on sana ”koulu” (school), 

joka mielletään usein käsittämään vain peruskouluja eikä siten esimerkiksi ylempien as-

teen oppilaitoksia kuten lukioita. Tutkimuksessani käytänkin termiä koulu tarkoittamaan 

peruskouluja, termiä lukio lukioita ja termiä oppilaitos näitä molempia. Vastaavasti käy-

tän termejä koululainen ja lukiolainen tarkoittamaan erikseen edellä mainittujen oppilai-

tosten oppilaita ja termiä oppilas tarkoittamaan näitä molempia. 

Tapaustutkimuksena selvitän Oulun kaupungin koulujen ja lukioiden optimaa-

lisia sijainteja vuodelle 2027. Kaupungin koulujen ja lukioiden mahdolliset lakkautukset 

ja uudelleensijoitukset ovat herättäneet paljon keskustelua viime aikoina. Esimerkiksi 

Oulun seudun sanomalehti Kalevassa on ollut aiheeseen liittyviä kirjoituksia (esim. Laine 

2018; Oikarinen 2018). Tapaustutkimus ottaakin kantaa myös vallitsevaan kouluverkko-

keskusteluun sekä Oulun kaupungin tekemään suunnitelmaan, jossa lukioita keskitetään 

ja lukiorakennuksista jäävät tilat annetaan koulujen käyttöön (Oulun kaupunki 2016). Ta-

paustutkimuksessa tutkittavina kulkutapoina ovat pyöräily, jalankulku, julkinen liikenne 

ja henkilöautoilu, johon voidaan lukea myös oppilaiden taksikuljetukset. Mahdollisille 

uusille oppilaitosten sijainneille ei ollut rajoitteita, toisin sanoen uudet oppilaitokset saat-

toivat sijaita missä vain Oulun kaupunkialueella. 

Noudatan aiemmista tutkimuksista ilmennyttä jaottelua tapaustutkimukseni te-

ossa. Aluksi arvioin Oulun väestön ja edelleen koululaiset sekä lukiolaiset tutkimusvuo-

delle 2027. Väestön arvioinnissa hyödynsin Tilastokeskuksen 1 km x 1 km -väestöruutu-

aineistoa sekä Oulun kaupungin erikseen tälle tutkimushankkeelle tuotettua väestöennus-

tetta. Sitten tein reititysaineistot henkilöauton, pyöräilyn ja julkisen liikenteen/jalankulun 

kulkutavoille erikseen Liikenneviraston Digiroad- ja Oulun kaupungin julkisen liikenteen 

GTFS-aineistoja hyödyntämällä. Huomioin reititysaineistoissa muun muassa eri kulkuta-

pojen vaihtelevat nopeudet eri tietyypeille sekä risteyksiin kuluvan ajan itse arvioiduilla 
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risteyssakoilla. Sen jälkeen tein tarvittavat tarjontapistetasot, jotka sisälsivät sekä poten-

tiaaliset uudet että nykyiset oppilaitokset, sekä arvioin niille kapasiteetit. Tiedot nykyisiä 

oppilaitoksia edustavien tarjontapisteiden sijainneista ja kapasiteeteista sain Oulun kau-

pungilta. Lopuksi, kun kysyntää edustava väestö, liikennettä mallintavat reititysaineistot 

sekä nykyisiä ja uusia oppilaitoksia edustavat palvelu- eli tarjontapisteet olivat tehty, suo-

ritin itse saavutettavuusanalyysit paikkatieto-ohjelmassa. 

Aluksi tutkimusraporttini teoriaosassa, luvussa 2 selitän, mitä paikkatietojär-

jestelmä tarkoittaa sekä kerron saavutettavuudesta liikennemaantieteellisessä konteks-

tissa. Lisäksi käyn läpi oppilaitosten sijoittamisen historiaa yhdessä Suomen väestönke-

hityksen kanssa. Sitten käyn läpi luvussa 3 Suomessa aiemmin tehtyjä palveluiden opti-

maalisten sijoittamisten tutkimuksia, joissa on hyödynnetty PSA:ita. Seuraavaksi lu-

vuissa 4 ja 5 esittelen tapaustutkimuksena olevan Oulun sekä käyttämäni tutkimusaineis-

tot. Luvussa 6 taas kerron tutkimuksen toteutuksesta sen eri vaiheineen. Sitten luvussa 7 

esittelen ja tarkastelen tapaustutkimukseni tuloksia, jonka jälkeen luvussa 8 pohdin niitä. 

Lopuksi esitän luvussa 9 tekemäni tutkimukseni perusteella suositukset oppilaitosten op-

timaalisten sijaintien tutkimisesta PSA:ita hyödyntämällä. 

 

2. TEORIA 

Aloitan tutkimusraporttini teoriaosan käymällä läpi alaluvussa 2.1 paikkatietojärjestel-

män keskeiset seikat. Alaluvussa olen hyödyntänyt aiempaa oman kandidaattivaiheen 

opinnäytetyötäni, joka myös liittyi paikkatietojärjestelmään ja sen hyödyntämiseen (ks. 

Vaarala 2017). Sen jälkeen kerron alaluvussa 2.2, mitä palveluiden optimaalisessa sijoit-

tamisessa keskeisellä termillä, saavutettavuudella tarkoitetaan liikennemaantieteellisessä 

kontekstissa. Samalla sivuan sitä, miten liikenteen saavutettavuuksia tutkitaan paikkatie-

tojärjestelmää hyödyntämällä. Tarkastelen alaluvussa erityisesti Rodriguen ym. (2017) 

mainiota The Geography of Transport Systems -teosta. Lopuksi alaluvussa 2.3 selitän, 

miten oppilaitosten sijainnit, määrät ja koot ovat muuttuneet Suomen väestörakenteen 

kehityksessä. Tosin käsittelen alaluvussa pääosin vain kouluja, sillä harmillisesti muista 

oppilaitoksista ei ole yhtä tarkkaa tietoa tarjolla. Esimerkiksi Liikenneviraston 
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henkilöliikennetutkimuksessa (2018) ei ole eroteltu eri oppilaitostyyppejä toisistaan kou-

luja lukuun ottamatta. 

 

2.1 Paikkatietojärjestelmä 

Paikkatieto on tietoa, jolla on ominaisuus ja sijainti suhteessa jonkin taivaankappaleen, 

yleensä Maan pintaan (Shahab 2008: 2). Paikkatietojärjestelmä eli Geographic Informa-

tion System (GIS) taas tarkoittaa Longleyn ym. (2011: 13) mukaan tietokonepohjaista vä-

linettä tallentaa ja prosessoida paikkatietoa. Wise (2002: 3) toteaa paikkatietojärjestelmän 

olevan tarkoitettu ratkaisemaan tilallisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä tietokonepoh-

jaisesti paikkatietoa hyödyntäen. Heywood ym. (1998: 4) sen sijaan määrittelevät paik-

katietojärjestelmän yksinkertaisesti olevan työkalu maantieteellisten analyysien tekoon. 

Galatin (2006: 4) mukaan paikkatietojärjestelmää käyttämällä kyky saada tie-

toa yksinkertaisista sijainteihin liittyvistä aineistoista kasvaa merkittävästi. Myös Hey-

woodin ym. (1998: 4) sekä Longleyn ym. (2011: 13) mukaan paikkatietojärjestelmän 

käyttö on hyödyllistä, sillä niiden avulla kyetään muokkaamaan dataa paljon nopeammin 

ja kattavammin kuin mitä käsin tekemällä on mahdollista. Obermeyer & Pinto (2008: 24) 

taas mainitsevat paikkatietojärjestelmän olevan hyvä keino ymmärtää eri tekijöiden väli-

siä suhteita, kun taas Rodrigue ym. (2017: 358) korostavat paikkatiedon kykyä yhdistää 

sijainnillista tietoa sijainnittomaan. Shahab (2008: 2) vielä toteaa paikkatietojärjestelmän 

käytön olevan kasvussa, mikä on seurausta tietokoneiden yleistymisestä ja niiden kehit-

tymisestä. 

Paikkatietojärjestelmässä tietyntyyppistä ominaisuustietoa sisältävät aineistot 

sijoitetaan usein yhdelle tasolle. Näitä tasoja voidaan liittää yhteen ja tutkia niiden välisiä 

suhteita (Strahler & Strahler 2005: 44). Shahab (2008: 3) kuitenkin muistuttaa, että paik-

katietojärjestelmällä tuotettu tieto ei vastaa koskaan täysin oikeaa tilannetta sen kuvaa-

mista Maan pinnan ominaisuuksista, vaan sitä joudutaan yksinkertaistamaan tietoa muu-

tettaessa paikkatietojärjestelmän vaatimaksi digitaaliseksi muodoksi. 
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Paikkatieto on paikkatietojärjestelmässä joko rasteri- tai vektorimuotoista. Rasterimuo-

toinen paikkatietoaineisto koostuu säännöllisistä ja yleensä tasasivuisista ruuduista. Yhtä 

tällaista ruutua kutsutaan pikseliksi, ja jokainen pikseli kuvaa sekä sijainniltaan että omi-

naisuudeltaan yhtä kohtaa Maan pinnasta. Pikseleiden koko määrittää vektoriaineiston 

tarkkuuden eli resoluution. Vektorimuotoinen aineisto taas sisältää vektoreina olevia pis-

teitä, viivoja tai alueita, joihin voidaan liittää ominaisuustietoja vektoreiden kuvaamista 

Maan pinnan sijainneista (esim. Rodrigue ym. 2009: 34). Kuvassa 1 esitetään rasteri- ja 

vektorimuotoiset paikkatietoaineistot sekä se, miten ne kuvaavat Maan pintaa. 

Kuva 1. Rasteri- ja vektorimuotoisen paikkatietoaineiston kuvaus 

Maan pinnasta (Kuva: Ripplinger 2013). 
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2.2 Saavutettavuus liikennemaantieteessä 

Liikennemaantiede (transport geography) on Rodriguen ym. (2017: 1) mukaan maantie-

teen osa-alue, joka on keskittynyt tutkimaan ihmisten, tavaroiden1 ja informaation liikku-

vuutta. Heidän mukaansa liikennemaantieteellinen tutkiminen on mielekästä, sillä maan-

tieteelliset seikat ovat merkittäviä rajoitteita/mahdollistajia esineiden ja asioiden tilassa 

liikkumisessa. Shaw ym. (2008: 4) taas mainitsevat liikennesysteemien (transport sys-

tems) olevan seurausta siitä, että eri sijainneissa olevien kysynnän ja tarjonnan on 

päästävä toistensa luo. Tähän liittyen Rodrigue ym. (2017: 4) toteavat, että ilman ky-

syntää ei olisi liikennettä ja että ilman ihmisten, tavaroiden ja informaation liikkumista 

liikenne on turhaa. Shaw ym. (2008: 4-5) vielä mainitsevat, että liikenteen ja maantieteen 

välisiin kytköksiin vaikuttavat monet erilaiset tekijät, kuten taloudelliset olosuhteet, paik-

kojen sijainti suhteessa toisiinsa ja sosiaalipolitiikka. Rodriguen ym. (2017: 8) mukaan 

liikenteen merkitys on kasvussa seuraavien trendien vuoksi: kysynnän määrä kasvaa, lii-

kenteen kuluja halutaan vähentää ja – seurauksena kysynnän määrän kasvusta – liikenteen 

infrastruktuurin tarve kasvaa.  

Saavutettavuus (accessibility), jonka Rodrigue ym. (2017: 361) mainitsevat 

olevan liikennemaantieteen keskeinen tekijä, taas tarkoittaa liikennemaantieteellisessä 

kontekstissa esimerkiksi Páezin ym. (2012: 141) mukaan yksinkertaisesti kykyä liikkua 

tilassa. Geurs & van Wee (2004: 127) määrittelevät tarkemmin saavutettavuuden olevan 

mitta, jonka verran maankäytölliset liikennejärjestelmät mahdollistavat yksilöiden tai ta-

varoiden pääsyn toimintoihin tai erilaisiin kohteisiin eri liikennemuotoja käyttämällä. 

Myös Liu & Zhu (2004) määrittelevät samankaltaisesti saavutettavuuden kuvaavan sitä, 

kuinka helppoa on päästä harjoittamaan jotakin toimintaa/toimintoja yhdestä paikasta toi-

siin paikkoihin hyödyntämällä tiettyä/tiettyjä kulkutapoja. Siten edellä mainittujen mää-

ritelmien mukaisesti se, kuinka hyvin tai huonosti jokin tai jotakin on saavutettavissa, on 

aina suhteellista ja kontekstista riippuvaista. Myös Gutiérrez (2001: 231) sekä Geurs & 

van Wee (2004) tuovat esille, ettei saavutettavuus ole aina määriteltävissä helposti, 

                                                 
1Monissa lähteissä liikennemaantiedettä määriteltäessä käytetään termiä goods, joka viittaa hyödykkeisiin 
tai kauppatavaroihin. Kuitenkin liikennettä käytetään myös esimerkiksi jätteiden kuljetukseen. Käytänkin 
tässä yhteydessä mieluummin termiä tavara (item, stuff) kuvaamaan materiaalin liikkumista liikenteessä, 
sillä siihen voidaan yhdistää myös haittana olevien materiaalien kuljettamiset. 
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yksiselitteisesti tai varsinkaan kvantitatiivisesti. Geurs & van Wee (2004: 130) kuitenkin 

huomauttavat, että mikäli kysynnän ja tarjonnan väliset matkat tai yhteydet, tai kysynnän 

tai tarjonnan määrät tai sijainnit muuttuvat, on tällöin saavutettavuudenkin muututtava. 

Saavutettavuutta määriteltäessä on hyvä muistaa myös Haldenin (2002: 314) 

huomautus, jonka mukaan saavutettavuus ja pääsy (access) ovat liikennemaantieteessä 

kaksi eri asiaa. Johonkin sijaintiin, esimerkiksi liikenneverkon osaan, voi kaikilla olla 

tasavertainen mahdollisuus päästä mutta ei tasavertainen saavutettavuus. Saavutettavuu-

dessa sijainteihin pääsy on vain yksi saavutettavuuteen vaikuttava tekijä, joka ei usein-

kaan kerro itse saavutettavuudesta vielä mitään (Haldenia 2002 mukaillen). 

Saavutettavuus on merkittävä tekijä nykyajan yhteiskunnissa, sillä muun mu-

assa Pearce ym. (2007) tuovat esille, että palveluiden saavutettavuus ja ihmisten köyhyys 

voivat korreloida keskenään. Lisäksi he (2007: 353) tuovat esille, että rikkaalla väestön-

osalla on keskimäärin helpompaa päästä, toisin sanoen parempi saavutettavuus, suuriin 

kauppakeskuksiin, terveyskeskuksiin sekä loma-, koulutus- ja opiskelukohteisiin. Joskin 

Pearce ym. (2007) haluavat muistuttaa, ettei näin ole läheskään aina. Myös Mavoa ym. 

(2012) mainitsevat, että saavutettavuuden parantamisella on mahdollista vähentää kus-

tannuksia sekä kysyntään vastaavien että tarjonnan luo hakeutuvien tahojen osalta. Ap-

paricio ym. (2008: 12) toteavatkin, että nykyään – muun muassa edellä mainittujen seik-

kojen vuoksi – maantieteellistä saavutettavuutta tarkastellaan usein kaupunkiympäristöjä 

suunniteltaessa. 

Bertolinin ym. (2005) sekä Silvan & Pinhon (2010) mukaan saavutettavuutta 

tutkittaessa keskitytään etsimään optimaalisia suhteita liikenteen ja maankäytön välille. 

Páezin ym. (2012: 142) mukaan taas saavutettavuutta mitataan kahden sen osatekijän, 

matkustuskustannuksen ja matkustusmahdollisuuden, kautta. Páezia ym. (2012: 142) 

sekä Rodriguea ym. (2017: 1–7) mukaillen näitä tekijöitä voidaan hyödyntää monilla eri 

tavoin niin, että saavutettavuutta pystytään mittaamaan niin matkustajien, tuotteiden tai 

informaation eli kysynnän kuin eri sijaintiin saavutettavissa olevien kohteiden eli tarjon-

nan näkökulmista.  
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Saavutettavuutta voidaan mitata kysynnän ja tarjonnan välisiin suoriin etäisyyksien pe-

rustuvasti esimerkiksi laskemalla Euklidisen etäisyyden, joka on lähtö- ja päätepisteen 

välinen suora etäisyys (esim. Apparicio ym. 2008: 4–5). Vaikka Boscoen ym. (2012: 188) 

sekä Shahidin ym. (2009: 11) mukaan Euklidinen etäisyys on sen yksinkertaisuutensa 

vuoksi suosituin mitta saavutettavuutta tutkittaessa, ei tämänkaltaisten saavutettavuus-

mittareiden käyttö esimerkiksi Shahidin ym. (2009) mukaan ole aina mielekästä. Frank 

ym. (2008: 37–38) nimittäin huomauttavat, että ihmisten helposti ymmärrettävin ja eniten 

matkojen suunnitteluihin vaikuttava arvo saavutettavuuden mittaamisessa on matka-aika 

(mukaillen myös Mavoa ym. 2012: 16). Lisäksi suoriin etäisyyksiin perustuvissa saavu-

tettavuusmittareissa ei oteta ollenkaan kantaa liikenneverkon ominaisuuksiin. Apparicio 

ym. (2008) esittävätkin, että saavutettavuutta voidaan mitata myös kysynnän ja tarjonnan 

välisten, liikenneverkkojen kautta kuljettavien matkojen pituuksien ja kestojen perus-

teella. Tähän liittyen Kotavaara & Rusanen (2016: 16) huomauttavat, että liikenneverk-

kojen kautta kuljettavien matkojen kestot ovat matkojen pituuksia parempi saavu-

tettavuuden mitta. Liikenneverkoissa lyhyimmät reitit voivat nimittäin kulkea hitaita 

teitä pitkin, jolloin näille matkoille esitetyt reitit eivät vastaa todellista kulkusuoritetta. 

On hyvä myös huomata, että saavutettavuuksien suoran arvioinnin lisäksi voidaan tutkia 

saavutettavuuksista välittyviä muita arvoja; esimerkiksi Nivala (2018) sekä Määttä-Jun-

tunen ym. (2011 tai 2013) ovat tutkineet kysynnän ja tarjonnan välisten matkojen kulke-

misista syntyviä hiilidioksidipäästöjä. 

Yleisin kulkutapa, jolla matka-aikaa mittaavia saavutettavuusanalyyseja teh-

dään, on henkilöautoilu (esim. Salonen & Toivonen 2013). Tähän varsin ilmeisiksi syiksi 

mainitaan urbaanien alueiden kasvu (Hepinstall-Cymerman ym. 2013) sekä auton tärkeys 

yhteiskunnissa (Filion 2000). Salonen & Toivonen (2013: 143) huomauttavat kuitenkin, 

että nykyään, ympäristölliseen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuteen kiinnitettäessä huomiota, 

myös tarve muiden kulkutapojen huomioon ottamisesta PSA:issa kasvaa. Saman johto-

päätöksen ovat tehneet myös Lyons & Loo (2009: 226). Heidän mukaansa 1900-luvulle 

tyypillinen autokeskeisyys ei enää sovellu nykyaikaisten tutkimusten lähtökohdaksi. 

Edelleen samaa asiaa alleviivaten Mavoa ym. (2012) sekä Martin ym. (2002) muistutta-

vat, että pelkästään autoilun huomioiminen ainoana kulkutapana saavutettavuusanalyy-

seissa voi johtaa siihen, että niiden henkilöiden, jotka eivät omista autoa tai joilla ei 
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muuten ole mahdollista käyttää autoa, kyky saavuttaa palveluita heikkenee. Edellä mai-

nituista seikoista huolimatta Mavoa ym. (2012: 15) kuitenkin mainitsevat, ettei saavutet-

tavuuksia ole tutkittu varsinkaan julkisen liikenteen kulkutavoilla. Tähän taas aikanaan 

Martin ym. (2002) ovat todenneet syiksi sen, ettei julkisesta liikenteestä ole tarjolla dataa 

ja että toisaalta julkisen liikenteen mallintaminen on sen monimutkaisuutensa vuoksi tek-

nisesti haastavaa. Myös Kotavaara & Rusanen (2016: 6) toteavat, ettei koko Suomen kat-

tavaa paikkatietomuotoista dataa julkisista liikenneverkoista ole tarjolla. 
 

2.2.2 GIS-T – paikkatietojärjestelmän hyödyntäminen liikenteen tutkimisessa 

Paikkatietojärjestelmää hyödynnettäessä liikenteeseen liittyvien ongelmien ratkaisemi-

siin käytetään termiä ”Geographic Information Systems for Transportation” (GIS-T) 

(Rodrigue ym. 2017: 356–361; Thill 2000). Rodriguen ym. (2017: 360) mukaan GIS-T 

on yksi johtavista alustoista, johon paikkatietojärjestelmässä kehitetään sovelluksia. Pe-

rinteisten liikenteeseen liittyvien ja paikkatietojärjestelmän avulla ratkottavien ongel-

mien, kuten lyhyimmän reitin etsimisen tai kauppamatkustajan ongelman ratkomisen2, 

lisäksi paikkatietojärjestelmää hyödyksi käyttämällä voidaan myös muun muassa selvit-

tää kysyntään vastaavien palvelupisteiden optimaaliset sijainnit ja riittävät määrät tai tut-

kia kysyntää ja tarjontaa painovoimamallin avulla (ks. lisää painovoimamallista Albrecht 

2007). Nykyään monissa paikkatieto-ohjelmissa on myös mahdollista itse tuottaa omat 

mallit liikenteeseen liittyvien ongelmien ratkomisessa, mikäli tarvittavaa mallia ei ole jo 

olemassa. Rodrigue ym. (2017: 360) kuitenkin mainitsevat, että näiden uusien mallien 

luomista varten on oltava kokenut GIS-T:n käyttäjä. 

Ennen kuin liikennedataa voidaan hyödyntää paikkatietojärjestelmässä, on 

data muutettava paikkatietomuotoon ja mielellään niin, että data on mahdollista jaotella 

sijainnin kuten alueiden, temaattisten ominaisuuksien kuten tietyyppien, tai ajan kuten 

kuukausien mukaan (Rodrigue 2017: 357). Liikenteen saavutettavuuksia tutkittaessa 

paikkatietojärjestelmässä käytetään usein reititysanalyyseja (network analysis), jotka pe-

rustuvat graafiteoriaan (Rodrigue ym. 2017: 358; ks. lisää graafiteoriasta esim. Voloshin 

                                                 
2Kauppamatkustajan ongelma (travelling salesman problem) voidaan määritellä esimerkiksi niin, että ti-
lanteelle, jossa kaupungin sisällä on joukko pisteitä, sijainteja kuten pankkeja tai ostoskeskuksia, joissa 
jokaisessa on käytävä tasan kerran, on etsittävä lyhyin mahdollinen, kaikkien sijaintien läpi kulkeva reitti 
(Zia ym. 2018: 1). 
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2009). Graafiteoriassa liikenneverkon yhtymiä ja päätteitä kuvataan pisteillä eli noodeilla 

(nodes) ja niitä toisiinsa yhdistävillä viivoilla eli linkeillä (links) (Rodrigue ym. 2017: 

358; Dueker & Butler 2000: 23). 

GIS-T:n hyödyksi Rodrigue ym. (2017: 358) mainitsevat tiedon visualisoinnin, 

toisin sanoen karttaesitysten luonnin. Tiedon visualisoinnin avulla on mahdollista esittää 

hyvinkin monimutkaiset tulokset mielekkään yksinkertaisesti, jolloin tulosten tarkastelu 

helpottuu erityisesti heidän osalta, joiden on vaikeaa hahmottaa tehtyjä analyyseja. 

Dueker & Butler (2000: 14) mainitsevat taas GIS-T:n ongelmaksi keskenään erilaiset ja 

toisiinsa vaikeasti yhteensovitettavat liikenteen mallinnukset, mitkä aiheuttavat harhaa 

tuloksissa ja vaikeuttavat niiden toistettavuutta. Tämä ongelma johtuu heidän mukaansa 

keskenään erilaisista liikennedatoista. Thill (2000: 8–10) täydentää huomauttaen, että da-

tan säilytys, muokkaus esimerkiksi paikkatietomuotoon sekä analysointi ovat kaikki sel-

laisia vaiheita, joissa datojen keskinäiset vaihtelevuudet aiheuttavat harhaa tuloksiin. 

 

2.3 Oppilaitokset Suomen väestörakenteen kehityksessä 

Tilastokeskuksen mukaan (2018b) vuonna 2017 Suomessa oli noin 5 513 00 asukasta, 

joista alle 15-vuotiaiden osuus oli 16 %. Edelleen Tilastokeskuksen (2017c: 3) mukaan 

1960-luvulta alkaen alle 15-vuotiaiden suhteellinen osuus väestöstä on vähentynyt sa-

malla, kun yli 65 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus on kasvanut. Näiden seurauksena 

väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotta täyttäneiden määrä 100 

työikäistä kohden, on kasvanut. Tilastokeskuksen taulukosta (2017c: 3) voidaan havaita, 

että Suomessa on ollut sen itsenäisyytensä aikana kolmena ajanjaksona korkea väestö-

suhde; heti itsenäisyyden jälkeen vuonna 1917, 1960-luvun taitteessa ja nykyään 2010-

luvulla. Näihin syinä voidaan pitää vuoden 1918 sisällissotaa, 1960-luvulla suomalaisten 

muuttoa Ruotsiin laman seurauksena ja toisaalta 1940-luvun lopulla syntyneitä suuria 

ikäluokkia sekä nykyaikana suurten ikäluokkien siirtymistä eläkkeelle ja länsimaissa 

yleistä syntyvyyden laskua (ks. lisää Ruotsiin muutosta esim. Korkiasaari 2001, suurista 

ikäluokista esim. Tilastokeskus 2012 ja syntyvyyden laskusta esim. Bacci 2012; Lainiala 

& Berg 2016). On hyvä huomata, että nykyajan korkea väestöllinen huoltosuhde – toisin 

kuin aiemmat korkeat väestölliset huoltosuhdeajat –  selittyy alle 15-vuotiaiden suuren 

määrän sijaan yli 64-vuotiaiden suurella määrällä (havaittavissa Tilastokeskus 2017c: 3). 
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Suomessa 1970-luvulta alkaen väestö on keskittynyt kaupunkialueille samalla, kun maa-

seudulta väestö vähenee. Lisäksi kaupunkialueilla väestö hajaantuu muuttaen kaupunkien 

ydinkeskustojen ympärille (mukaillen Halme ym. 1996: 1). Lainila & Berg (2016: 92–

94) lisäävät mielenkiintoisesti tähän, että 2000-luvulla suurimmat keskimääräiset hedel-

mällisyysluvut eli lapsimäärät, jotka naiset saavat keskimäärin elinaikanaan, ovat kun-

nissa, joiden kuntakeskukset sijaitsevat 5–15 km päässä alueellisista keskuksista. Lisäksi 

kuntakeskusten etäisyyksien kasvaessa alueellisista keskuksista keskimääräiset hedel-

mällisyysluvut pienenevät. Kuitenkin aivan alueellisten keskusten läheisyydessä keski-

määräiset hedelmällisyysluvut ovat kaikista pienimpiä. Toisin sanoen, mukaillen Lai-

nialaa & Bergia (2016: 92–94), Suomen suurimpien kaupunkien ydinkeskustoissa on suh-

teessa vähän lapsiperheitä, kun taas näiden kaupunkien kehyskunnissa lapsiperheitä on 

suhteessa paljon. Lisäksi syrjäseuduilla, kaukana Suomen suurista kaupungeista lapsiper-

heitä on suhteessa vähemmän kuin mitä kehyskunnissa mutta kuitenkin enemmän kuin 

Suomen suurimpien kaupunkien ydinkeskustoissa. Tämänkaltainen tilanne on kuitenkin 

kehittynyt vasta 1990-luvun aikana; 1980-luvulla mitä kauempana kuntakeskukset olivat 

alueellisesta keskuksesta, sitä suuremmat olivat keskimääräiset hedelmällisyysluvut (Lai-

niala & Berg 2016: 93). Tähän 2000-luvun keskimääräisten hedelmällisyyslukujen alu-

eelliseen vaihteluun Lainiala & Berg (2016: 92) arvioivat syyksi lapsiperheiden ydinkes-

kustojen välttämisen, johon taas syinä ovat suurten kaupunkien ydinkeskustojen kasva-

neet asuintilojen kulut, jolloin lapsiperheet hakeutuvat kehyskuntiin ydinkeskustojen ym-

pärille. Tosin heidän (2016: 92, 94) tutkimustuloksista käy myös ilmi, että tämä trendi 

vaikuttaisi heikkenevän 2010-luvun aikana.  

Tantarimäki & Törhönen (2017) ovat mainiosti eri lähteitä hyödyntäen listan-

neet Suomessa 1960-luvulta alkaen, milloin koulujen määrät ovat vähentyneet ja mistä 

syistä. Heidän (2017: 13) mukaansa 1960-luvulla syntyvyyden laskun, teollistumisen, 

maatalouden rakennemuutosten, kaupungistumisen sekä maastamuuton myötä oppilas-

määrät vähenivät, jolloin erityisesti pienten maaseutukoulujen määrä väheni. Tosin myös 

uusia kouluja rakennettiin kaupunkeihin, joskin vähemmän kuin mitä vanhoja kouluja 

lakkautettiin. Koulujen määrän vähentyminen jatkui 1970-luvulla, kunnes 1970-luvun lo-

pussa talouden kasvaessa, valtion alkaessa tukea pieniä kouluja ja kuntien saadessa pää-

tösvaltaa koulujen määrän väheneminen hidastui niin, että 1980-luvun aikana koulujen 
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määrä pysyi suunnilleen samana. Koulujen määrä alkoi taas vähentyä 1990-luvun aikana 

erityisesti maaseudulla, minkä syinä olivat taloudellinen taantuma ja siitä seurannut sääs-

töpolitiikka. 2000-luvun aikana koulujen määrä väheni edelleen. Tällä kertaa syinä olivat 

muun muassa pienkoululisän lakkauttaminen, kuntien velkaantuminen, suurten kouluyk-

siköiden suosiminen, koulurakennusten kunto-ongelmat sekä erilaiset uudistukset, kuten 

opetussuunnitelma-, kunta- ja palvelurakenne- sekä maakunta- ja soteuudistus. Joskin osa 

koulujen lakkauttamisista selittyy koulujen hallinnollisilla yhdistämisillä. Koulujen 

määrä oli vuonna 2016  2 339 ja vuonna 1960  6 939, joten vuoden 2016 koulujen määrä 

on noin 33,7 % vuoden 1960 koulujen määrästä. Myös viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana koulujen määrä on vähentynyt; Tilastokeskuksen (2017a) mukaan vuosien 2007–

2016 välillä koulujen määrä on vähentynyt 24 %. 

Tilastokeskuksen (2017a: 1–2) mukaan Suomessa oli vuoden 2017 alussa 

2 339 toiminnassa olevaa koulua, joissa opiskeli 532 700 koululaista. Siten yhdessä kou-

lussa oli keskimäärin 228 oppilasta. Lisäksi koulujen koot ovat nykyisin kasvaneet. Vuo-

sien 2007–2016 aikana alle 100 oppilaan koulujen määrä väheni 43 %, kun taas yli 500 

oppilaan koulujen määrä kasvoi 54 %. Alle 100 oppilaan kouluja oli vuoden 2017 alussa 

vajaa 800 ja yli 500 oppilaan kouluja 233 kpl. Myös lukioiden määrä on vuosien 2007–

2016 aikana vähentynyt, mutta ei suhteessa yhtä paljon kuin koulujen määrä. Vuosien 

2017–2016 aikana lukioiden määrä väheni 8 kpl eli 2 %, ja vuoden 2017 alussa lukioita 

oli 342 kpl. 

 

3. AIEMMAT SUOMESSA TEHDYT TUTKIMUKSET 

Seuraavaksi esittelen aiemmin tehtyjä tutkimuksia palveluiden sijoittamisista PSA:ita 

hyödyntäen. Jo hyvin lyhyestä asiaan perehtymisestä käy ilmi, että palveluiden sijoitta-

misia on tutkittu PSA:ita hyödyntäen paljon. Esimerkiksi Sciencedirect-tietokannasta 

löytyi 15.6.2018 yli 500 artikkelia (hakutulosta), joiden asiasanoiksi oli merkattu tai ot-

sikossa mainittu GIS ja accessibilty. Päätinkin rajata aiempien tutkimusten katsauksen 

vain Suomessa 2010-luvulla tehtyihin tutkimuksiin. Ilmeisistä syistä en tutkimusraportis-

sani esittele kuitenkaan näitä kaikkia tutkimuksia, vaan olen valinnut tarkempaan 
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tarkasteluun kolme omasta tutkimusnäkökulmastani mielenkiintoisinta tutkimusta, joita 

myös hyödynsin oman tapaustutkimukseni teossa (ks. luku 6). 

Ainoa aiempi löytämäni tutkimus oppilaitosten sijoittamisista PSA:ita hyödyn-

tämällä oli Antunesin & Peetersin (2000) tekemä tutkimus. Tätä tutkimusta en kuitenkaan 

ole sen enempää tarkastelemassa, sillä se on verrattain vanha eikä se portugalilaisena tut-

kimuksena täytä asettamaani rajaa aiemmille tutkimuksille. En myöskään koe ongelmana 

sitä, että tarkastelemissani aiemmissa tutkimuksissa tutkitaan joidenkin muiden palvelui-

den kuin oppilaitosten sijaintia. Saavutettavuusanalyyseissa palveluiden tyypeillä ei ole 

mielestäni niin suurta merkitystä. Sen sijaan sellaisilla seikoilla, kuten millainen saavu-

tettavuuteen liittyvä ongelma on kyseessä sekä miten väestöstä johdettavaa kysyntää on 

arvioitu ja liikennettä mallinnettu, on merkitystä. 

Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä, jonka alaisuudessa myös tä-

män pro gradu -työni olen tehnyt, on valmistunut useita opinnäytetöitä, joissa palveluiden 

saavutettavuuksia on tutkittu PSA:iden avulla (esim. Leskinen 2013; Hakkarainen 2015; 

Härkönen 2016; Nivala 2018). Näistä ehkä lähimpänä omaa tutkimustani ja siten mielen-

kiintoisin on Juha Härkösen (2016) tutkimus Oulun liikuntapaikkojen saavutettavuuk-

sista. Tutkimuksessaan Härkönen selvitti, kuinka hyvin Oulun kaupungin liikuntapaikat 

ovat saavutettavissa henkilöautoillen, pyöräillen, kävellen ja julkista liikennettä hyödyn-

tämällä. Lisäksi hän tutki, minne päin Oulua mahdollinen uusi uimahalli kannattaa sijoit-

taa saavutettavuuden näkökulmasta. Härkönen teki liikennettä mallintavat reititysaineis-

tot erikseen henkilöautoilulle, pyöräilylle ja jalankululle. Lisäksi hän teki reititysaineis-

ton, jossa olivat yhdistettynä jalankulun ja julkisen liikenteen liikenneverkot. Härkönen 

käytti julkisen liikenteen liikenneverkkoon Oulun kaupungin GTFS-muodossa olevaa 

joukkoliikennöintidataa. Muut liikenneverkot hän teki Liikenneviraston Digiroad-aineis-

tosta. Väestön PSA:ihin Härkönen sai Tilastokeskuksen yhdyskuntarakenne (YKR) -ai-

neistosta, jonka tarkkuutena on 250 m x 250 x m -ruudukko ja jota hyödyntämällä hän 

tutki oululaisten saavutettavuuksia liikuntapaikkoihin kodeista ja työpaikoilta. 
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Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä on tutkittu palveluiden ja palveluverk-

kojen saavutettavuuksia PSA:ita hyödyntämällä myös tohtorikouluttautuneiden toimesta3 

(esim. Määttä-Juntunen 2011 tai 2013; Kotavaara ym. 2014; Kotavaara & Rusanen 2016; 

Lankila ym. 2016). Näistä oman tutkimukseni näkökulmasta erityisen mielenkiintoinen 

on Liikuntapaikkojen saavutettavuusindeksi (LINDA) -hanke, jonka tarkoituksena oli ke-

hittää toistettavissa oleva, paikkatietojärjestelmään perustuva mittaustapa liikuntapaikko-

jen saavutettavuuden tutkimista varten ja johon myös Härkösen (2016) tutkimus linkittyy 

(Kotavaara & Rusanen 2016: 9). Tutkimuksessa väestöä eli kysyntää arvioitiin Tilasto-

keskuksen 1 km x 1 km -väestöruutuaineiston avulla, ja liikenteen mallintamisen pohja-

aineistona oli Liikenneviraston Digiroad-aineisto. PSA:iden mittayksikkönä käytettiin lii-

kenneverkkoja pitkin kuluvaa matka-aikaa ja tutkittavina kulkutapoina olivat henkilöau-

toilu sekä lähiliikenteen osalta myös jalankulku (Kotavaara & Rusanen 2016: 16). 

Muualla Suomessa tehtyjä, PSA:ita hyödyntäneitä tutkimuksia ovat tehneet 

esimerkiksi (ks.) Tahvanainen & Anttila (2011), Salonen ym. (2012) tai Salonen & Toi-

vonen (2013), Jäppinen ym. (2013) ja Broberg & Sarjala (2015). Näistä tarkemmin tar-

kastelin Salosen ym. tekemää, kahdesta eri lähteestä löytyvää (Salonen ym. 2012; Salo-

nen & Toivonen 2013) tutkimusta, jossa vertailtiin PSA:ita hyödyntämällä Helsingin kir-

jastojen ja kauppakeskusten saavutettavuuksia henkilöautoillen ja julkista liikennettä 

hyödyntämällä. Tarkemmin sanottuna he määrittelivät jokaiselle kauppakeskukselle ja 

kirjastolle ne alueet, jotka ovat niissä asuville väestöille lähimpinä olevat kauppakeskuk-

set ja kirjastot henkilöautoilun ja julkisen liikenteen kulkutavoille erikseen. Liikenneda-

toina he käyttivät Digiroad-aineistoa ja julkisen liikenteen tiedot sisältävää GTFS-dataa 

(Salonen ym. 2012; ks. käytetystä GTFA-datasta lisää Helsingin seudun liikenne -kunta-

yhtymä). Väestön he taas arvioivat 250 m x 250 m -tilastoruudukkoon (Salonen ym. 

2012). 

                                                 
3Haluan mainita, että vaikka olen painottunut tarkastelemaan oman tutkimusorganisaationi, Oulun yliopis-
ton maantieteen tutkimusyksikön tutkimuksia, olen tehnyt täysin oman ja itsenäisen tutkimuksen. Lisäksi 
tätä tarkastelun painotusta en ole tehnyt sen vuoksi, että haluaisin osoittaa Oulun yliopiston maantieteen 
tutkimusyksikön olevan esimerkiksi jotenkin muita tutkimusorganisaatioita pätevämpi tuottamaan tieteel-
lisiä tutkimuksia. 
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4. TAPAUSTUTKIMUKSENA OULU 

Oulu on Pohjois-Pohjanmaalla Perämeren rannalla sijaitseva kaupunki, jonka maapinta-

ala on 2 971 km2 (Maanmittauslaitos 2017: 19) ja asukasluku vuoden 2017 lopussa oli 

noin 202 000 (Tilastokeskus 2018b). Oulu on yksi Suomen suurimmista kaupungeista, ja 

sitä voidaan pitää kasvavana asutuskeskuksena. Tilastokeskuksen (2018b) mukaan Oulu 

oli vuoden 2017 lopussa Suomen viidenneksi suurin kaupunki ja sen väkiluku nousi vuo-

den 2017 aikana 0,6 %. Vuoden 2013 alussa Ouluun yhdistyivät sen naapurikunnat Hau-

kipudas, Oulunsalo, Kiiminki ja Yli-Ii (Oulun kaupunki d). Sitä ennen vuonna 2009 Ou-

luun oli liittynyt Ylikiimingin kunta (esim. Hentilä & Suikkari 2010: 6).  

Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut -paikkatietoaineistoa (2017b) tarkastele-

malla havaitaan, että Oulun keskusta sen ympäristöineen on tiheään asuttua aluetta. Li-

säksi Ouluun yhdistyneiden kuntien, Oulunsalon, Haukiputaan ja Kiimingin keskukset, 

ovat tiheään asuttuja alueita. Sen sijaan Yli-Iin ja Ylikiimingin alueet Koillis- ja Kaak-

kois-Oulussa ovat harvaan asuttuja, jopa osittain asumattomia alueita. Oulussa, alueelli-

sena keskuksena, lapsiperheiden sijoittuminen vuonna 2017 vaikuttaa noudattavan Lai-

nialan & Bergin (2016) tutkimustuloksia (ks. luku 2.2). Lapsiperheitä on Oulun ydinkes-

kustoissa suhteessa vähän, kun taas Oulun vanhoissa ympäryskunnissa Oulunsalossa, Kii-

mingissä ja Haukiputaalla on erityisesti pienilapsisia lapsiperheitä suhteessa paljon. Li-

säksi harvaan asutuilla alueilla lapsiperheitä on suhteessa vähän (Oulun kaupunki 2017d; 

ks. myös liite 1). 

Oulussa on 50 kaupungin ylläpitämää koulua (Oulun kaupunki c), jotka jakau-

tuvat 67:ään perusopetusta tarjoavaan koulurakennukseen (Oulun kaupunki 2017c). Ou-

lun kaupungin ylläpitämiä lukioita taas on 11 (Oulun kaupunki b), jotka sijaitsevat kym-

menessä eri lukiorakennuksessa (Oulun kaupunki 2017c). Edellä mainittujen koulujen ja 

lukioiden lisäksi Oulussa on yksityiskouluja (Oulun kaupunki c) ja -lukioita (Oulun kau-

punki b), sekä Oulun yliopiston alaisuudessa toimivat Oulun normaalikoulujen oppilai-

tokset, joihin taas kuuluvat koulurakennukset erikseen ala- ja yläasteikäisille sekä lukio 

(Oulun normaalikoulu; Oulun kaupunki 2017c). Oulun 67:stä koulurakennuksesta Saare-

lan koulun käyttö perusopetuksessa lakkautettiin elokuusta 2017 alkaen (Oulun kaupunki 

2017a). Oulun koulurakennuksissa on myös useita esikouluja ja erityisluokkia sekä 
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kymppiluokka (Oulun kaupunki 2017c). Kuvassa 2 näkyvät Oulun keskustan oppilaitok-

set sekä se, onko koulurakennuksissa myös esiopetusta tai kymppiluokka. 

 

Kuva 2. Oppilaitokset Oulun keskustassa vuonna 2017.  
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Oulun kaupungin oppilasmäärien (2017c) mukaan vuonna 2017 Oulussa kaupungin yllä-

pitämissä, hallinnollisen määrittelyn mukaisissa kouluissa oli keskimäärin oppilaita 429 

pois lukien erityisoppilaat yms. Siten Oulun koulut ovat koululaismääriltään huomatta-

vasti suurempia kuin keskimäärin Suomessa, jossa siis koulujen koululaisten keskiarvo 

vuoden 2017 alussa oli 228 (havaittavissa Tilastokeskus 2017a: 1). Lisäksi Opetushalli-

tuksen (2016) mukaan vuonna 2015 kolme 15:stä suurimmasta koulusta sijaitsee Oulussa. 

 

5. TUTKIMUSAINEISTOT 

Tapaustutkimuksessani käytin Oulun kaupungin erikseen tälle tutkimushankkeelle tuot-

tamia aineistoja, Paituli-paikkatietopalvelun avoimia aineistoja, Oulun kaupungin kartta-

palvelua sekä The General Transit Feed Specification (GTFS) -muodossa olevaa Oulun 

kaupungin joukkoliikennöintidataa. Data sisältää tiedot bussiliikenteestä, joka on Oulussa 

ainoa kaupungin sisällä kuljettavien välimatkojen julkisen liikenteen kulkutapa. 

 Oulun kaupungin vuonna 2017 tuottamat aineistot väestöennusteesta ja oppi-

lasmääristä sisältävät Oulun väestöennusteen (2017d) sekä tietoja Oulun oppilasmääristä 

(2017c). Väestöennusteessa Oulun väestö on arvioitu vuosille 2017, 2022 ja 2027 erik-

seen eri ikäryhmille kuten 7–12, 13–15 ja 16–18-vuotiaille. Ennuste on tehty erikseen 

myös jokaiselle Oulun suuralueelle (ks. Oulun suuraluejaosta Oulun kaupunki 2017e). 

Aineisto Oulun oppilasmääristä taas sisältää tiedot oppilaitosten sijainneista sekä oppi-

lasmääristä ala- ja yläastelaisista erikseen. Lisäksi siinä esitetään muita oppilaitoksiin liit-

tyviä tietoja, kuten onko kouluissa erityis- tai kymppiluokkia tai tarjotaanko koulussa esi-

opetusta. Väestöennuste ja oppilasmäärät ovat taulukkomuotoisena aineistona. Oppilai-

tosten sijainnit taas ovat vektorimuotoisena paikkatietoaineistona. 

 Paituli-paikkatietopalvelusta (ks.) hyödynsin Tilastokeskuksen 1km x 1km 

-väestöruutuaineistoa, Liikenneviraston Digiroad tie- ja katutietojärjestelmää sekä Maan-

mittauslaitoksen Maastokarttaa ja Maastokarttarasteria. Väestöruutuaineistoa käytin vä-

estön arvioinnissa, Digiroad-aineistoja hyödynsin reititysaineistojen teossa, ja Maasto-

kartasta taas otin tiedot taajama-alueiden ja vesistöjen sijainneista. Maastokarttarasteria 

taas hyödynsin liikenneverkkojen teossa. Jokaisesta aineistosta otin uusimman tarjolla 
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olevan version: Väestöruutuaineisto on julkaistu vuonna 2016, Digiroad-aineisto 2017 ja 

Maastokartta sekä Maastokarttarasteri 2015. Ainoa rasterimuotoinen aineisto on Maasto-

karttarasteri. Vektorimuotoisista aineistoista Tilastokeskuksen väestöruutuaineisto on 

alueina ja Digiroad-aineisto viivoina. Maastokartta sisältää kaikkia vektorimuotoja, mutta 

tutkimukseeni mukaan ottamani taajamat ja vesistöt ovat alueina. 

 Oulun kaupungin karttapalvelu on internetsivusto, jossa on erilaisia kartta-

tasoja Oulusta ja sen lähialueista (ks. Oulun kaupunki a). Oulun kaupungin joukkoliiken-

nöintidata taas on vuonna 2017 julkaistu, jatkuvasti päivitettävä aineisto Oulun bussilii-

kenteen reiteistä, pysähdyksistä, aikatauluista ja matkojen kestoista (Oulun kaupunki 

2017b). Olen ladannut aineiston käyttööni 18.2.2018. Aineisto on GTFS-muotoinen, joka 

on joukkoliikenteen ja sen aikataulujen tietojen paikkatiedolliseen muotoon varastoimi-

seen suunniteltu avoin datamuoto (Rocky Mountain Institute; Google Developers). 

 
 6. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkin Oulun oppilaitosten sijoittamisia vuodelle 2027 paikkatiedon lokaatio-allokaatio 

-menetelmällä, jolla tarkoitetaan erilaisten palveluiden sijoittamista tutkittavaan tilaan 

mahdollisimman optimaalisesti (esim. ReVelle & Eiselt 2004: 2). Tein aluksi erilaisia 

skenaarioita, joissa oppilaitoksia joko lakkautetaan tai perustetaan tietty määrä ja jotka 

ovat seuraavanlaiset: 
 

LUKIOT: KOULUT: 

• 11 lukion nykytilanne • 67 koulun nykytilanne 

• 11 lukion ihannetilanne • 67 koulun ihannetilanne 

• Yksi uusi lukio perustetaan • Yksi uusi koulu perustetaan 

• Yksi nykyinen lukio lakkautetaan • Kolme uutta koulua perustetaan 

• Kaksi nykyistä lukiota lakkautetaan • Kolme nykyistä koulua lakkautetaan 

• Kolme nykyistä lukiota lakkautetaan • Viisi nykyistä koulua lakkautetaan 

• Neljä nykyistä lukiota lakkautetaan • Seitsemän nykyistä koulua lakkautetaan 
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En siis valinnut yhden koulun lakkauttamista tutkittavaksi skenaarioksi, sillä oletin, että 

todennäköisesti jokin Oulun pienistä, alle 40 oppilaan koulurakennuksista lakkautuu pel-

kästään koulurakennuksen pienuuden vuoksi. Tällainen lopputulos ei olisi mitenkään yl-

lättävää eikä siten kiinnostavaa. 

Saavutettavuuden mittariksi valitsin teoriakatsauksen (ks. alaluku 2.2) ja aiem-

pia tutkimuksia mukaillen (ks. luku 3) koulumatkaan kuluvan ajan. Tutkittaviksi kulku-

tavoiksi taas valitsin henkilöautoilun, pyöräilyn, julkisen liikenteen ja jalankulun esimer-

kiksi Härkösen (2016) tavoin. Näistä kulkutavoista henkilöautoilun ja pyöräilyn tein 

omiksi reititysaineistoiksi, kun taas julkisen liikenteen ja jalankulun kulkutavat sijoitin 

samaan reititysaineistoon, jossa oppilaat kulkevat koulumatkansa julkista liikennettä hyö-

dyntämällä ja/tai kävellen. Otin nämä kulkutavat tutkimukseeni mukaan siksi, että myös 

kestävät liikennemuodot tulevat huomioiduiksi saavutettavuusanalyyseissa. On nimittäin 

täysin mahdollista, että jokin vaihtoehto sopii hyvin henkilöautoilulle mutta ei pyöräi-

lylle, jalankululle tai julkiselle liikenteelle. 

Tutkin oppilaitosten potentiaalisia sijoituspaikkoja ja määriä niin, että aluksi 

etsin kullekin skenaariolle ja eri kulkutapoja sisältäville reititysaineistoille erikseen par-

haimman vaihtoehdon oppilaiden oppilaitoksiin saavutettavuuksien näkökulmasta. Tä-

män jälkeen testasin kunkin skenaarion saamia vaihtoehtoja myös muille reititysaineis-

toille, toisin sanoen testasin esimerkiksi henkilöautoilun reititysaineiston parasta vaihto-

ehtoa myös pyöräilyn ja julkisen liikenteen/jalankulun reititysaineistoille. Lopuksi ar-

vioin näiden testausten perusteella, mikä kunkin skenaarion kolmesta vaihtoehdosta on 

paras kyseiselle skenaariolle. 

Alkuperäisenä suunnitelmana oli arvioida eri skenaarioiden vaihtoehtoja myös 

omalle jalankulun reititysaineistolle niin kuin esimerkiksi Härkönen (2016) teki omassa 

tutkimuksessaan. Tästä päätin kuitenkin luopua, sillä huomasin, että jalankulun reititys-

aineistolla laskettujen saavutettavuuksien muutokset ovat suurin piirtein linjassa pyöräi-

lyn reititysaineistosta saatujen tulosten kanssa. Lisäksi jalankulku on mukana julkisen 

liikenteen reititysaineistossa, joissa oppilaat kulkevat saavutettavuusanalyyseissa koulu-

matkojaan suurimmaksi osaksi jalkaisin. En myöskään analysoinut oppilaitosten opti-

maalisia sijoittamisia vuodelle 2022, vaikka sille oltiin tehty ennustus Oulun kaupungin 

tuottamassa väestöennusteessa. Totesin vuoden 2022 olevan turhan lähellä tutkimuksen 
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teon ajankohtaa. Lisäksi testianalyysien perusteilla ja yleisesti järkeilemällä tulokset ovat 

hyvin samankaltaisia vuodelle 2027 tehtyihin analyyseihin verrattuna. 

Tein tutkimuksen paikkatietoaineistot sekä tarvittavat paikkatietoanalyysit 

ESRI:n ArcGIS 10.5 -ohjelmalla. Latasin ohjelmaan myös Add GTFS to a Network Da-

taset -työkalupaketin saadakseni GTFS-muotoisen Oulun kaupungin joukkoliikennöinti-

datan ArcGIS:ssa hyödynnettävään muotoon (ks. ESRI 2017). Lisäksi käytin Microsoft 

Office:n Excel 2016 -ohjelmaa väestön laskemisessa ja tulosten taulukoinnissa. Kuvassa 

3 esitellään saavutettavuusanalyyseihin tarvittavien tietojen tekovaiheet. Seuraavaksi se-

litän tutkimuksen toteutuksen eri vaiheet. 

 

6.1 Väestöennusteen laskeminen väestöruutuihin ja oppilaiden arviointi 

Väestön laskemisessa käytin siis hyväkseni Tilastokeskuksen 1km x 1km -väestöruutuai-

neistoa sekä Oulun kaupungin tuottamaa väestöennustetta. Tilastokeskuksen väestöruu-

dukon avulla jaoin kunkin väestöennusteen suuralueen väestön suuralueiden sisälle sa-

malla ottaen huomioon väestön eri ikäjakaumat. Tällöin myös suuralueiden sisäiset väes-

tön sijoittumisen erot tulevat esille, ja saavutettavuusanalyyseista tulee realistisempia.  

Leikkasin aluksi Tilastokeskuksen väestöruudut Oulun kaupungin suuraluei-

den rajojen mukaan. Sen jälkeen jaoin kussakin ruudussa olevan kokonaisväestön leikat-

tuihin alueisiin niiden pinta-alojen mukaan. Toisin sanoen, jos tilastoruutu, jossa väestön 

lukumäärä on 1000, leikkautui kahteen yhtä suureen osaan, tuli näille kahdelle alueelle 

kokonaisväestöksi 500. Tämän jälkeen lisäsin tilastoruutujen tai niiden osien väestömää-

riin lisää väestöä, mikäli on oletettavaa, että väestön määrä kyseisessä alueessa kasvaa 

suhteessa enemmän kuin mitä kyseisellä suuralueella keskimääräisesti. Tällaisia alueita 

ovat uudet rakenteilla olevat asuinalueet, kuten Hiukkavaara ja Pateniemen ranta. Kaikki 

väestön lisäystä saaneet alueet olen luetellut liitteessä 1, jossa myös kerron tarkemmin, 

millä perustein lisäsin väestöä väestöruutuihin. Lisäksi siellä on nähtävillä väestöennus-

teen mukaiset eri ikäisten lasten määrät sekä väestömäärät kaupunginosittain Oulussa 

vuosille 2017 ja 2027. 
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Kuva 3. Saavutettavuusanalyyseihin tarvittavat tiedot ja niiden tekovaiheet. 
 

Uusien asuinalueiden kartoittamisessa ongelmana oli määritellä, mitkä suunnitteilla ole-

vat asuinalueet tulevat toteutumaan ja kuinka asuttuja ne ovat vuoteen 2027 mennessä. 

Mikäli olisin ottanut tutkimukseeni mukaan kaikki eri tason kaavoituksissa ja 
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suunnitelmissa mainitut uudet asuinalueet, olisi uusia asuinalueita Oulussa epärealistisen 

paljon. Lisäksi tästä syntyvä työmäärä olisi turhan suuri. Totesinkin parhaimmaksi rat-

kaisuksi lisätä tutkimukseeni vain ne asuinalueet, jotka olivat merkattuna Oulun kaupun-

gin karttapalvelun Opaskarttaan joko suunniteltujen tai vuonna 2018 rakentamiskohteena 

olevien teiden varsilla. Suunnitellut tiet olivat merkattuna karttapalvelussa yhtenäisinä 

tummina ääriviivoina, ja vuonna 2018 rakentamiskohteena olevat tiet olivat omana taso-

naan ”Kadut ja puistot” -tasojoukon alla (Oulun kaupunki a). 

Seuraavaksi jaoin kunkin ruudun tai sen osan väestömäärän ja mahdollisen vä-

estön lisäyksen pinta-alaan suhteutettuna suuralueiden sisällä olevien väestöruutujen 

summan ja suuralueen väestöennusteen mukaisen väestön osamäärällä. Tämän tarkoituk-

sena oli suhteuttaa väestöruutujen väestömäärä väestöennusteen väestömäärään. Tällöin, 

jos esimerkiksi väestöennusteen mukaan väestön määrä nousee jossakin suuralueessa 25 

%, niin myös suuralueen sisällä olevien tilastoruutujen tai niiden osien väestömäärä nou-

see 25 %. Lopuksi jaoin tällä lasketulla kokonaisväestöllä kunkin väestöennusteen sisäl-

tämän ikäjakauman osan kussakin suuralueessa. Lopputulokseksi tulee jokaiselle väestö-

ruudulle tai sen osalle oma väestön määrää ilmaisema arvo kullekin ikäjakaumalle. Ku-

vassa 4 on esitetty tekemäni laskut eri vaiheineen väestöennusteen laskemisesta väestö-

ruutuihin. 

 

 

Kuva 4. Kaava väestöennusteen jakamisesta väestöruutuihin. 
 

On hyvä huomata, etteivät tekemäni väestölisäykset väestöruutuihin lisää väestön koko-

naismäärää lopullisissa väestön määrien arvoissa, vaan ne ainoastaan ”siirtävät” väestöä 

muista väestöruuduista suuralueen sisällä. Väestön lisäykset muihin ruutuihin olivat 

Tilastokeskuksen ruudukon väestö + mahdollinen väestön lisäys 

= Estimoitu koko-
naisväestö 

Ruudukon tai sen osan alueen pinta-ala (km²) 

Suuralueen sisällä olevien ruudukkojen väestön summa 
Suuralueen väestön summa ennusteen mukaan 

   

Kunkin väestön ikäjakauman osan määrä suuralueessa ennusteen mukaan = 
Kunkin ikäja-
kauman osan 

estimoitu 
määrä 

Estimoitu kokonaisväestö 
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erityisen tärkeitä Hiukkavaaran alueella. Ilman lisäyksiä ne Hiukkavaaran väestöruudut, 

joihin on merkattu väestöä, saisivat epärealistisen suuria arvoja väestömääriksi. 

Vaikka Tilastokeskuksen 1km x 1km -väestöruutuaineistossa ylläpidetään vä-

estön määriä eri ikäjakaumissa, en ottanut niitä huomioon väestön laskemisessa. Tähän 

syyt olivat seuraavat: väestöruutuaineiston ja väestöennusteen ikäjakaumat eivät olleet 

samanlaiset, väestöennusteen ikäjakaumat sopivat paremmin tutkimukseeni sekä väestö-

ennusteessa oltiin jo huomioitu Tilastokeskuksen väestöennusteita (Oulun kaupunki 

2017d).  Käytin Väestöruutuaineiston tiedoista ainoastaan väestön koko määrää. 

Saavutettavuusanalyyseissa laitoin koululaisia edustamaan kaikki 7–12- ja 13–

15-vuotiaat, joiden summan laskin yhteen kussakin väestöruudussa tai sen osassa. Lukio-

laisia taas edustivat 16–18-vuotiaiden määrä kerrottuna luvulla 0,55, sillä Oulun kaupun-

gin mukaan 55 % koulun päättäneistä jatkaa samana vuonna opintojaan lukioon. Lopuksi 

vähensin molemmista oppilasryhmistä yksityiskouluihin menevien oppilaiden lukumää-

rän kaikista väestöruuduista tai sen osista. Tein tämän kertomalla kaikkien väestöruutujen 

tai niiden osien oletetut koululaiset luvulla 0,974 ja lukiolaiset luvulla 0,976, sillä väes-

töennusteen mukaan koululaisista yksityiskouluissa nykyään käy 2,6 % ja lukiolaisista 

2,4 % (luvut tässä pyöristettyinä). Edellä mainittujen laskujen myötä oletan, että yksityis-

koulujen saavutettavuus tai muut maantieteelliseen sijaintiin liittyvät ominaisuudet eivät 

vaikuta siihen, hakeutuuko oppilas yksityiskouluun vai ei. Lisäksi oletan, että yksityis-

kouluissa opiskelevien oppilaiden suhteellinen osuus on sama vuonna 2027. 

Lopuksi tein esimerkiksi Salosen ym. (2012) tutkimusta noudattavasti jokaisen 

väestöruudun tai sen osan keskelle pisteen, jotka edustivat saavutettavuusanalyysien ky-

syntä- eli väestöpisteistä. Näin tein siis siksi, että paikkatieto-ohjelmassa on kysyntää ja 

tarjontaa edustavat sijainnit oltava pistemuotoisina. Samalla myös toin näille pisteille vä-

estöruutujen tai niiden osien ominaisuustiedot. Lisäksi suoritin testianalyyseja sekä siir-

telin tarvittaessa väestöpisteitä varmistaakseni sen, että kaikilla väestöpisteillä on pääsy 

reititysaineistoihin. 
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6.2 Reititysaineistojen muodostaminen 

Tein kaikille tutkimuksessa mukana oleville kulkutavoille erikseen oman reititysaineis-

ton. Henkilöauton, pyöräilyn ja jalankulun reititysaineistot tein Liikenneviraston Digi-

road-aineistosta. Julkisen liikenteen/jalankulun reititysaineiston, joka koostuu sekä linja-

autoreittien muodostamasta liikenneverkosta että jalankulun liikenneverkosta, teossa 

hyödynsin Digiroad-aineiston lisäksi Oulun kaupungin GTFS-dataa. 

Digiroad-aineisto on suunniteltu niin, että se on hyödynnettävissä muun mu-

assa palveluratkaisujen arviointia varten (Liikennevirasto). Siinä on eroteltu tiet eri tie-

tyypeiksi, kuten eri tasoisiksi ajoteiksi, pyöräteiksi ja ajopoluiksi. Lisäksi aineisto sisältää 

tietoja muun muassa teiden mahdollisista yksisuuntaisuuksista, nopeusrajoituksista sekä 

siitä, onko tie moottoriliikennetie (Liikennevirasto 2017: 10–13). Liikenneverkkoja muo-

dostettaessa poistin Digiroad-aineiston valmiista tietyypeistä ”Ajopolku” -tietyypin. Ky-

seistä tietyyppiä edustavat tieosat ovat maastoajoneuvolla ajettavissa olevia yksityis- ja 

metsäteitä (Liikennevirasto 2017: 12). Käytännössä esimerkiksi pururadat ja taajamien 

ulkopuolella olevat metsätiet ovat yksityisteitä. Nämä siis poistin siksi, että ei ole miele-

kästä olettaa oppilaiden pystyvän kulkemaan eri kulkutavoilla näitä teitä kaikkina vuo-

denaikoina. Suurin osa ”Ajopolku” -tietyypin teistä olivat hiihtoladuiksi tehtyjä ja asu-

mattomilla alueilla sijaitsevia pururatoja, joten tietyypin poistamisella ei ole suurta mer-

kitystä saavutettavuusanalyysien lopputuloksiin. 

Moottoriliikenneteistä, rampeista ja jalkakäytävistä tein lisäksi omat tietyypit. 

Samalla poistin kaikki huolto- ja pelastusteiden osat, sillä on selvää, ettei näitä teitä ole 

tarkoitettu siviililiikenteelle. Tein myös kokonaan oman tietyypin Oulun ydinkeskustan 

autoteille, jossa oletan teiden reunoilla kulkevan jalkakäytävät. Jouduin tekemään tietyy-

pin siksi, ettei – toisin kuin kevyen liikenteen väyliä ja kävelykatuja – Digiroad-aineis-

tossa ylläpidetä autoteiden varsilla olevia jalkakäytäviä (Liikennevirasto 2017). Mielek-

käiden saavutettavuusanalyysien saamiseksi erityisesti pyöräilyn ja jalankulun osalta on 

tärkeää, että jalkakäytävät Oulun ydinkeskustassa ovat otettu huomioon reititysaineis-

toissa. 
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Laitoin myös kokonaan uusia tieosia Digiroad-aineistooni. Tieosien merkitsemisessä lii-

kenneverkkoon käytin samaa menettelytapaa kuin uusien asuinalueiden merkitsemisessä. 

Merkitsin siis uusiksi tieosiksi vain tiet, jotka olivat merkattu Oulun kaupungin karttapal-

veluun joko suunnitelluiksi tai vuonna 2018 rakentamiskohteina oleviksi teiksi. Uuden 

tieosan ollessa autotie merkitsin sen tietyypiksi ”Liityntäkatu tai tärkeä yksityistie”. Jos 

taas tieosa oli kevyen liikenteen väylä, tietyypiksi tuli ”Kevyen liikenteen väylä”. Oletin 

kaikki uudet tieosat molemmat liikennesuunnat salliviksi. 

Ongelmana uusien teiden kartalle merkitsemisessä tuli se, että Oulun kaupun-

gin karttapalvelun aineisto, Digiroad-aineisto ja Maastokarttarasteri, jota käytin apuna 

tieosien paikantamisessa, eivät olleet keskenään täysin yhteensopivia. Siten onkin mah-

dollista, etteivät merkitsemäni uudet tieosat ole aineistossani täysin niissä sijainneissa, 

johon ne tulevaisuudessa rakennetaan. Nämä sijaintierot ovat kuitenkin korkeintaan vain 

kymmenien metrien luokkaa, joten niillä ei ole käytännön vaikutusta saavutettavuusana-

lyysien tuloksiin. Olennaista on, että uusien asuinalueiden edustamissa väestöruuduissa 

on myös tieosia ja siten pääsy liikenneverkkoihin. 

Edellä mainittujen muokkausten jälkeen tein tekemästäni Digiroad-aineistosta 

liikenneverkot jalankululle, pyöräilylle ja henkilöautoilulle erikseen. Näille liikennever-

koille laitoin kullekin kulkutavalle sopivat omat nopeudet eri tietyypeille. Sen jälkeen 

laskin kullekin tieosalle kaikissa liikenneverkoissa nopeuden, joka laskennallisesti kuluu 

kyseisen tieosan kulkemiseen. Lisäsin vielä risteyssakot henkilöautoilun ja pyöräilyn rei-

titysaineistoille. Julkisen liikenteen/jalankulun reititysaineistossa mukana olevalle jalan-

kulun liikenneverkolle en voinut asettaa risteyssakkoja teknisten rajoitteiden vuoksi. Mo-

rang (2014) tosin lohduttavasti toteaa tähän, ettei jalankulun reititysaineistoille ole tar-

peen eikä edes mielekästä asettaa risteyssakkoja. Lisäksi laitoin Kotavaaran & Rusasen 

(2016) tavoin tieosien mahdolliset yksisuuntaisuudet pätemään kaikille kulkutavoille, 

myös jalankululle ja pyöräilylle. 

Poistin vielä, niin ikään Kotavaaran & Rusasen (2016) tavoin, kustakin liiken-

neverkosta ne tietyypit, joille ei kyseisen liikenneverkon kulkutapaa ole tarkoitettu kul-

kevaksi. Esimerkiksi henkilöautoilun liikenneverkosta poistin kevyen liikenteen tietyypit 

ja pyöräilyn liikenneverkosta moottoriliikennetiet. 
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6.2.1 Julkisen liikenteen/jalankulun reititysaineiston teko 

Julkisen liikenteen/jalankulun kulkutavan mallintamista varten on luotava multimodaali-

nen reititysaineisto, jossa siis on yhdistettynä useampi, tässä tapauksessa jalankulun ja 

julkisen liikenteen, liikenneverkko. Reititysaineistoon tarvittavan, julkisen liikenteen tie-

dot sisältävän GTFS-datan muutin reititysaineistolle sopivaksi Add GTFS to a Network 

Dataset -työkalupaketin avulla. Tarvittavat toimet suoritin Morangin (2014) listaamien 

ohjeiden mukaisesti. Tätä samaa menettelytapaa noudatti myös Härkönen (2016) julkisen 

liikenteen reititysaineistojen muodostamisessa. 

Työkalupaketti liittää taulukkomuodossa olevan GTFS-datan yhteen toiseen 

liikenneverkkoon, joka tässä tapauksessa oli tekemäni Digiroad-pohjainen jalankulun lii-

kenneverkko. Työkalupaketti tekee pysähdyksiä edustavien pisteiden väliin viivat, jotka 

edustavat julkisen liikenteen liikenneverkkoa. Lisäksi se muodostaa toiseen liikenneverk-

koon, pysähdyspisteitä lähimpänä olevaan tieosaan pisteen sekä piirtää tämän pisteen ja 

pysähdyspisteen väliin yhdistelmäviivan. Tämän yhdistelmäviivan tarkoituksena on yh-

distää julkisen liikenteen liikenneverkko toiseen liikenneverkkoon niin, että siirtyminen 

liikenneverkosta toiseen on mahdollista vain pysähdyspisteiden kautta. Syntynyt tuotos 

muuttuu toimivaksi, edellä mainitut kriteerit täyttäväksi reititysaineistoksi, kun julkisen 

liikenteen liikenneverkosta sallitaan siirtyminen yhdistelmäviivoihin pysähdyspisteistä, 

ja toisesta liikenneverkosta sallitaan siirtyminen yhdistelmäviivoihin siitä pisteestä, joka 

piirrettiin pysähdyspistettä lähimpänä olevalle toisen liikenneverkon viivan osalle. 

Asetin julkisen liikenteen liikenneverkkoon siirtymiselle ja sieltä poistumiselle 

aikasakot, joiden tarkoituksena on simuloida julkisen liikenteen ajoneuvoon nousemi-

sesta ja poistumisesta kuluvaa aikaa. Julkiseen liikenneverkkoon siirtymiselle asetin ai-

kasakoksi 18 sekuntia ja sieltä poistumiselle 6 sekuntia Farberin ym. (2014: 152) tutki-

muksen mukaisesti. Laitoin nämä aikasakot piirretyille, liikenneverkot yhdistäville vii-

voille Morangin (2014) ohjeiden mukaisesti siten, että kun oppilas kulkee piirretyn viivan 

digitointisuunnan mukaisesti, tulee hänelle aikasakoksi 18 sekuntia. Oppilaan taas kul-

kiessa piirretyn viivan digitointisuuntaa vastaan, aikasakoksi tulee 6 sekuntia. 
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6.2.2 Kulkunopeuksien arviointi 

Kullekin Digiroad-aineistopohjaiselle liikenneverkolle asetin kulkunopeudet käytännön 

järkeilyn kautta sekä hyödyntämällä aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja Digiroad-aineistosta 

joillekin teille valmiiksi löytyviä nopeusrajoituksia. Henkilöauton liikenneverkolle asetin 

aluksi nopeusrajoitusten mukaiset kulkunopeudet niille tieosille, joille oli asetettu no-

peusrajoitus. Siten siis oletin, että autoilijat pystyvät ajamaan rajoitusnopeutta eivätkä aja 

ylinopeutta. Tämän jälkeen asetin lopuille kullekin eri tietyyppiä edustaville tieosille sel-

laisen nopeuden, joka on käytännön kannalta mielekäs kyseiselle tietyypille. Tässä no-

peuksien arvioinnissa huomioin sen, minkälaisia nopeusrajoituksia oli asetettu kullekin 

tietyyppien tieosille. Lopuksi asetin taajamissa oleville tieosille 10 % pienemmän nopeu-

den ruuhkien vaikutusten huomioimiseksi Kotavaaraa & Rusasta (2016: 16) mukaillen. 

Tosin suurimmille taajamissa oleville tietyypeille asetin nopeuden jopa 20 % hitaam-

maksi korostaakseni suurten teiden ruuhkien aiheuttamaa hitautta. 

Pyöräilyn ja jalankulun liikenneverkoille asetin suurimmiksi mahdollisiksi no-

peuksiksi 18 km/h ja 4,2 km/h. Samoja nopeuksia käyttivät myös Jäppinen ym. (2013) 

omassa tutkimuksessaan. Suurimmat nopeudet sallin pyöräilyn liikenneverkossa kevyen 

liikenteen väylille ja jalankulun liikenneverkossa kevyen liikenteen väylille, jalkakäytä-

ville ja kävelykaduille. Asetin pyöräilijät omassa liikenneverkossaan kulkemaan jalka-

käytävillä ja kävelykaduilla jalankulkijoiden vauhtia, jolloin siis oletan pyöräilijöiden ta-

luttavan pyörää. Autoteiden tietyypeille taas asetin kulkutavoille maksiminopeutta pie-

nemmät nopeudet sen mukaan, kuinka suuri autotie on sekä sijaitseeko autotie taaja-

massa. Autotien sijaitessa taajamassa vähensin kulkunopeuksia samoissa suhteissa kuin 

mitä henkilöauton liikenneverkossa. Lopuksi laskin kaikille kulkutapojen liikenneverk-

kojen tieosille asetetun nopeuden ja tieosan pituuden mukaisen matkaan kuluvan ajan, 

joka myös toimi saavutettavuusanalyysien mittayksikkönä. Tieosien kulkemiseen kuluva 

aika perustuu siis tieosan pituuteen sekä tieosalle asetettuun nopeuteen ja siten tieosan 

tietyyppiin sekä käytettyyn kulkutapaan. Kulkutapojen liikenneverkoille asetetut nopeu-

det ovat nähtävissä liitteessä 2. 
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6.2.3 Risteyssakkojen määrittely 

Sekä Härkönen (2016), Kotavaara & Rusanen (2016) että Jäppinen ym. (2013) asettivat 

tutkimuksissaan vain yhdenlaiset risteyssakot kattamaan kaikenlaiset risteykset ja ris-

teyksiin saapumiset, jolloin muun muassa erilaiset tietyypit ja niiden hierarkiatasot jäävät 

huomiotta. Tein tämänkaltaisista risteyssakkojen asettamisista saman lopputuloksen kuin 

Kotavaara & Rusanen (2016: 16): paikallistasolla tällaiset risteyssakot ovat varsin kar-

keita. Koska halusin välttää tämän karkeuden ja koska en kirjallisuudesta tai aiemmista 

tutkimuksista löytänyt sopivia risteyssakkoja, päätin arvioida risteyssakot itse. 

Risteyssakkoja arvioidessa otin huomioon risteyksiin hidastamisen, kulkuta-

van sekä väistettävien ajoneuvojen lukumäärän, jonka sain arvioitua kääntymissuunnan, 

teiden hierarkkisuudet sekä väistämisvelvollisuudet huomioimalla. Asetin eri kulkuta-

voille eri suuruisen risteykseen hidastamissakon, jonka tarkoituksena on simuloida aikaa, 

joka kuluu tienkäyttäjältä risteyksessä kääntymiseen sekä hidastamiseen väistettävien 

ajoneuvojen katsomista varten. Väistettävien ajoneuvojen lukumäärän arvioin erikseen 

kolmelle erilaiselle nelihaararisteykselle sekä kolmelle risteyksen poistumissuunnalle eli 

oikealle ja vasemmalle kääntymisiin sekä suoraan etenemiseen. Eri nelihaararisteykset 

taas olivat tasa-arvoinen risteys sekä kaksi epätasa-arvoista risteystä, joissa tienkäyttäjä 

saapuu risteykseen toisessa risteystyypissä suuremman hierarkiatason ja toisessa pienem-

män hierarkiatason tieltä. Edellä mainituissa risteyksissä tienkäyttäjän on väistettävä tois-

ten teiden ajoneuvoja liikennesääntöjen mukaisesti. 

Asetin tietyypit kaikissa reititysaineistoissa samalla tavoin kolmelle eri hierar-

kiatasolle. Tämä tasojen lukumäärä määräytyi paikkatieto-ohjelman rajoitteiden mukaan. 

Samasta syystä myös hierarkiatason 1 eli kaikkein suurimmille teille en voinut asettaa 

kääntymissakkoja. Asetin eri tietyyppien hierarkiatasot henkilöautoilun liikenneverkolle 

niin, että tasolle 1 tulivat kaikkein suurimmat, käytännössä vain henkilöautoille sallitut 

tietyypit. Tasolle 2 taas tulivat keskikoiset autotiet, ja tasolle 3 pienimmät autotiet. Pyö-

räilyn ja jalankulun liikenneverkoille asetin hierarkiatasot muuten samalla tavalla kuin 

henkilöautollekin, mutta kevyelle liikenteelle tarkoitetuille tietyypeille laitoin hierarkia-

tasoksi 3 ja pienimmille autoteille 2. Sen jälkeen laskin risteykseen hidastamissakon sekä 

väistettävistä ajoneuvoista aiheutuvan hidasteen summan, joka oli myös lopullinen ris-

teyssakko. 
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Eri tietyypeille asetetut hierarkiatasot ovat listattu liitteessä 2. Väistettävistä ajoneuvoista 

aiheutuvien hidasteiden laskeminen ja siihen liittyen tehdyt oletukset, kaava kääntymis-

sakkojen laskemisesta sekä esimerkki lasketuista kääntymissakoista henkilöautolle ovat 

myös esitelty liitteessä 2. 

 

6.3 Tarjontapisteiden teko 

Oulun oppilaitosten potentiaaliset sijoituspaikat olivat tutkimukseni saavutettavuusana-

lyysien tarjontapisteitä. Päätin tehdä aluksi kolme tarjontapistetasoa: yhden koulujen, yh-

den lukioiden sekä yhden ihannetilanteiden analysointia varten. Näistä viimeksi maini-

tussa tasossa – toisin kuin muissa tasoissa – ei ole huomioitu ollenkaan nykyisiä oppilai-

toksia. Lisäksi tein vielä kaksi erillistä tarjontapistetasoa, jossa toisessa ovat mukana pel-

kästään nykyiset koulut ja toisessa lukiot. 

Koska mahdollisille uusille oppilaitoksille ennakkoon päätettyjä tarjontapis-

teitä ei ollut, täytyi ne kehittää itse. Lähtökohtaisesti siis tarjontapisteitä tulisi olemaan 

hyvin paljon ympäri Oulua. Aloitinkin ensimmäisenä tehtävien kolmen tarjontapisteta-

sojen teon laittamalla Oulun alueelle jokaisen Väestöruutuaineiston ruudun kulmaan tar-

jontapisteen. Tällöin tarjontapisteiden väliseksi etäisyydeksi tuli 1 km. Lisäsin kuitenkin 

niiden ruutujen keskikohtaan tarjontapisteen, joiden väestö on yli 500 asukasta vuonna 

2027 tekemäni väestön arvion mukaan. Lisäksi lisäsin koulujen ja lukioiden tarjontapis-

tetasoille Oulun nykyiset oppilaitokset tarjontapisteiksi. 

Pienentääkseni tarjontapisteiden lukumäärää, ja samalla ylipäätänsä mahdol-

listaakseni saavutettavuusanalyysien teon, poistin kaikista tasoista sellaisia tarjontapis-

teitä, joilla ei ilmeisistä syistä ole mahdollisuutta tulla valituksi saavutettavuusanalyy-

seissä. Poistin vesistöjen kohdalle osuvat tarjontapisteet sekä tarjontapisteet, jotka ovat 

alle kilometrin päässä Oulun kuntarajojen maarajoista tai yli 500 metrin päässä lähim-

mästä Digiroad-aineiston tiestä. Poistin tarjontapisteet myös Oulun merialueen saarilta 

sekä Oulun enklaaveista eli alueista, jotka kuuluvat Ouluun mutta ovat kokonaan toisen 

kunnan ympäröimiä. Lisäksi poistin koulujen ja lukioiden tarjontapistetasoista nykyisten 

oppilaitosten lähellä olevat tarjontapisteet. Nykyisten oppilaitosten lähiväestöruutujen 

väestön ollessa yli 500 asukasta vuoden 2027 ennusteessa, poistin oppilaitoksesta 500 
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metrin etäisyydellä olevat muut tarjontapisteet. Muussa tapauksessa poistin tarjontapis-

teet, mikäli ne olivat 1000 metrin etäisyydeltä oppilaitoksesta. Pidin kuitenkin näissä kah-

dessa tasossa kaikki Oulun oppilaitokset tarjontapisteinä, vaikka ne olisivat täyttäneet 

jonkin edellä mainituista kriteereistä. 

Vaikkei saavutettavuusanalyysien ensisijaisena tarkoituksena ole ottaa kantaa 

oppilaitosten kokoon, on ilmeistä, ettei useiden tuhansien oppilaiden oppilaitoksia ole 

mielekästä sallia saavutettavuusanalyyseissa. Myöskään sellainen tulos ei ole kannattava, 

jossa nykyiselle oppilaitokselle tulee oppilasmääräksi huomattavasti suurempi lukumäärä 

kuin mitä oppilaitoksen suurimmaksi oppilasmääräksi on tarkoitettu. Näistä syistä loin 

tarjontapisteille kapasiteetit, joilla rajoitan oppilaitosten oppilasmäärien nousemista käy-

tännön kannalta liian korkeaksi saavutettavuusanalyyseissa. Niihin tarjontapisteisiin, 

jotka ovat olemassa olevia oppilaitoksia, asetin oppilaiden maksimimääräksi nykyisten 

oppilaiden lukumäärän – mukaan lukien myös kymppiluokkaiset, esikoululaiset, erityis-

ryhmäläiset jne. – kerrottuna luvulla 1,2. Tämän 20 %:n lisäyksen tarkoituksena on var-

mistaa, että varmasti kaikki nykyisten oppilaitosten tila tulee hyödynnettäväksi saavutet-

tavuusanalyyseissa. Samalla myös oletan, että muiden oppilasryhmien käyttämät tilat op-

pilaitoksissa voidaan luovuttaa koululaisten tai lukiolaisten hyödynnettäväksi. Muiden 

tarjontapisteiden suurimmaksi sallituksi oppilasmääräksi laitoin suurimman kapasiteetin 

nykyisten oppilaitosten edustamien tarjontapisteiden kapasiteeteista. Tämä suurin kapa-

siteetti on Ritaharjun koulun tarjontapisteen 1553 oppilasta.  

Tein kuitenkin edellä mainituista toimista joitakin poikkeuksia nykyisten op-

pilaitosten edustamien tarjontapisteiden kapasiteetteihin. Laitoin Hiukkavaaran koulun 

edustamalle tarjontapisteelle kapasiteetiksi 700, joka on Oulun kaupungin mukaan kou-

luun suunniteltu suurin mahdollinen oppilasmäärä. Lisäksi muutin Kastellin monitoimi-

talon oppilaitoksia edustaville tarjontapisteille kapasiteetiksi koko monitoimitalon kapa-

siteetin. Tällöin siis oletan, että lukioiden optimaalisia sijainteja selvitettäessä koululaiset 

ollaan valmiita siirtämään muualle lukiolaisten tieltä ja päinvastoin. Kyseinen kapasitee-

tin lisäys on tarpeellinen lukioiden sijainteja selvitettäessä, sillä muuten lukiolaisia on 

saavutettavuusanalyyseissa enemmän kuin tarjolla olevia oppilaitospaikkoja. Lisäsin 

myös Oulun normaalikoulut mukaan tarjontapisteiksi, vaikka ne eivät olekaan Oulun kau-

pungin oppilaitoksia. Oulun normaalikoulut kuuluvat kuitenkin Oulun yliopiston 
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alaisuuteen ja niihin jaetaan oppilaita samoilla kriteereillä kuin mitä kaupungin kouluihin, 

joten niiden huomioiminen nykyisiksi oppilaitoksiksi tutkimuksessani on perusteltua. 

Saarelan koulun, jonka käyttö siis koululaisten opetukseen lopetettiin elo-

kuusta 2017 alkaen (Oulun kaupunki 2017a), osalta tein niin, että asetin Saarelan koululle 

muiden koulujen tapaan oman tarjontapisteen koulua edustamaan. Tarjontapisteelle ase-

tin kapasiteetiksi saman 1553 oppilasta kuin mitä uusille oppilaitoksille asettamani kapa-

siteetti on. Lisäksi oletin tehdyissä saavutettavuusanalyyseissa Saarelan nykyiseksi kou-

luksi. Menettelin näin siksi, että minulla ei ollut tutkimuksen tekohetkellä tietoa siitä, 

onko oppilaitos koululaisten käytössä tai ovatko Saarelan koulussa mahdollisesti aiem-

min olleiden koululaisten siirrot muihin kouluihin huomioitu Oulun kaupungin tähän tut-

kimukseen tuotetussa datassa. Tällä tavoin toimittuna tehdyt saavutettavuusanalyysit vas-

taavat siten myös siihen, oliko Saarelan koulun käytön lopettaminen järkevää saavutetta-

vuuden näkökulmasta. 

 

6.4 Saavutettavuusanalyysit 

Aluksi siis etsin kullekin skenaariolle parhaimmat vaihtoehdot henkilöautoilun, pyöräilyn 

ja julkisen liikenteen/jalankulun reititysaineistoista. Näiden vaihtoehtojen löydyttyä tes-

tasin niiden saavutettavuutta myös kahdelle muulle reititysaineistolle. Lisäksi testasin 

myös oppilaitosten nykytilanteiden saavutettavuutta kaikilla reititysaineistoilla. Kun saa-

vutettavuusanalyysit olivat tehty, laskin oppilaiden koulumatkojen aikojen keskiarvot 

erikseen kaikille skenaarioille, vaihtoehdoille ja kulkutavoille sekä keskiarvon kullekin 

vaihtoehdolle, jossa olivat huomioituina kaikki kyseisen vaihtoehdon kulkutavat. Lo-

puksi taulukoin tulokset ja tein karttaesityksiä, joissa näkyvät uudet valitut oppilaitokset. 

Kuvassa 5 havainnollistuu saavutettavuusanalyysien vaiheet. 

Analysoidessani skenaarioita, joissa oppilaitoksia lakkautetaan, käytin tarjon-

tapisteinä nykyisiä oppilaitoksia. Analysoidessani taas skenaarioita, joissa oppilaitosten 

määrä kasvaa, laitoin nykyiset oppilaitokset vaadituiksi palvelupisteiksi ja tarjontapis-

teiksi laitoin ne pisteet tarjontapistetasoista, joissa oppilaitoksia on sijoitettu ympäri Ou-

lua mutta joista on poistettu nykyisten oppilaitosten lähellä sijainneet pisteet. 
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Ihannetilanne-skenaarioita analysoidessani käytin sitä tarjontapistetasoa, jossa pisteitä on 

sijoitettu ympäri Oulua ja jossa ei ole otettu huomioon nykyisiä oppilaitoksia. 

  

 

Kuva 5. Saavutettavuusanalyysien vaiheet ja niihin tarvittavat tiedot. 

 

Jouduin asettamaan teknisistä rajoitteista johtuen oppilaiden koulumatka-ajoille ylärajat, 

mikä tarkoittaa sitä, että näiden ylärajojen ylittyessä oppilaita tai heitä edustavia väestö-

pisteitä ei huomioida saavutettavuusanalyyseissa. Lukioiden skenaarioita analysoidessani 

asetin henkilöautoilun ja julkisen liikenteen ylärajoiksi 90 minuuttia ja pyöräilyn ylära-

jaksi 60 minuuttia. Koulujen skenaarioiden analysoinnissa taas henkilöautoilun ja julki-

sen liikenteen ylärajoina oli 60 minuuttia ja pyöräilyn ylärajana 45 minuuttia. Valitsin 

matka-ajat käytännön järkeilyn kautta; joskin oli muistettava, että erityisesti julkisen lii-

kenteen/jalankulun reititysaineistossa syrjäseuduilla sijaitsevia väestöpisteitä oli saatava 

saavutettavuusanalyyseista pois mielekkäämpien tulosten aikaansaamiseksi. Huomioin 
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näiden matka-aikojen ylärajojen ylittävät oppilaat kuitenkin niin, että matka-aikojen kes-

kiarvoja laskettaessa asetin kaikille näille oppilaille matka-ajaksi ylärajan. Toisin sanoen, 

jos esimerkiksi lukioiden saavutettavuuksia tutkittaessa tulee 50 %:lle oppilaista matka-

ajaksi yli 60 minuuttia ja muiden matka-aika on 30 minuuttia, niin tällöin kaikkien oppi-

laiden matka-ajan keskiarvoksi tulee 45 minuuttia. 

Analysoin oppilaiden oppilaitoksiin saavutettavuutta tarjontapisteestä väestö-

pisteeseen eli oppilaitoksesta kotiin. Lisäksi asetin matkan lähtöajaksi klo 16 ja -päiväksi 

maanantain. Nämä oletukset tein lähinnä julkisen liikenteen/jalankulun reititysaineistoa 

ajatellen: on teknisesti helpompaa asettaa oppilaille sama kellonaika lähtöajaksi eli oppi-

laitoksesta poistumisajaksi kuin saapumisajaksi eli oppilaitokseen tuloajaksi. Lisäksi ar-

kipäivän valinta on ilmeinen, sillä koulua käydään arkipäivisin sekä julkisen liikenteen 

reitit ja aikataulut ovat erilaisia viikonloppuisin. Kellonaika taas on valittu sen vuoksi, 

että klo 16 on arkipäivisin ruuhkaisinta aikaa, ja reititysaineistoissa olevat aikasakot olen 

tehnyt nimenomaan simuloimaan ruuhkia. Tällöin myös saatuja tuloksia voidaan tulkita 

niin, että saadut matka-ajat ilmaisevat hitainta mahdollista tilannetta. 

 

7. TULOKSET 

Seuraavaksi esittelen tapaustutkimukseni tulokset sekä tarkastelen niitä. Alaluvussa 7.1 

esittelen tuloksista tekemiäni keskeisimpiä taulukoita, kuvioita ja karttaesityksiä eri ske-

naarioiden parhaimpien vaihtoehtojen osalta. Alaluvussa 7.2 tarkastelen kriittisesti tulok-

sia sekä tekemieni taulukoiden, kuvien ja karttaesitysten, mutta myös niiden ulkopuolis-

ten, tutkimuksen teon yhteydessä esiin nousseiden seikkojen kautta. Lopuksi alaluvussa 

7.3 listaan sellaisia tuloksia koulujen ja lukioiden optimaalisista sijainneista ja lukumää-

ristä, jotka kestävät kriittisen tarkastelun ja ovat päteviä tuloksiin harhaa aiheuttavista 

tekijöistä huolimatta. 

Haluan korostaa, että olen tutkinut oppilaitosten optimaalisia sijoittamisia 

ja tarkastellut tuloksia pelkästään saavutettavuuden näkökulmasta. En siis ota kan-

taa muihin oppilaitosten sijoittamisiin vaikuttaviin tekijöihin, kuten oppilaitosten mainei-

siin, historioihin sekä opetustarjontoihin ja -kieliin, erilaisiin kaavoitus- ja rakentamisra-

joitteisiin tai siihen, missä kunnossa oppilaitosrakennukset ovat. 
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7.1 Keskeiset kuvat ja taulukot 

Tässä alaluvussa ovat siis ne taulukot, kuviot ja karttaesitykset tuloksista, joita pidän kaik-

kein parhaimpina tulosten tarkasteluun. Loput tulokset, kuten kunkin skenaarion kaikki 

vaihtoehdot, ovat näkyvillä liitteessä 3. Lisäksi liitteessä 3 on taulukoituna eri skenaarioi-

den parhaimpien vaihtoehtojen oppilaitosten kapasiteetit, nykyiset oppilasmäärät ja hen-

kilöautoilun reititysaineistolla tehtyjen analyysien mukaiset oppilasmäärät sekä karttaesi-

tykset kustakin skenaariosta erikseen. 

Päätin tulosten parhaimmiksi oppilaiden oppilaitosmatkoja kuvaaviksi avain-

luvuiksi ottaa saavutettavuuden suhteelliset muutokset muihin skenaarioihin verrattuna. 

Tarkastelemalla tulosten suhteellisia arvoja vertaamalla niitä muihin skenaarioihin reiti-

tysaineistoissa olevat mahdolliset väärät matkustusaikojen arviot eivät vaikuta tuloksiin, 

sillä samat väärät arviot ovat vaikuttamassa sekä nykytilanteen että tutkittavan skenaarion 

ja vaihtoehdon arvoihin ja siten poissulkemassa toisiansa. 

Taulukoissa 1 ja 2 on lukioiden ja koulujen eri skenaarioiden koulumatkojen 

kestot nykytilanteeseen verrattuna tutkituilla kulkutavoilla. Taulukoissa 3 ja 4 taas on eri 

skenaarioiden koulumatkojen aikarajojen suhteellisten oppilaitoksiin saavutettavuuksien 

muutokset edellisiin skenaariohin verrattuna. Taulukoiden 3 ja 4 tulkitsemisen helpotta-

miseksi olen merkannut punaisella fontilla ne suhteellisten osuuksien muutosten arvot, 

jotka ovat alle -5,0 %. Taulukoissa sarakkeiden otsikkoina olevat lyhenteet ”HA”, ”PP” 

ja ”JJ” tarkoittavat henkilöautoilua, (polku)pyöräilyä ja julkista liikennettä/jalankulkua. 

Kuvassa 6 taas näkyy viivakuviot oppilaiden kumulatiivisista saavutettavuuksista tutki-

tuilla kulkutavoilla ihannetilanneskenaarioiden, nykytilanteiden ja niiden skenaarioiden 

osalta, joissa lukioita ja kouluja on vähennetty eniten. Lopuksi kuvissa 7 ja 8 on kartta-

esitykset ihannetilanneskenaarioiden oppilaitoksista sekä nykyisistä oppilaitoksista. 

Taulukosta 1 voidaan havaita, että mahdollinen uusi kahdestoista lukio kan-

nattaa perustaa Iinatin alueelle olettaen, että kaikki nykyiset lukiot säilyvät toiminnassa 

(ks. myös liite 3). Lukioiden lakkautusten osalta taas Oulun suomalaisen yhteiskoulun 

lukio on valikoitunut lakkautettavaksi kaikissa niissä skenaarioissa, joissa lukioita lak-

kautetaan. Myös Madetojan musiikkilukio ja Merikosken lukio ovat valikoituneet kah-

dessa eniten lukioita lakkauttavassa skenaariossa. Oulun lyseo on valikoitunut 
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lakkautettavaksi kahden lukion lakkauttamisskenaariossa, mutta ei muissa skenaarioissa. 

Neljän lukion lakkauttamisskenaariossa edellä mainittujen lukioiden lisäksi lakkautui 

Laanilan lukio. Nykytilanteeseen verrattuna oppilaiden saavutettavuus odotetusti paranee 

eniten 11 lukion ihannetilanneskenaariossa ja vähenee eniten neljän lukion lakkautta-

misskenaariossa. Kulkutapojen osalta eniten lukiolaisten lukiomatkojen keskiarvot muut-

tuvat julkisen liikenteen/jalankulun kulkutavalla ja vähiten henkilöautoilun kulkutavalla. 

Tämän trendin selkein poikkeus löytyy 11 lukion ihannetilanneskenaariosta, jossa lu-

kiomatkojen kesto vähenee eniten pyöräilyn kulkutavalla. 

 

Taulukko 1. Lukioiden kaikkien skenaarioiden parhaimpien vaihtoehtojen lukiomatkojen kestot 

nykytilanteeseen verrattuna tutkituilla kulkutavoilla. 
 

 

Taulukon 2 mukaan, mikäli uusi koulu halutaan perustaa nykyisten lisäksi, kannattaa se 

perustaa Linnanmaalle Teknologiakylän ympäristöön. Kolmen uuden koulun perusta-

misskenaariossa taas uudet koulut kannattaa perustaa Rantaan Oulunsalon keskukseen, 

Ritaharjun Kölliin ja Putaankylään Martinniemeen (ks. myös liite 3). Koulujen lakkaut-

tamisskenaarioissa Nuottasaaren yksikkö ja Lämsänjärven yksikkö ovat mainittu lak-

kautettavaksi kaikissa kolmessa skenaariossa. Myös Jakun koulu, Sarasuon yksikkö ja 

Oulun kansainvälinen koulu ovat mainittu lakkautettaviksi kahdessa eri skenaariossa. 

Sekä koulumatkojen absoluuttiset keskiarvot että niiden muutokset nykytilanteeseen 

    Keskiarvon muutos (min) 
Skenaario Lisättävät/lakkautettavat lukiot HA PP JJ Yht.* 
11 lukion nykytilanne – (7,9) (24,9) (51,4) (28,0) 

11 lukion ihannetilanne ks. Liite 3 -1,4 -6,0 -4,1 -3,8 

Yksi lukio lisätään "Iinatin lukio" 0,0 -2,9 -3,5 -2,1 

Yksi lukio lakkautetaan Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 0,1 0,2 0,2 0,2 

Kaksi lukiota lakkautetaan 
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 

0,4 0,5 0,5 0,5 
Oulun lyseo 

Kolme lukiota lakkaute-
taan 

Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 

0,6 1,6 2,2 1,5 Madetojan musiikkilukio 

Merikosken lukio 

Neljä lukiota lakkautetaan 

Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 

0,8 3,4 3,7 2,6 
Madetojan musiikkilukio 

Merikosken lukio 

Laanilan lukio 
      
*On saatu laskemalla eri kulkutapojen keskiarvojen muutokset yhteen tarkoilla arvoilla ja jakamalla ne kolmella  
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verrattuna ovat pienempiä kuin lukioiden skenaarioiden vastaavat lukiomatkojen arvot. 

Koulumatkat olivat keskimäärin lyhyimpiä 67 koulun ihannetilanneskenaariossa ja pi-

simpiä odotetusti seitsemän koulun lakkauttamisskenaariossa, jossa siis kouluja oli vähi-

ten kaikista koulujen skenaarioista. Eniten koulumatkojen kestot muuttuvat skenaarioiden 

välillä julkisen liikenteen/jalankulun kulkutavalla ja vähiten henkilöautoilun kulkutavalla 

eli myös samalla tavoin kuin lukioiden skenaarioissa. Tosin, toisin kuin lukioiden ske-

naarioissa, myös 67 koulun ihannetilanneskenaariossa koulumatkojen keskiarvo muuttui 

eniten julkisen liikenteen/jalankulun kulkutavalla. 

 

Taulukko 2. Peruskoulujen kaikkien skenaarioiden parhaimpien vaihtoehtojen koulumatkojen 

kestot nykytilanteeseen verrattuna tutkituilla kulkutavoilla. 

 

  

Skenaario Lisättävät/lakkautettavat koulut 
Keskiarvon muutos (min) 

HA PP JJ Yht. 
67 koulun nykytilanne – (3,6) (9,2) (22,9) (11,9) 
67 koulun ihannetilanne ks. Liite 3 -0,3 -1,2 -2,6 -1,4 
Yksi koulu lisätään "Teknologiakylän koulu (Linnanmaa)" 0,0 -0,2 -0,5 -0,2 

Kolme koulua lisätään 
"Rannan koulu (Oulunsalo)" 

0,0 -0,2 -0,6 -0,3 "Köllin koulu (Ritaharju)" 
"Putaankylän koulu (Martinniemi)" 

Kolme koulua lakkaute-
taan 

Nuottasaaren yksikkö 
0,0 0,0 0,1 0,0 Oulun kansainvälinen koulu 

Lämsänjärven yksikkö 

Viisi koulua lakkautetaan 

Nuottasaaren yksikkö 

0,0 0,2 0,1 0,1 
Jakun koulu 
Lämsänjärven yksikkö 
Oulun kansainvälinen koulu 
Sarasuon yksikkö 

Seitsemän koulua lakkau-
tetaan 

Nuottasaaren yksikkö 

0,1 0,3 0,7 0,4 

Jakun koulu 
Lämsänjärven yksikkö 
Sarasuon yksikkö 
Keiskan yksikkö 
Länsituulen koulu 
Oulunlahden koulu ja Santerikujan sivukoulu 

            
*On saatu laskemalla eri kulkutapojen keskiarvojen muutokset yhteen tarkoilla arvoilla ja jakamalla ne kolmella  
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Taulukko 3. Lukioiden eri skenaarioiden lukiomatkojen aikarajojen suhteellisten oppilaitoksiin 

saavutettavuuksien muutokset edelliseen skenaarioon verrattuna. 

 

 

Taulukosta 3 nähdään, että nykytilanneskenaariossa henkilöautoilun kulkutavalla lähes 

kaikkien lukiolaisten lukiomatka on alle 60 minuuttia silloin, jos he kulkevat lukiomat-

kansa henkilöautoillen. Myös pyöräillen suurin osa lukiomatkoista on alle 60 minuuttia, 

kun taas julkista liikennettä/jalankulkua käyttämällä lukiomatkat ovat alle 60 minuutin 

mittaisia vain reilulla puolella kaikista lukiolaisista. Lukiomatkojen kesto eri skenaarioita 

verrattaessa edellisiin skenaarioihin muuttuu eniten julkisen liikenteen/jalankulun kulku-

tavan ja vähiten henkilöautoilun kulkutavan osalta. Yhden uuden lukion lisäämisskenaa-

riossa niiden lukiolaisten lukumäärät, joiden lukiomatkat ovat alle 15, 30, 45, 60 ja 90 

minuuttia, kasvavat pyöräilyn ja julkisen liikenteen/jalankulun kulkutapojen osalta nyky-

tilanteen skenaarioon verrattuna, kun taas henkilöautoilun osalta lukiomatkojen kestoissa 

ei ole merkittäviä eroja. Myöskään yhden ja kahden lukion lakkauttamisskenaarioissa ei 

näiden lukiolaisten lukumäärät muutu merkittävästi millään kulkutavalla edellisiin ske-

naarioihin verrattuna. Kahden lukion lakkauttamisskenaarion julkisen 

Skenaario Kulkutapa 

Suhteellisen osuuden muutos edelliseen skenaa-
rioon verrattuna (%)  

15 min 30 min 45 min 60 min 90 min* 

Yksi lukio lisätään 
Henkilöautoilu (91,3) (98) (99,5) (99,9) (100) 
Pyöräily (56,6) (73,5) (83,5) (86,4) – 
Julkinen liikenne/jalankulku (16,3) (37,1) (54,8) (64,7) (76,8) 

Nykytilanne 
Henkilöautoilu 0,2 -0,1 0,0 0,0 0 
Pyöräily -20,7 -11,9 -6,8 0,1 – 
Julkinen liikenne/jalankulku -3,8 -5,7 -7,2 -10,2 -8,8 

Yksi lukio lakkautetaan 
Henkilöautoilu -0,1 0,1 0,0 0,0 0 
Pyöräily 0,4 -0,9 0,8 -0,1 – 
Julkinen liikenne/jalankulku 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Kaksi lukiota lakkautetaan 
Henkilöautoilu -1,4 0,1 0,0 0,0 0 
Pyöräily 2,7 1,2 -3,4 -2,0 – 
Julkinen liikenne/jalankulku -29,8 -2,0 -0,8 0,0 0,0 

Kolme lukiota lakkaute-
taan 

Henkilöautoilu 1,4 -0,2 -0,1 0,0 0 
Pyöräily -4,8 -3,0 -0,9 -2,3 – 
Julkinen liikenne/jalankulku -10,0 -20,6 -6,3 -1,2 -0,6 

Neljä lukiota lakkautetaan 
Henkilöautoilu 0,1 0,0 0,1 0,0 0 
Pyöräily -7,4 -8,3 -4,4 0,0 – 
Julkinen liikenne/jalankulku -10,0 -10,4 -5,8 -4,1 -1,9 

              
*Pyöräilyn osalta tutkittiin saavutettavuutta vain 60 minuuttiin asti 
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liikenteen/jalankulun kulkutavasta 15 minuutin kohdalta löytyvä suuri arvo -29,8 % ei ole 

äsken mainitsemaani seikkaa vastaan, sillä tämän kulkutavan muut koulumatkojen kesto-

jen arvot eivät ole suuria. Toisin sanoen kahden lukion lakkauttamisskenaariossa yhden 

lukion lakkauttamisskenaarioon verrattuna niiden lukiolaisten lukumäärä, joiden lukio-

matka on alle 15 minuuttia, vähenee merkittävästi, mutta muiden lukiomatkojen kestojen 

osalta lukiolaisten lukumäärät eivät muutu merkittävästi. Sen sijaan kolmen ja neljän lu-

kion lakkauttamisskenaariossa edellisiin skenaarioihin verrattuna lukiomatkojen kesto pi-

tenee merkittävästi 15, 30 ja 45 minuutin matkarajojen osalta erityisesti jalankulun/julki-

sen liikenteen kulkutavan mutta myös pyöräilyn kulkutavan osalta. 

 

Taulukko 4. Peruskoulujen eri skenaarioiden koulumatkojen aikarajojen suhteellisten oppilaitok-

siin saavutettavuuksien muutokset edelliseen skenaarioon verrattuna. 
 

 

Taulukon 4 mukaan suurimmalla osalla, lähes 100 %:lla oppilaista koulumatka on alle 15 

minuuttia henkilöautoillen. Suurin osa, noin 95 % oppilaiden koulumatkojen kestoista 

taas pyöräillen on alle 30 minuuttia ja julkista liikennettä/jalankulkua käyttämällä 45 

    
Suhteellisen osuuden muutos edelliseen ske-

naarioon verrattuna (%) 
Skenaario Kulkutapa 15 min 30 min 45 min 60 min* 

Kolme koulua lisätään 
Henkilöautoilu (99,5) (100,0) (100,0) (100,0) 
Pyöräily (86,0) (95,5) (97,0) – 
Julkinen liikenne/jalankulku (42,2) (77,0) (88,5) (94,0) 

Yksi koulu lisätään 
Henkilöautoilu 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pyöräily 2,2 -0,1 0,0 – 
Julkinen liikenne/jalankulku -5,5 0,6 1,6 -0,6 

Nykytilanne 
Henkilöautoilu 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pyöräily -2,0 -0,1 -0,1 – 
Julkinen liikenne/jalankulku 0,0 -1,2 -1,9 0,0 

Kolme koulua lakkautetaan 
Henkilöautoilu 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pyöräily 0,0 0,0 0,0 – 
Julkinen liikenne/jalankulku -1,0 -0,1 0,0 -0,4 

Viisi koulua lakkautetaan 
Henkilöautoilu 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pyöräily -2,6 -0,1 -0,1 – 
Julkinen liikenne/jalankulku -0,3 0,5 -0,2 0,3 

Seitsemän koulua lakkaute-
taan 

Henkilöautoilu 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pyöräily 1,5 0,1 -0,1 – 
Julkinen liikenne/jalankulku -3,4 -3,2 -0,7 -0,1 

            
*Pyöräilyn osalta tutkittiin saavutettavuutta vain 45 minuuttiin asti 
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minuuttia. Koulujen eri skenaarioiden niiden oppilaiden lukumäärät, joiden koulumatkat 

ovat alle 15, 30, 45 ja 60 minuuttia, muuttuvat huomattavasti vähemmän lukioiden ske-

naarioiden lukiomatkoihin verrattuna, eikä merkittäviä muutoksia ole. Taulukossa on 

myös positiivisia arvoja, joiden mukaan koululaisten koulumatkojen kesto lyhenee käy-

tännön järkeilyn vastaisesti edelliseen skenaarioon verrattuna, toisin sanoen koulujen 

määrän vähentyessä. Tämä osoittaa sen, että kaikille oppilaille eri vaihtoehdot niitä ver-

rattaessa toisiinsa eivät ole aina pelkästään joko parempia tai huonompia, vaan toiset 

vaihtoehdot ovat toisille parempia kuin toiset. 

Kuvan 6 viivakuvioista havaitaan, että jälleen kerran lukioiden skenaarioissa 

oppilaiden oppilaitosmatkoissa on eri skenaarioiden välillä suurempia muutoksia kuin 

koulujen skenaarioissa. Lisäksi edelleen aiempien taulukoiden tuloksia noudattaen hen-

kilöautoilun kulkutavan osalta eri skenaarioiden väliset oppilaitosmatkojen muutokset 

ovat tutkituista kulkutavoista pienimpiä. Mielenkiintoisesti kaikissa kulkutavoissa luki-

oiden ihannetilanneskenaarion lukiolaisten lukiomatkoja kuvaava ikoni kulkee aluksi nel-

jän lukion lakkautusskenaarion ikonia ainakin osittain noudattavasti ollen lukioiden ny-

kytilanneskenaarion alapuolella. Tämän jälkeen ikoni nousee kummankin muun lukioita 

edustavan skenaarion yläpuolelle. Toisin sanoen 11 lukion ihannetilanneskenaarion ”hy-

vyys” tulee esille niin, että niiden lukiolaisten lukiomatka lyhenee, joiden lukiomatka on 

pitkä. Siten ihannetilanneskenaarion huonona puolena on se, että niiden lukiolaisten lu-

kiomatka pitenee, joilla on lyhyt lukiomatka. Koulujen ihannetilanneskenaarion ikoni sen 

sijaan on kaikilla kulkutavoilla aluksi kahta muuta koulun skenaariota edustavaa ikonia 

selkeästi ylempänä, mutta myöhemmin ikonin etäisyys muihin edellä mainittuihin iko-

neihin vähenee. Tällöin voidaan päätellä, että 67 koulun ihannetilanneskenaariossa niiden 

koululaisten koulumatka, joiden koulumatka on lyhyt, lyhenee vielä enemmän ja niiden 

koululaisten, joiden koulumatka on jo nyt pitkä, ei muutu merkittävästi. Omituisesti 67 

koulun ihannetilanneskenaariossa noin 15 %:lla oppilaista oppilaitosmatkan kesto on kai-

killa kulkutavoilla 0 minuuttia eli oppilaat ”asuvat kouluissa”. 

Kuva 6 (sivulla 46). Oppilaiden oppilaitoksiin saavutettavuudet tutkituilla kulkutavoilla joidenkin 

skenaarioiden parhaimpien vaihtoehtojen osalta. 

Kuvat 7 ja 8 (sivuilla 47 ja 48). Karttaesitykset ihannetilanneskenaarioiden parhaimmista vaihto-

ehdoista ja nykyisistä oppilaitoksista. 
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Kuvassa 7 siis näkyvät nykyisten 11 lukion sekä 11 lukion ihannetilanneskenaariosta va-

littujen lukioiden sijainnit. Kuvasta voidaan havaita, että nykyisistä lukioista Kiimingin, 

Kastellin ja Oulun normaalikoulun lukioiden lähelle tulee lukio myös ihannetilanneske-

naariossa. Myös Oulunsalon ja Haukiputaan lukioiden lähelle tulee ihannetilanneskenaa-

riossa lukiot; joskin niiden sijainnit eivät ole aivan Oulunsalon ja Haukiputaan keskuk-

sissa, joissa nykyiset lukiot sijaitsevat. Sen sijaan Oulun ydinkeskustaan, jossa sijaitsee 

useita nykyisiä lukioita, ei ihannetilanneskenaariossa valikoitunut yhtään lukiota. Vastaa-

vasti ihannetilanneskenaariossa valikoitui lukioita Oulun keskustan kaakkois-eteläpuo-

lelle Oulujoen molemmille puolille, Kiimingin ja Oulun keskustan välissä olevalle Val-

tatie 20:n varrelle ja Pohjois-Ouluun Kellon ja Herukan kaupunginosiin. Näillä alueilla ei 

siis sijaitse nykyisiä lukioita. 

Kuvassa 8 taas näkyvät nykyiset 67 koulua sekä 67 koulun ihannetilanneske-

naariosta valittujen koulujen sijainnit. Kuvan perusteella nykyisiä kouluja sijaitsee ihan-

netilanneskenaarion kouluja enemmän Oulun ydinkeskustassa, Etelä-Oulussa Valtatie 

4:n varrella sekä Pateniemen, Kastellin ja Hiukkavaaran kaupunginosien ympäristöissä. 

Sellaisia alueita, joissa ihannetilanneskenaarion lukioita on valikoitunut enemmän kuin 

nykyisiä lukioita, ovat Kellon ja Haukiputaan kaupunginosissa Valtatie 4:n länsipuoli, 

Haukiputaan keskuksen pohjois- ja itäpuoli, Ylikiimingin keskuksen ympäristö sekä San-

ginsuun ja Puolukkakankaan kaupunginosien raja-alue Oulujoen pohjoisrannalla.  

 

7.2 Tulosten tarkastelu 

Saavutettavuusanalyysien osalta ongelmaksi muodostui se, että hyvin monessa skenaa-

riossa kulkutapojen reititysaineistoista valikoituneet vaihtoehdot eivät olleetkaan par-

haimmat, toisin sanoen oppilaiden keskimääräisten koulumatkojen kestoiltaan lyhyimmät 

sille kulkutavalle, jonka reititysaineistosta kyseinen vaihtoehto saatiin. Esimerkiksi kol-

men koulun lisäämisskenaariossa henkilöautoilun reititysaineistosta valikoitunut vaihto-

ehto paljastuikin kahdesta muusta reititysaineistosta valikoituneita vaihtoehtoja testatta-

essa henkilöautoilun reititysaineistolla kaikista hitaimmaksi henkilöautoilulle (ks. liite 3). 

Tähän syyksi epäilen sitä, että saavutettavuusanalyyseissa hyödynnetään heuristisia me-

netelmiä, joiden avulla esimerkiksi ESRI:n mukaan löydetään kaikkein optimaalisimman 

ratkaisun sijaan ”riittävän lähelle” optimaalisinta ratkaisua oleva vaihtoehto. Näin siksi, 
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että optimaalisimman ratkaisun löytäminen ei ole aina mahdollista teknisistä sekä aika-

taulullisista syistä. Potentiaalisia ratkaisuvaihtoehtoja on usein niin paljon, ettei paikka-

tieto-ohjelmien laskentateho riitä läpikäymään niitä kaikkia mielekkäiden aikarajojen si-

sällä. Ja koska tekemissäni analyyseissa oli tarjontapisteille asetettu kapasiteetit, uusia 

kouluja edustavia tarjontapisteitä oli yli 1000, väestö- eli kysyntäpisteille oli omat vaih-

televat kustannusattribuutit, sekä reititysaineistoissa oli paljon vaikuttavia parametreja, 

oli lähellä optimaalisinta ratkaisua olevia ratkaisuja erityisen paljon. Siten onkin toden-

näköistä, että jokin optimaalisinta ratkaisua lähellä olevista ratkaisuista valikoitui vaihto-

ehdoksi eri reititysaineistoista. Saadakseni tämän seikan aiheuttaman harhan minimoitua, 

tein keskeisimmät taulukot ja kartat, sekä tarkastelen tuloksia oppilaiden oppilaitosten 

optimaalisia sijoittamisia pohtiessani, enimmäkseen vain eri skenaarioiden parhaimmista 

vaihtoehdoista. 

Sellaisia paikkoja, joihin 67 koulun ihannetilanneskenaariossa valikoitui kou-

luja mutta joissa ei ole nykyisiä kouluja, ovat muun muassa Ylikiimingin keskuksen lä-

hellä sijaitsevat Mannila, Korpioharju ja Niemikylä (kuva 8). Nämä paikat ovat kuitenkin 

hyvin pieniä, sijaitsevat harvaan asutulla alueella eikä paikalle vieviä teitä ole merkittä-

västi. Lisäksi ne sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan, ja niiden lähistölle Ylikiimingin 

keskukseen on jo valikoitunut kouluja. Kaikkein räikein esimerkki tästä on Korpiohar-

julle valikoitunut koulu; Oulun kaupungin karttapalvelusta (a) katsottuna paikan ympä-

ristössä on vain toistakymmentä tonttia, joista osaa lienee kesämökkikäytössä (viitattu 

20.5.2018). Paikkaan pääsee vain yhtä suurempaa tietä pitkin ja vain yhdestä suunnasta. 

On siis ilmeistä, että nämä koulut ovat valikoituneet muista syistä kuin sen vuoksi, että 

paikalla olisi kannattavaa olla koulu. Tämän tuloksen syntymisen syyksi epäilen kahta 

seuraavanlaista seikkaa. Ensinnäkin kouluja edustavat väestöpisteet sekä niihin valikoi-

tuneet väestöpisteet ovat paikkatieto-ohjelmassa laitettu joko samaan kohtaan tai hyvin 

lähelle toisiaan reititysaineistojen liikenneverkoissa. Tällöin lasketuksi koulumatkojen 

kestoiksi tulee joko nolla tai hyvin lähellä sitä oleva arvo, jolloin myös todennäköisyys 

näiden tarjontapisteiden valikoitumiseksi kasvaa. Toisekseen uusia oppilaitoksia edusta-

ville tarjontapisteille asettamani varsin korkea kapasiteetti 1553 tarkoittaa sitä, että Oulun 

keskustaan ja muille tiheään asutuille alueille riittää pienempi määrä oppilaitoksia kuin 

mitä ainakin tällä hetkellä on. Tämä oppilaitosten ”säästyminen” tiheään asutuilta alueilta 
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tarkoittaa sitä, että todennäköisyys oppilaitosten valikoitumiseen harvaan asutuille alu-

eille kasvaa. Edellä mainitut kaksi seikkaa selittävät 67 ihannetilanneskenaarion erikois-

ten oppilaitosten valikoitumisen lisäksi myös esimerkiksi 11 lukion ihannetilanneskenaa-

rion henkilöautoilun reititysaineiston vaihtoehdon tuloksia (ks. liite 3) sekä sen, miksi 

kuvan 6 viivakuvion mukaan noin 15 % oppilaista ”asuu oppilaitoksissa” eli oppilaiden 

oppilaitosmatkojen kestojen arvot saavat luvun nolla. 

68 koulun skenaariossa uusi koulu valikoitui Teknologiakylään Linnanmaalle 

(taulukko 1). Liitteestä 3 ja kuvasta 9 kuitenkin havaitaan, että Linnanmaalla Teknolo-

giakylän lähellä sijaitsevan Oulun normaalikoulun yläastetta edustavalle tarjontapisteelle 

ei ole hakeutunut yhtään koululaista tai heitä edustavia väestöpisteitä 68 ja 70 koulun 

skenaarioissa. Toisin sanoen tehdyn saavutettavuusanalyysin mukaan yksi nykyinen 

koulu (tai käytännössä koulun osa) on turha, mutta samaan aikaan tämän koulun lähelle 

kannattaa perustaa uusi koulu. Tulos ei vaikuta käytännön kannalta mielekkäältä, joten 

on täysin mahdollista, että tämän tuloksen taustalla ovat muut, enemmänkin teknisistä 

seikoista johtuvat syyt. Arvioinkin tämän syyksi sen, että Oulun normaalikoulun yläas-

tetta edustava tarjontapiste on lähellä sellaista reititysaineiston osaa, joka ei ole edullinen 

väestöpisteiden valikoitumiselle tähän tarjontapisteeseen. Vaikuttaa siis siltä, että kaikki 

Oulun normaalikouluja lähellä olevat väestöpisteet ovat hakeutuneet pelkästään Oulun 

normaalikoulun ala-asteeseen. Näiden väestöpisteiden edustama koululaisten määrä ei 

myöskään ylitä ala-asteelle asetettua kapasiteettia, jolloin tarvetta väestöpisteiden sijoit-

tamiselle yläastetta edustavaan tarjontapisteeseen ei synny. Saatu tulos oltaisiin voitu 

ehkä välttää siten, että ala- ja yläastelaisille tarvittavia kouluja oltaisiin arvioitu erikseen, 

jolloin Oulun normaalikoulun koulurakennuksista toinen olisi todennäköisesti päätynyt 

ala- ja toinen yläastelaisille. Tosin ala- ja yläastelaisille koulujen erikseen arviointi on 

teknisesti hyvin haastavaa, eikä tällainen arviointi ole alun perinkään ollut tutkimuksen 

tarkoitus. 
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Kuva 9. Väestöpisteiden valikoituminen tarjontapisteisiin Oulun normaalikoulujen ym-

päristössä Linnanmaalla 68 ja 70 koulun skenaarioissa. 

 

7.2.1 Oppilaitosten kapasiteettien tarkastelu 

Liitteessä 3 siis esitellään eri skenaarioiden parhaimpien vaihtoehtojen henkilöautoilun 

reititysaineistosta oppilaitoksiin valikoituneet oppilasmäärät sekä verrataan niitä vuoden 

2017 oppilasmääriin. Olisin kuitenkin varovainen tekemään näistä johtopäätöksiä siitä, 

miten oppilaat kannattaa sijoittaa valittuihin oppilaitoksiin. Arvioidut kapasiteetit muut-

tuvat hyvin herkästi sen mukaan, minkälaisia parametreja reititysaineisoissa käytetään, 

minkälaiset kapasiteetit tarjontapisteille asetetaan, miten oppilaiden määrät ovat arvioitu 

sekä ennen kaikkea, miten tiedot oppilaiden määristä sisältävistä väestö- eli kysyntäpis-

teistä on asetettu paikkatietoaineistoon. Tutkimuksessani laitoin väestöpisteet Tilastokes-

kuksen 1 km x 1 km -väestöruutuaineiston väestöruutujen tai niiden leikattujen osien kes-

kelle, joihin sitten lisäsin tekemäni väestön arvioinnin mukaiset oppilaiden lukumäärät. 
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Oppilaitoksia, varsinkin kouluja taas oli varsinkin tiheään asutuilla alueilla paljon alle 

kilometrin päässä toisistaan. Väestön arvioinnissa datan tarkkuus sijaintien osalta on siis 

varsin karkea tutkimuksen tarpeeseen verrattuna. Näin ollen oppilaitosten kapasiteettei-

hin vaikuttaa – ja samalla tuloksista saatavan tiedon tarkkuutta heikentää – se, miten op-

pilaitoksia edustavien tarjontapisteiden ympärille ovat väestöpisteet asettuneet suhteessa 

liikenneverkkoihin. Tätä harhaa korostaa vielä sekin seikka, että saavutettavuusanalyy-

seissa ei väestöpisteissä olevia oppilaiden lukumääriä ilmaisevia lukuja voida jakaa niin, 

että väestöpisteiden oppilaat hakeutuisivat useampaan kuin yhteen tarjontapisteeseen. 

Oppilaitoksiin eri skenaarioista valikoituneiden kapasiteettien perusteella us-

kallan kuitenkin todeta sen, että Kastellin monitoimitaloa, joka siis on tällä hetkellä käy-

tössä sekä koulu- että lukio-opetukseen, kannattaa käyttää vuonna 2027 enemmän lukio- 

kuin kouluopetukseen. Lukiolaisia valikoitui Kastellin monitoimitalossa sijaitsevaan 

Kastellin lukioon huomattavasti enemmän kuin mitä siellä on tällä hetkellä lukiolaisia 

(arvot skenaarioiden lukiolaisista suhteessa nykytilanteeseen ovat välillä 52,8–186,4 %). 

Koululaisia taas valikoitui Kastellin monitoimitalon Kastellin kouluun paljon nykytilan-

teen koululaismääriä vähemmän (arvot skenaarioiden koululaisista suhteessa nykytilan-

teeseen ovat välillä -59,8– -28,9 %) (liite 3). 

Eri skenaarioissa valikoituneiden kapasiteettien osalta on havaittavissa trendi, 

jossa oppilaitoksiin valikoituessa vähän oppilaita suhteessa niiden kapasiteettiin jossakin 

skenaariossa, kasvaa niiden todennäköisyys valikoitua lakkautettaviksi niissä skenaa-

rioissa, joissa oppilaitoksia on vähemmän kuin tässä kyseisessä skenaariossa. Yksi esi-

merkki tästä on Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio, johon 11 lukion nykytilanneske-

naariossa valikoituu vähän oppilaita suhteessa sen kapasiteettiin (skenaariossa lukiolaisia 

valikoituu 157 ja lukion kapasiteetti on 752). Kyseinen lukio valikoituu lakkautettavaksi 

kaikissa lukioita lakkauttavissa skenaarioissa. Tämä trendi ei kuitenkaan päde kaikkien 

oppilaitosten ja skenaarioiden osalta – esimerkiksi Nuottasaaren yksikköön valikoituu 

oppilaita 67 koulun nykytilanneskenaariossa lähes kapasiteettinsa verran (skenaariossa 

koululaisia on 83 ja koulun kapasiteetti on 97), mutta koulu kuitenkin valikoituu lak-

kautettavaksi kaikissa kouluja lakkauttavissa skenaarioissa (liite 3). 
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7.2.2 Muut huomiot 

On hyvä huomata, että vuotta 2027 verrattaessa vuoteen 2017 Oulussa yläaste- ja lukio-

ikäisten määrä kasvaa samalla, kun alle koulu- ja ala-asteikäisten määrä vähenee (liite 1). 

Lisäksi vaikuttaa siltä, että suurimmasta osasta Oulua alle kouluikäisten määrä vähenee 

eniten ja lukioikäisten määrä kasvaa eniten (liite 1). Tähän syynä lienee se, että Oulun 

keskustan ja Ouluun liittyneiden kuntien keskuksien ympärille on viimeisen kymmenen 

vuoden aikana muuttanut paljon joko lapsia juuri hankkineita tai niitä hankkimassa olevia 

perheitä. Vuonna 2027 näiden perheiden lapset ovat kasvaneet alle koulu- ja ala-asteikäi-

sistä yläaste- ja lukioikäisiksi, jolloin siis pienten lasten määrä vähenee ja isojen lasten 

määrä kasvaa. Vastaavasti uusia, juuri lapsia hankkineita tai hankkivia perheitä ei ole 

tullut näille alueille saman verran lisää, sillä nykyiset asuinrakennukset sekä kaavoituk-

sissa uusille asunnoille varatut tontit ovat jo näiden nykyisten perheiden käytössä. Tästä 

selkein poikkeus on Hiukkavaaran suuralue, johon ollaan tällä hetkellä vasta rakenta-

massa suurinta osaa alueelle suunnitelluista asuinrakennuksista. Tällöin lapsiperheet eivät 

ole vielä päässeet muuttamaan alueelle. Hiukkavaaran suuralueella kaiken ikäisten lasten 

määrät ovatkin kasvamassa merkittävästi vuonna 2027 (liite 1). Kaiken kaikkiaan Ou-

lussa niin kuin muuallakin Suomessa varsinkin pienten lasten määrä vähenee syntyvyy-

den laskiessa ja väestön ikääntyessä (Tilastokeskus 2015; Tilastokeskus 2018a). 

Edellä mainitut trendit vaikuttavat oppilaitosten sijoittamiseen siten, että oppi-

laitosrakennusten tiloja tarvitaan tulevaisuudessa enemmän yläaste- ja lukioikäisille ja 

vähemmän alle koulu- ja ala-asteikäisille. Harmillisesti siihen, missä oppilaitosrakennuk-

sissa eri ikäisille lapsille suunnattavia opetuksia kannattaa järjestää vuonna 2027, ei teh-

dyn tutkimuksen perusteella voida tehdä. Tutkimuksessa tutkin kouluja ja lukioita erik-

seen eikä koululaisten osalta oltu eroteltu ala- ja yläasteikäisiä. 

Vuodesta 2017 vuoteen 2027 mennessä kouluikäisten eli 7–15-vuotiaiden 

määrä kasvaa 4,1 %, kun taas lukioikäisten eli 16–18-vuotiaiden määrä kasvaa 20,7 % 

(liite 1). Tämä kouluikäisten verrattain pieni muutos näkyy myös tutkimukseni tuloksissa. 

Kouluja lakkauttavissa skenaarioissa koululaisten koulujen saavutettavuus ei merkittä-

västi heikkene, ja vastaavasti uusia kouluja lisäävissä skenaarioissa koululaisten koulujen 

saavutettavuus ei merkittävästi parane (ks. taulukko 4). Lisäksi verrattaessa oppilaitosten 

kapasiteettien täyttymistä koulujen ja lukioiden skenaarioiden välillä, havaitaan, että 
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lukioiden kapasiteetit täyttyvät lukiolaisista paljon tiiviimmin kuin koulujen kapasiteetit 

koululaisista (liite 3). Oulun kaupungin väestöennusteen (2017d) ja tutkimukseni tulosten 

perusteella Oulussa on siis enemmän tarvetta uusille lukioille tai lukiotiloille kuin kou-

luille tai koulutiloille. Tämä on myös linjassa Suomen koulujen ja lukioiden määrien vii-

meaikaisiin muutoksiin; kouluja on vähentynyt lukioihin verrattuna suhteessa vähemmän 

(Tilastokeskus 2017a: 1–2; ks. myös alaluku 2.3). Lukiotilojen suurempi tarve kouluti-

loihin verrattuna on kuitenkin vastaan Oulun kaupungin omaa suunnitelmaa, jossa aina-

kin vanhojen kuntakeskusten nykyisten lukioiden tiloja ollaan siirtämässä kouluopetuk-

sen käyttöön (Oulun kaupunki 2016). Uusien koulujen tarpeettomuus myös selittää yh-

dessä datan karkeuden ja erilaisten saavutettavuusanalyyseja varten tehtyjen yksinkertais-

tusten ohella sitä, miksi uusia kouluja lisäävissä skenaarioissa tuli käytännön järkeilyn 

vastaisia tuloksia. 

Kuvasta 1 havaitaan, että esikouluopetusta on monessa Oulun ydinkeskustan 

koulussa. Lisäksi kuvista 7 ja 8 voitiin todeta, että Oulun ydinkeskustassa on enemmän 

oppilaitoksia kuin mitä on tarvetta. Onkin mahdollista, että vaikka Oulun ydinkeskustassa 

ei asukaan yhtä paljon oppilaita kuin sen ympärillä, monet huoltajat haluavat lapsensa 

ydinkeskustan oppilaitoksiin sen takia, että heillä on työpaikka Oulun ydinkeskustassa. 

Tällöin heidän on helpompi varsinkin pienten lasten tapauksissa hoitaa paremmin lastensa 

koulumatkat. Tätä seikkaa en tietenkään ole ottanut huomioon tutkimuksessani, mutta se 

kannattaa kuitenkin muistaa tehtäessä tulosten perusteella johtopäätös siitä, ettei Oulun 

ydinkeskustassa kannata olla oppilaitoksia. 

Saavutettavuusanalyyseja tehdessä huomasin, että suurin osa, ehkä noin 90 % 

oppilaista kulki koulumatkansa julkisen liikenteen/jalankulun reititysaineistossa pelkäs-

tään jalkaisin. Tämä seikka korostui koululaisten koulumatkoja arvioitaessa. Tämän taus-

talla olevat syyt voivat olla seuraavanlaisia: Oulun bussireitit ja -aikataulut eivät ole op-

timaalisia oppilaiden oppilaitoksista koteihin kulkemiseen, oppilaitokset sijaitsevat niin 

lähellä oppilaitoksia, että oppilaitosmatkojen kulkeminen onnistuu hyvin pelkästään kä-

vellen, tai Oulun liikenneverkko on sopiva oppilaitosmatkojen kävellen kulkemiseen. Ou-

lun kaupungin rakenne voi olla myös sellainen, että oppilaat sijaitsevat joko niin tiheään 

asutulla alueella, että oppilaitosmatkat voidaan suorittaa kävellen, tai sitten niin harvaan 

asutulla alueella, että oppilaitokset sijaitsevat kävelymatkojen ulottumattomissa 
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oppilaiden kodeista. Tällöin bussireittejä ei ole mahdollista suunnitella niin, että jokaisen 

oppilaan saavutettavissa olisi bussireitti oppilaitoksen ja kodin välillä. Edellä mainituista 

syistä mielestäni kaikkein vaikuttavin on viimeisimpänä mainittu. Oulu on nykyään Suo-

men suurimpia asutuskeskuksia, ja ihmisiä on muuttanut paljon keskustan ympäristöön. 

Kuitenkin muun muassa kuntaliitosten myötä Oulussa on paljon harvaan asuttuja, jopa 

täysin asumattomia alueita. Näin ollen oppilaiden tarvetta julkiselle liikenteelle ei joko 

ole tai sitä ei ole saatavilla. 

Taulukoista 1 ja 2 voidaan vielä havaita, että julkisen liikenteen/jalankulun 

kulkutavalla oppilaiden oppilaitosmatkojen kestot ovat huomattavasti pidempiä kuin hen-

kilöautoilun kulkutavalla. Esimerkiksi ihannetilanneskenaarioissa julkisen liikenteen/ja-

lankulun kulkutavan lukiomatkat ovat keskimäärin 84 % ja koulumatkat 92 % pidemmät 

kuin henkilöautoilun kulkutavalla. Edellä mainittujen kulkutapojen välinen ero on huo-

mattavasti suurempi tapaustutkimuksessani Oulussa kuin Salosen ym. (2012) tutkimuk-

sessa Helsingissä, jossa esimerkiksi 500 000 asukkaan matka-aika kauppakeskus Kamp-

piin on julkisella liikenteellä alle 36 ja henkilöautoillen alle 30 minuuttia (Salonen ym. 

2012: 19). Vaikka, toisin kuin tapaustutkimuksessani, Salosen ym. (2012) tutkimuksessa 

palvelupisteiden matka-aikojen arvoissa ei ole mukana kaukana asuvien henkilöiden mat-

kojen pituuksien tuomaa ”rasitetta”, totean näiden vaihteluiden perusteella, että Oulussa 

on keskimäärin huonommat julkisen liikenteen yhteydet ja/tai toisaalta pienemmät liiken-

neruuhkat kuin Helsingissä asukkaiden määrään suhteutettuna. 

 

7.3 Oppilaitosten optimaaliset sijainnit ja määrät vuonna 2027 

Oulun lukioita lakkautettaessa ei yhden tai kahden lukion lakkauttaminen vaikuta lukio-

laisten lukioihin saavutettavuuksiin merkittävästi. Mutta jos vielä kolmas tai edelleen nel-

jäs lukio lakkautetaan, niin tällöin lukiolaisten lukioihin saavutettavuudet heikkenevät 

merkittävästi. Myös kahdennentoista lukion perustaminen Iinattiin muuttaa merkittävästi 

lukiolaisten lukioihin saavutettavuutta. 

Koulujen osalta ei voida yhtä selkeästi todeta, kuinka monta koulua kannattaa 

perustaa tai on mahdollista lakkauttaa niin, että koululaisten kouluihin saavutettavuus 

muuttuu merkittävästi. Tähän vaikuttaa osittain se, että koulujen skenaarioissa 
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oppilaitoksia lakkautetaan tai perustetaan suhteessa vähemmän kuin mitä lukioiden ske-

naarioissa. Tulosten perusteella totean kuitenkin, ettei kolmen tai edes viiden koulun lak-

kauttaminen vaikuta koululaisten kouluihin saavutettavuuteen merkittävästi. Myöskään 

kolmen uuden koulun perustaminen ei paranna koululaisten kouluihin saavutettavuutta 

merkittävästi verrattuna siihen, että kouluja perustettaisiin vain yksi. Tulokset puoltavat 

alaluvussa 2.3 esille tullutta trendiä, jossa koulujen määrä on vähentynyt 1960-luvulta 

lähtien (Tantarimäki & Törhönen 2017: 13). Näin siis siltä osin, että Oulussa koulujen 

määrää on mahdollista vähentää ilman, että koululaisten saavutettavuudet kouluihin hei-

kentyisivät merkittävästi. Kaikki edellä mainitut tulokset pätevät kuitenkin vain siinä ta-

pauksessa, että noudatetaan ainakin suunnilleen skenaarioiden tuloksia oppilaitosten lak-

kautusten ja perustamisten suhteen.  

Mikäli Oulun lukioiden määrää ollaan vähentämässä, kannattaa lukioita lak-

kauttaa Oulun keskustasta eikä Ouluun liittyneiden kuntien vanhoista kuntakeskuksista 

niin kuin Oulun kaupungin omassa kouluverkkosuunnitelmassa esitetään (ks. Oulun kau-

punki 2016). Lukioiden lakkauttamisjärjestys, jossa siis oletuksena on, että lukioita vä-

hennetään yksi kerrallaan, mutta sitä, kuinka monta lukiota lopulta lakkautuu, ei ole tie-

dossa ainakaan neljän lukion lakkautuksiin asti, kannattaa olla seuraavanlainen. Aluksi 

Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio lakkautetaan. Sen jälkeen lakkautetaan Madetojan 

musiikkilukio ja/tai Merikosken lukio, jonka jälkeen lakkautetaan vielä tarvittaessa Laa-

nilan lukio. Vaikka Oulun lyseo valikoitui lakkautettavaksi kahden lukion lakkautta-

misskenaariossa, sen lakkauttaminen ei ole kannattavaa, sillä kolmen ja neljän lukion lak-

kauttamisskenaarioissa Oulun lyseo pysyi nykyisenä lukiona. 

Jos taas kouluja ollaan vähentämässä, niin lakkautettaviksi kouluiksi voidaan 

valita Nuottasaaren ja Lämsänjärven yksiköt, sillä nämä koulut valikoituivat lakkautetta-

viksi kaikissa kouluja lakkautettavissa skenaarioissa. Myös Oulun kansainvälinen koulu, 

Sarasuon yksikkö ja Jakun koulu valikoituivat lakkautettaviksi kahdessa lakkautta-

misskenaariossa, joten myös nämä koulut ovat sellaisia, joiden lakkauttaminen heikentää 

mahdollisimman vähän koululaisten kouluihin saavutettavuutta. Koulujen osalta saman-

laista lakkauttamisjärjestystä ei kuitenkaan kannata tehdä datojen karkeuksista ja tiedon 

tarkkuutta heikentävistä tekijöistä johtuen. 
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Pelkästään yhden uuden koulun skenaariosta saatujen tulosten perusteella en siis toteaisi, 

että mikäli Ouluun halutaan uusi koulu nykyisten lisäksi, kannattaisi se perustaa Linnan-

maalle Teknologiakylään. Sen sijaan Martinniemeen kannattanee perustaa uusi koulu, 

sillä sinne valikoitui uusi koulu kaikissa yhden uuden koulun lisäämisskenaarion vaihto-

ehdoissa (liite 3). Myös 67 koulun ihannetilanneskenaariossa Martinniemen lähelle koil-

liseen valikoitui koulu, jonka lähellä ei nykyään ole koulua (kuva 8). Toinen mahdollinen 

uuden oppilaitoksen paikka on Oulunsalon keskuksen pohjoispuoli, jonne valikoitui uusi 

koulu 67 koulun ihannetilanneskenaarion kaikissa vaihtoehdoissa (liite 3). Lisäksi yhden 

uuden koulun lisäämisskenaariossa valikoitui uusi koulu Oulunsaloon – joskin Oulunsa-

lon keskukseen (taulukko 2; liite 3). Oulun keskustassa on varmasti myös paikkoja, jonne 

uusi koulu kannattaa perustaa. Tekemäni tutkimuksen perusteella en kuitenkaan lähde 

arvioimaan näitä paikkoja. Mielestäni uusien koulujen potentiaalisten sijaintien selvittä-

miseksi tarvitaan tarkempaa dataa koulujen kapasiteeteista ja myös väestön sijaintipis-

teistä on oltava tiheämmin. 

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan lisäksi todeta, että oppilaitosten mää-

riä tai sijainteja muutettaessa, oppilaiden oppilaitoksiin saavuttaminen muuttuu keski-

määrin eniten julkisen liikenteen sekä jalankulun ja vähiten henkilöautoilun osalta. Li-

säksi Kastellin monitoimitaloa kannattaa käyttää tulevaisuudessa enemmän lukio- kuin 

perusopetukseen. Suurten oppilaitosten suosiminen Oulun keskustassa ja muilla tiheään 

asutuilla alueilla on kannattavaa, sillä silloin oppilaitoksia tarvitaan näillä alueilla vähem-

män, jolloin oppilaitoksia ”säästyy” harvemmin asutuille alueille perustettaviksi. Har-

vaan asutuilla alueilla taas oppilaitosten suurempi määrä ja pienempi koko on parempi 

lähtökohta parantamaan oppilaiden oppilaitoksiin saavutettavuuksia niin, että oppilaiden 

tarvitsema rakennustila saadaan minimoitua. Sitä en tulosteni perusteella kuitenkaan osaa 

sanoa, ovatko alaluvussa 2.3 mainitut Oulun koulujen muuta Suomea suuremmat keski-

määräiset koululaismäärät hyvä asia. Oulun kaupungin oppilasmäärien (2017c) tarkaste-

lun perusteella Oulussa myös harvaan asutuilla alueilla sijaitsevissa kouluissa on paljon 

oppilaita, mikä ei siis tutkimukseni perusteella ole suositeltavaa. Siten voi olla myös mah-

dollista, että Oulun koulujen koululaismäärät ovat keskimäärin liian suuret. Tulokset ei-

vät myöskään tue Saarelan koulun muuttamista päiväkotikäyttöön, sillä Saarelan koulu ei 

valikoitunut lakkautettavaksi yhdessäkään kouluja lakkauttavissa skenaarioissa. 
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Hiukkavaaran suuralueella vaikuttaa olevan koulupaikkoja tarpeeksi, joskin suuralueen 

lähellä sijaitsevan Saarelan koulun lakkauttaminen heikentää tätä seikkaa. Pidän myös 

uusien lukioiden tai lukiotilojen tarvetta koulujen tai koulutilojen tarvetta suurempana. 

 

8. POHDINTA 

Tässä raportin osassa kerron omat mielipiteeni siitä, kuinka hyvin tapaustutkimukseni 

onnistui tuottamaan tietoa oppilaitosten optimaalisista sijainneista Oulussa, sekä esittelen 

tutkimuksen teon yhteydessä esiin nousseita mielenkiintoisia seikkoja. Lisäksi pohdin, 

voidaanko tapaustutkimustuloksia yleistää myös muualle Suomeen. Lopuksi täydennän 

alaluvuissa 8.1 ja 8.2 tiedon tarkkuutta heikentäviä tekijöitä sekä jatkotutkimusten ja -

analyysien mahdollisuuksia niiltä osin, joita en ole vielä tuloksia tarkastellessa maininnut. 

Tapaustutkimuksessani onnistuin hyvin selvittämään lukioiden optimaalisia 

sijainteja ja määriä. Sen sijaan koulujen optimaalisista sijainneista varsinkin kokonaan 

uusien koulujen osalta en tutkimuksessani saanut mielekkäitä tuloksia. Tähän suurimpana 

syynä oli väestöpisteiden harvuus ja siten edelleen datan karkeus. Tekemistäni reititysai-

neistoista tuli systemaattisesti realistisia tuloksia, joten niiden teko onnistui hyvin. Lisäksi 

se, ettei uusille potentiaalisille oppilaitoksille ollut yksittäisiä, valmiita tarjontapisteitä, ei 

– toisin kuin hieman epäilin – haitannut tutkimuksen tekoa, vaan saavutettavuusanalyysit 

onnistuivat hyvin. Myöskään näiden tarjontapisteiden osittain mielivaltainen asettelu ei 

vaikuttanut aiheuttavan harhaa tuloksiin. Sen sijaan sillä, minkälaiset kapasiteetit näille 

tarjontapisteille asetin, oli vaikutusta tuloksiin. Mikäli olisin asettanut uusia oppilaitoksia 

edustaville tarjontapisteille pienemmän kapasiteetin kuin tekemässäni tutkimuksessa 

asettamani kapasiteetti 1553, tulokset olisivat muuttuneet merkittävästi. Esimerkiksi 

ihannetilanneskenaarioissa olisi oppilaitoksia sijoittunut enemmän tiheään asutuille alu-

eille, sillä kapasiteettien ollessa pienempiä eivät kaikki oppilaat olisi enää mahtuneet nii-

hin oppilaitoksiin, jotka nyt ihannetilanneskenaarioissa valikoituivat. Lisäksi saavutetta-

vuusanalyyseissa minua harmitti se, että eri skenaarioissa reititysaineistosta valikoitunut 

paras vaihtoehto ei aina ollutkaan paras mahdollinen vaihtoehto kyseiselle reititysaineis-

tolle. Muuten saavutettavuusanalyysien teossa ei ollut suuria ongelmia, ja varsinkin 
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käyttämäni paikkatieto-ohjelmiston ArcGIS 10.5:n tapa tallentaa erikseen kullekin vä-

estö- ja tarjontapisteelle keskeisiä tunnuslukuja oli suurena apuna tutkimuksessani. 

Mielestäni tekemäni ratkaisu valita ensin kustakin reititysaineistosta paras 

vaihtoehto ja sitten testata niitä myös muilla reititysaineistoilla oli hyvä. Tällöin paikka-

tieto-ohjelman kaikkein optimaalisimpien ratkaisujen löytämisen puutteesta aiheutuvan 

harhan vaikutusta tuloksiin sain vähennettyä, kun saavutettavuusanalyyseista kerätään eri 

reititysaineistoista kolme ”riittävän lähellä” olevaa optimaalisinta oppilaitosten sijaintien 

ratkaisua. Pelkästään yhden reititysaineiston käyttö ei myöskään ole suositeltavaa sen ta-

kia, että tutkimuksessani kaikista kolmesta reititysaineistosta valikoitui parhaimpia vaih-

toehtoja eri skenaarioille. Samankaltaisen tuloksen sai myös Härkönen (2016) uuden ui-

mahallin sijaintia tutkiessaan: pelkästään henkilöautoilun saavutettavuuden perusteella 

uusi uimahalli kannattaisi perustaa Kiiminkiin, mutta huomioitaessa myös muut kulkuta-

vat paras sijainti uudelle uimahallille olikin Linnanmaalla. Näin ollen jättämällä jonkun 

mukana olleen reititysaineiston pois tutkimuksestani, eri skenaarioiden saamat parhaim-

mat vaihtoehdot olisivat joissakin tapauksissa olleet tutkimuksessani valikoituneita vaih-

toehtoja huonompia. Joskin henkilöautoilun reititysaineistosta valikoitunut vaihtoehto oli 

muita harvemmin paras (ks. liite 3). Tähän syynä lienee se, että reititysaineistolla suori-

tetuissa saavutettavuusanalyyseissa oli mukana paljon myös syrjäseutujen oppilaita edus-

tavia väestöpisteitä, mikä hankaloittaa optimaalisten sijaintien arviointia paikkatieto-oh-

jelmassa. En kuitenkaan jättäisi henkilöautoilun kulkutapaa pois oppilaitosten optimaali-

sia sijainteja arvioitaessa, sillä syrjäseuduilla henkilöautoilu mukaan luettuna taksikulje-

tukset on usein ainoa mahdollinen säännöllinen oppilaitosmatkojen kulkutapa. Tapaus-

tutkimukseni ja toisaalta tekemäni teoriakatsaus sekä aiemmat tutkimukset kuitenkin 

osoittavat sen, että henkilöautoilun huomioiminen ainoana kulkutapana tuottaa epä-

täydellisiä, jopa harhaisia tuloksia. 

Tapaustutkimustulosteni perusteella totean, että oppilaitosten optimaalisilla si-

joittamisilla voidaan saada oppilaiden keskimääräisiä oppilaitosmatkojen kestoja huo-

mattavasti pienemmiksi. Näin siksi, että ihannetilanneskenaarioissa, joissa oppilaitoksia 

on saman verran kuin nykyään, koulumatkojen keskiarvot ovat paljon pienempiä kuin 

skenaarioissa, joissa uusia oppilaitoksia lisätään nykyisten oppilaitosten lisäksi. Toisin 

sanoen sijoittamalla oppilaitokset optimaalisiin sijainteihin – ja samalla asettamalla niille 
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optimaaliset kapasiteetit – voidaan samanaikaisesti vähentää nykyisten oppilaitosten 

määrää sekä pienentää oppilaiden keskimääräisten koulumatkojen kestoa. 

Tapaustutkimustuloksista sekä Lainialan & Bergin (2016) tutkimuksesta voi-

daan myös päätellä, että uuden asutuskeskuksen syntyvaiheessa eri palvelut, kuten oppi-

laitokset, kannattaa sijoittaa kaupunkien keskustaan ilmeisistä syistä: keskustassa on 

usein eniten asukkaita ja kulkuyhteydet sinne ovat hyvät. Kuitenkin kaupunkien kasva-

essa oppilaitoksia kannattaa siirtää keskustoista pois. Keskustassa kiinteistöjen noussei-

den hintojen vuoksi kiinteistöt siirtyvät asutuskäytöstä liiketilakäyttöön, jolloin asukkaat, 

erityisesti lapsiperheet, siirtyvät keskustojen ympäristöön. Lisäksi suurten liikennemää-

rien vuoksi keskustoissa liikkuminen on hidasta, mikä heikentää myös palveluiden saa-

vutettavuuksia. 

Oppilaitoksille eri skenaarioissa valikoituneita kapasiteetteja ei siis kannata 

kovin tarkkaan tarkastella tekemässäni tapaustutkimuksessa datan karkeuden vuoksi. 

Mielestäni näiden kapasiteettien tarkastelu voi kuitenkin olla kannattavaa, sillä ne antavat 

hyvin tietoa siitä, kuinka isoja oppilaitosten kannattaa olla. Tämä kuitenkin edellyttää, 

että oppilaitosten kapasiteetit – ja nimenomaan kapasiteetit, ei oppilasmäärät – ovat tie-

dossa. Lisäksi saavutettavuusanalyyseissa oppilaita edustavia väestöpisteitä on aseteltava 

tiheämmin kuin mitä tekemässäni tutkimuksessa. Hyvä keino väestöpisteiden tiheämpää 

asettelua varten on hyödyntää esimerkiksi Härköstä (2016) mukaillen Tilastokeskuksen 

yhdyskuntarakenne (YKR) -aineistoa, jossa väestöruutujen koko on 250 m x 250 m (ks. 

Tilastokeskus a & b). Tämän aineiston käyttö noin nelinkertaistaisi väestöpisteiden si-

jaintien määrän, mikäli siis väestö arvioitaisiin tutkimuksessani tekemäni väestön arvi-

oinnin mukaisesti. Tämä väestöpisteiden määrä parantaa tiedon tarkkuutta muun muassa 

oppilaitosten kapasiteettien osalta, mutta se voi myös hankaloittaa paikkatieto-ohjelmassa 

saavutettavuusanalyysien suorittamista. Väestöpisteiden määrän nelinkertaistuessa po-

tentiaalisten oppilaitosten sijoittamisten ratkaisujen määrä kasvaisi eksponentiaalisesti. 
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Vaikka olen ollut sekä ennen että jälkeen tapaustutkimukseni tekoa sitä mieltä, että teke-

mieni risteyssakkojen käyttö tuottaa realistisempia tuloksia PSA:issa kuin muissa tarkas-

telemissani tutkimuksissa käytetyt risteyssakot, ei tällä seikalla ole suurta vaikutusta tu-

loksiin. Lisäksi näiden risteyssakkojen teko oli verrattain työlästä ja aikaa vievää eikä 

niiden avulla pystytä huomioimaan kattavasti kaikkia tie- ja risteystyyppejä. Näistä jäl-

kimmäisen taustalla ovat tekniset syyt. Tekemäni risteyssakot ovat kuitenkin hyvä yhden 

tärkeän seikan huomioinnissa: ne ”rankaisevat” pyöräilyn ja jalankulun liikenneverkoissa 

sellaisia PSA:iden reittejä ja ratkaisuja, joissa tienkäyttäjä joutuu ylittämään risteykseen 

saapumistietään korkeamman hierarkiatason tien. Liikenneviraston (2014: 32) julkaisusta 

nimittäin käy ilmi, että valtaosa pyöräilijöiden onnettomuuksista tapahtuu tilanteissa, 

joissa pyörätiellä oleva pyöräilijä ylittää autotien. 

Liikenneviraston Digiroad-aineistossa ylläpidetään tietoa muun muassa liiken-

neverkkojen nopeusrajoituksista eri vuodenajoille, tasoristeyksistä, suurimmista salli-

tuista ajoneuvojen maksimipainoista, -korkeuksista ja -leveyksistä, tiepäällysteestä, mah-

dollisista yksisuuntaisuuksista ja jopa siitä, onko tie valaistu (Liikennevirasto 2017). Har-

millisesti aineistossa ei kuitenkaan ylläpidetä tietoja teiden varsilla olevista jalkakäytä-

vistä, jotka ovat olennaisia tietoja PSA:ita tehtäessä kevyen liikenteen kulkutavoilla. Ta-

paustutkimuksessanikin jouduin ”asettamaan” jalkakäytävät kevyen liikenteen liikenne-

verkkoihin tekemällä Oulun ydinkeskustan autoteistä oman tietyypin. Suosittelenkin, että 

Digiroad-aineistossa aletaan ylläpitämään tietoja myös jalkakäytävistä. Ne ovat ainakin 

verrattuna joihinkin muihin ylläpidettäviin tietoihin helposti saatavissa olevia ja suhteel-

lisen muuttumattomia liikenneverkon ominaisuuksia. Suosittelen myös, mikäli siis dataa 

autoteiden varsilla olevista jalkakäytävistä ei ole saatavilla, estimoimaan jalkakäytävät 

kaupunkien ydinkeskustoihin kevyen liikenteen kulkutapoja tutkittaessa PSA:issa. 

Yhtenä suunnitelmanani oli luoda kaikki kulkutavat sisältävä reititysaineisto, 

jota hyödyntämällä olisin etsinyt kullekin skenaariolle vaihtoehtoja. Reititysaineisto ol-

taisiin tehty niin, että oppilaita edustavien väestöpisteiden ja oppilaitoksia edustavien tar-

jontapisteiden väliset reitit oltaisiin kuljettu ainoastaan sitä reititysaineistossa olevaa kul-

kutapaa hyödyntäen, joka on aina kullekin reitille nopein. Tästä kuitenkin päätin luopua, 

sillä vaikka reititysaineiston luominen olikin teknisesti mahdollista, suurin osa väestöpis-

teiden ja tarjontapisteiden välisistä liikenneverkkojen reiteistä olisi ollut nopein 
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henkilöautoilun kulkutavalla eikä todennäköisesti julkisen liikenteen/jalankulun kulku-

tapa olisi valikoitunut käytettäväksi ollenkaan. Näin ollen se taustalla oleva ajatus, että 

reititysaineiston käytöllä olisi valikoitunut eri skenaarioille sellaisia vaihtoehtoja, joissa 

olisi huomioituna kaikki tutkittavat kulkutavat, ei toteutuisi. Tämä idea voisi kuitenkin 

olla toimiva sellaisilla alueilla ja tutkimuksissa, joissa henkilöautoilu on suurten liiken-

nemäärien vuoksi hidasta ja käytettävissä on nopeita julkisia liikennemuotoja, kuten met-

roja ja junia. Tällöin henkilöautoilun sijaan tiheillä asutusalueilla kuljettavat lyhyet reitit 

ovat nopeimpia pyöräillen ja pitkien matkojen reitit julkista liikennettä hyödyntämällä. 

Suomessa tällaista aluetta on eniten ja selkeimmin pääkaupunkiseudulla. 

 

8.1 Tiedon tarkkuutta heikentävät tekijät 

Tiedon tarkkuutta heikentävät tietenkin erilaiset pakolliset yksinkertaistukset tutkimuk-

sen teon eri vaiheissa. Sellaisia yksinkertaistuksia, joilla voi olla huomattavia merkityksiä 

tuloksiin, ovat jo aiemmin läpikäydyt väestöpisteiden harvuus sekä väestöpisteisiin arvi-

oidut lukiolaisten määrät. Lukiolaisten arvioinnin osalta voidaan nimittäin olettaa, että 

kaikki Oulussa asuvat lukiolaiset eivät ole arvioiduissa luvuissa mukana ja toisaalta sel-

laisia henkilöitä on mukana luvuissa, jotka eivät sinne kuulu. Arvioin lukiolaisiksi kussa-

kin väestöpisteessä olevista 16–18-vuotiaista 55 %, joka on Oulun kaupungin mukaan 

koulun päättäneistä suoraan lukioon menevien osuus. Arvio ei siis ota huomioon heitä, 

jotka menevät lukioon vasta myöhemmin koulun päättämisen jälkeen. Lisäksi moni ou-

lulainen lukiolainen opiskelee muissa Oulua lähellä olevissa lukioissa, kuten Kempeleen 

tai Iin lukioissa. Vaikka nämä tekijät poissulkevat toisiaan, tapaustutkimuksessa lukiolai-

sia edustavat arvot saattavat olla harhaisia. 

Saavutettavuusanalyyseissa yksi harmillinen mutta pakollinen yksinkertaistus 

oli sallia eri kulkutapoja tutkittaessa oppilaiden vaihtelevat lukumäärät oppilaitoksiin. 

Tällöin eri skenaarioita ja vaihtoehtoja tutkittaessa oppilaiden määrät vaihtelivat oppilai-

toksia edustavien tarjontapisteiden kapasiteettien sallimissa rajoissa. Tämä ei käytännön 

kannalta ole tietenkään mielekästä, sillä oppilaitoksessa voi olla yhtenä hetkenä vain tietty 

määrä oppilaita. Ongelman voisi ratkaista niin, että laskisi kullekin oppilaitokselle kes-

kiarvon kaikista reititysaineistoista valikoituneista oppilasmääristä, ja sitten laskisi oppi-

laitosmatkojen keskiarvot uudelleen näiden ratkaistujen oppilasmäärien mukaan. Tämä 
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jouduttaisiin kuitenkin tekemään erikseen kaikille skenaarioille ja vaihtoehdoille, mikä 

olisi varsin työlästä. Lisäksi ei voida varmuudella todeta, että tällä tavalla lasketut oppi-

laiden määrät olisivat optimaalisimmat mahdolliset varsinkin, kun saavutettavuusanalyy-

seissa asetettujen matka-aikojen ylittävien oppilaiden oppilaitosmatkat jouduttaisiin 

myös arvioimaan oppilaitosmatkojen keskiarvoja laskettaessa. 

Myös se, että oletin kaikki kolmen reititysaineiston kulkutavat samanarvoi-

siksi, aiheuttaa harhaa tuloksissa. Toisin sanoen olen olettanut, että oppilaat kulkevat op-

pilaitosmatkansa henkilöautoillen, pyöräillen sekä julkista liikennettä ja jalankulkua hyö-

dyntäen tasaisesti yhtä paljon matkan kestosta huolimatta kaikissa niissä väestöpisteissä, 

joista oppilaitosmatkat eivät ylitä millekään kulkutavalle säädettyjä oppilaitosmatkojen 

ylärajoja. Tämä oletus on ongelmallinen. Liikenneviraston (2018: 49) mukaan 56 % ko-

din ja koulutuksen välisistä matkoista kuljettiin joukkoliikennettä hyödyntäen, kun taas 

pyöräillen näistä matkoista kuljettiin vain 4 %. Lisäksi matkan pituuden vaihdellessa 

myös eri kulkutapojen yleisyys vaihtelee: esimerkiksi jalankulku on selkeästi suosituin 

kulkutapa 0–1 km matkoilla mutta ei muiden pituisilla matkoilla (Liikennevirasto 2018: 

62). Myös Brobergin & Sarjalan (2015) tutkimustulosten perusteella koululaiset (5. ja 8.-

luokkalaiset) kulkevat koulumatkansa pyöräillen tai jalkaisin sitä todennäköisemmin, 

mitä harvemmin asutulla alueella he asuvat. Tähän he (2015: 7–8) pitävät syynä sitä, että 

tutkimusalueella Helsingissä julkiset liikenneyhteydet ovat paremmat tiheään asutuilla 

alueilla. Pidänkin selvänä, että Oulun keskusta-aluetta verrattaessa harvaan asuttuihin 

alueisiin oppilaat pyöräilevät tai liikkuvat jalkaisin keskimäärin enemmän kuin kulkevat 

henkilöautoillen oppilaitoksiin. Lisäksi oppilaiden kulkutavat vaihtelevat vuodenaikojen 

ja säätilojen mukaan, joten oletus siitä, että oppilaat käyttäisivät koko ajan pelkästään 

yhtä kulkutapaa oppilaitosmatkoihinsa, ei ole mielekästä.  

 

8.2 Jatkotutkimus- ja analyysimahdollisuudet 

Julkisen liikenteen/jalankulun reititysaineiston teossa ongelmaksi muodostui se, että piir-

retyt viivat muodostuivat pysähdyspisteestä lähimmälle toisen liikenneverkon viivalle, 

joka joissakin tapauksissa oli iso autotie. Tällöin matkustajan poistuessa julkisen liiken-

teen ajoneuvosta hän päätyisi jalankulkijaksi isolle autotielle, mikä ei ole mielekästä var-

sinkaan silloin, jos todellisuudessa julkisen liikenteen pysähdyspaikka on suoraan 
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yhteydessä kevyelle liikenteelle tarkoitettuun tiehen. Lisäksi piirretyt viivat olivat joissa-

kin tapauksissa muodostuneet niin, että matkustaja päätyisi epärealistisesti toiselle puolen 

autotietä kuin missä bussipysäkki sijaitsee. Kummassakin tilanteessa matkustajan matka-

aika mallintuisi toivottavaa lopputulosta pidemmäksi, mikä ei myöskään ole toivottavaa. 

Ongelman voisi ratkaista pidentämällä näitä piirrettyjä viivoja sekä sallimalla jalankulun 

ja julkisen liikenteen väliset liittymiset mistä tahansa verteksipisteestä eikä vain viivojen 

päätepisteistä. Tällöin matkustajan mahdollisuudet liittyä sille jalankulun liikenneverkon 

osalle, joka on hänen kannaltaan edullisin ja jonne hän todellisessakin tilanteessa päätyisi, 

paranevat. Tätä seikkaa Morang (2014) ei omassa ohjeistuksessaan kuitenkaan käsittele. 

Sellaisia muita seikkoja, joita on mielenkiintoista ja kannattavaa tutkia, mutta 

joiden toteuttaminen ei ole teknisesti mahdollista tai toisaalta ovat oman osaamiseni ulot-

tumattomissa, ovat esimerkiksi ala- ja yläasteikäisten arviointi erikseen sekä yhtä aikaa 

lakkauttaa nykyisiä ja luoda uusia oppilaitoksia. Näistä jälkimmäinen on hyödyllinen var-

sinkin tilanteissa, joissa on useita nykyisiä peruskorjauksen tai muun remontin tarpeessa 

olevia oppilaitoksia ja jolloin joudutaan pohtimaan, kuinka monta näistä oppilaitoksista 

kannattaa korvata uusilla oppilaitoksilla ja kuinka monta remontoida. Harmillisesti paik-

katieto-ohjelmissa ei myöskään ole mahdollista asettaa potentiaalisille oppilaitoksille mi-

nimiarvoja tai luoda sellaista komentoa, missä suurten lukioiden kapasiteetteja vältetään 

mutta ei kuitenkaan täysin estetä. Monilla tahoilla on myös erilaisia suosituksia oppilai-

tosmatkojen ihanne- ja maksimipituuksista sekä matkarajoja, joiden ylityttyä koululainen 

on oikeutettu ilmaisiin koulumatkakuljetuksiin julkisella liikenteellä tai koulutakseilla; 

esimerkiksi Suomen perusopetuslain (628/1998: 32 §) mukaan koululaisilla on oikeus 

ilmaiseen koulukuljetukseen, mikäli koulumatka on yli viittä kilometriä pidempi (Finlex). 

Olisikin hyödyllistä saavutettavuusanalyyseissa suosia niitä ratkaisuja, joissa oppilaita jää 

paljon esimerkiksi ihanneoppilaitosmatkalle määritellyn ylärajan alapuolelle. Tämä voi-

taisiin tehdä niin, että ”rangaistaan” väestö- ja tarjontapisteiden välisiä matka-aikoja li-

säämällä aikasakko silloin, jos kyseinen matka-aika ylittää ihanneoppilaitosmatkalle 

määritellyn ylärajan. 

Muita tekijöitä, joita en ole tutkimuksessani huomioinut, ovat reititysaineisto-

jen osalta muun muassa rautateiden tasoristeykset, tietyöt sekä talviaikojen nopeusrajoi-

tukset. Edellä mainituista tekijöistä on tarjolla dataa Digiroad-aineistossa 
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(Liikennevirasto 2017), ja niiden huomioiminen reititysaineistoissa on teknisesti verrat-

tain helppoa. Tämänkaltaisten seikkojen huomiotta jättäminen ei kuitenkaan heikennä 

merkittävästi reititysaineistojen kykyä mallintaa liikennettä. Ylipäätänsä tekemäni reiti-

tysaineisto sen kaikkine eri osineen on vähintään tarpeeksi tarkka liikenteen mallintami-

seen saavutettavuusanalyyseissa varsinkin otettaessa huomioon se, että väestön arvioin-

nissa noin kilometrin tarkkuus ei ollut riittävän tarkka. 

Pinnanmuodoilla sen sijaan voi olla merkittäviä vaikutuksia kevyeen liikentee-

seen; esimerkiksi oppilaitosten sijoittaminen laaksoihin, mäkien päälle tai rinteisiin voi 

hidastaa oppilaiden oppilaitosmatkoja heikentäen samalla oppilaitosten saavutettavuuk-

sia. Siten voisikin olla hyödyllistä ottaa pinnanmuotojen vaihtelut huomioon tutkittaessa 

oppilaitosten optimaalisia sijainteja. Tapaustutkimusalueenani olevassa Oulussa ei ole 

kuitenkaan merkittäviä pinnanmuotojen eroja, joten niiden huomiotta jättäminen tuskin 

aiheuttaa harhaa tuloksissa. 

 

9. SUOSITUKSET OPPILAITOSTEN SIJAINTIEN TUTKIMI-

SEEN 

Lopuksi listaan yhteenvetomaisesti suosituksiani siitä, miten oppilaitosten optimaalisia 

sijainteja kannattaa tutkia paikkatietojärjestelmän saavutettavuusanalyyseja hyödyntäen 

sekä minkälaisia seikkoja on syytä ottaa näissä tutkimuksissa huomioon. Suositukseni 

perustuvat tapaustutkimukseni teosta ja tulosten tarkastelusta esiin nousseisiin seikkoihin, 

tekemääni teoriakatsaukseen sekä aiempiin Suomessa tehtyihin tutkimuksiin. 

Oppilaitosten optimaalisia sijainteja tutkittaessa suosittelen huomioimaan pe-

rinteisen henkilöautoilun lisäksi myös kestäviä liikennemuotoja. Tutkimukseni nimittäin 

osoitti, että pelkästään henkilöautoilun huomiointi PSA:issa ei ole mielekästä. Saavutet-

tavuuden mittayksiköksi taas suosittelen matkan kestoaikaa, sillä vaikka matkan pituus 

korreloikin vahvasti matkan keston kanssa, ei pidempi matka ole aina sitä lyhyempiin 

matkoihin verrattuna kestoltaan pidempi. Matkan pituuden käyttö saavutettavuuden mit-

tayksikkönä voi vääristää tuloksia erityisesti tutkittaessa Oulun kaltaisia kaupunkeja, 

joissa on sekä tiheään että harvaan asuttuja alueita. Koska tiheään asutuilla alueilla matkat 
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kestävät kauemmin suhteessa niiden pituuteen, arvioituvat saavutettavuudet – mittayksi-

kön ollessa matka-aika – liian hyviksi näillä tiheään asutuilla alueilla. Tämä taas edelleen 

vaikuttaa harhaisesti oppilaitosten sijoittamisiin niin, että ”paine” oppilaitosten valikoitu-

misille saavutettavuusanalyyseissa tiheään asutuille alueille vähenee. Tämä harha on kui-

tenkin pienempää kevyen ja julkisen liikenteen kuin henkilöautoilun osalta, sillä niihin 

eivät vaikuta yhtä paljon tiheään asuttujen alueiden liikenneruuhkat. 

Tutkittaessa erityisesti oppilaitoksia kuten kouluja, joita kaupungissa on oltava 

useita kymmeniä, kannattaa väestöpisteitä olla tiheämmin kuin mitä tapaustutkimukses-

sani olin laittanut. Itse väestödatan tarkkuuden ei välttämättä tarvitse olla tarkempaa, vaan 

väestöpisteitä tarvitsee vain jakaa tiheämmin. Näin toimimalla voidaan vähentää sitä ta-

paustutkimuksessani esiintyvää harhaa, jossa yksittäiset, suuria väestömääriä sisältäneet 

väestöpisteet valikoituivat yhteen ja vain yhteen tarjontapisteeseen. Väestön ennustami-

nen, mikäli siis sille on tarvetta, voi perustua varsin maltillisiin ja yksinkertaisiinkin, koko 

tutkimusalueen väestöä koskeviin oletuksiin. Väestön ennustaminen liian tarkasti voi ai-

heuttaa harhaa tuloksiin. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, joten arvioidun ennus-

teen paljastuminen virheelliseksi on mahdollista ja jopa verrattain todennäköistä. 

Vektoriaineistojen käyttäminen väestön arvioinnissa on mielekästä. Sen tapa 

tallentaa ominaisuustiedot taulukkomuotoon sopi hyvin tapaustutkimukseni tekoon, sillä 

arvojen muokkaus taulukoissa on verrattain helppoa varsinkin, kun taulukko on mahdol-

lista yhdistää taulukkojenmuokkaus- kuten Microsoft Office Excel -ohjelmaan. Lisäksi 

tiedot tutkittavista väestöistä sisältävistä aineistoista on muutettava vektorimuotoisiksi 

pisteiksi, sillä paikkatieto-ohjelmien saavutettavuusanalyyseissa vaaditaan, että kysyntää, 

tässä tapauksessa väestöä ja edelleen oppilaita, edustavat kysyntäpisteet ovat pisteinä. 

Suosittelenkin rasterimuotoisten väestödatojen muuttamista vektorimuotoisiksi PSA:ita 

varten. 

Uusien asuinalueiden osalta väestön määrien arviointi on olennaisempaa kuin 

liikenneverkon arviointi. Uudella väestöllä on kuitenkin oltava yhteys liikenneverkkoon, 

joten uudet tiet on jotenkin arvioitava. Liikennettä mallintaviin reititysaineistoihin on 

mahdollista asettaa monia erilaisia rajoittavia, hidastavia tai muuten liikenneverkkoon 

vaikuttavia parametreja tuottamaan realistisempia mallinnuksia liikenteestä. Olennaisinta 

kuitenkin on tehdä reititysaineistot eri parametreineen niin, että taajamissa, erityisesti 
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suurkaupunkien ydinkeskustoissa liikkuminen on hitaampaa. Lisäksi sellaisten reittien, 

jotka kulkevat paljon risteysten läpi, on oltava keskimäärin hitaampia kuin pituudeltaan 

samanlaisten mutta vähemmän risteyksiä sisältävien reittien. Suosittelen myös vertaile-

maan eri skenaarioita ja vaihtoehtoja suhteessa toisiinsa, esimerkiksi verraten aina nyky-

tilanteeseen absoluuttisten arvojen sijaan. 

Tapaustutkimukseni osoitti, että mahdollisia uusia oppilaitosten sijainteja on 

mahdollista selvittää ilman valmiiksi määriteltyjä tarjontapisteitä. Suosittelen kuitenkin 

karsimaan oppilaitoksia edustavia tarjontapisteitä enemmän kuin mitä itse tapaustutki-

muksessani tein. Tarjontapisteiden pienempi määrä helpottaa PSA:issa optimaalisten rat-

kaisujen löytämistä. En myöskään pidä kannattavana laittaa tarjontapisteitä tiheään asu-

tuille alueille enemmän kuin mitä tapaustutkimuksessani tein, sillä väestön arviointi ja 

reititysaineistoissa tehtävät yksinkertaistukset liikenteestä tarkoittavat sitä, että täysin 

tarkkojen optimaalisten sijaintien selvittäminen oppilaitoksille ei saavutettavuusanalyy-

seissa ole mahdollista. Uusille tarjontapisteille kannattaa kuitenkin asettaa pienempi ja 

siten mielekkäämpi kapasiteetti kuin mitä tapaustutkimuksessa olin asettanut. Tämä pätee 

erityisesti ihannetilanneskenaarioita analysoitaessa, jossa siis oppilaitosten sijainneille ei 

ole annettu mitään ennakko-oletuksia. 

Saavutettavuusanalyyseissa erityisesti hitaille kulkutavoille on syytä asettaa 

ylärajat oppilaitosmatkoille, joiden ylityttyä oppilaita edustavat väestöpisteet eivät enää 

huomioidu saavutettavuusanalyyseissa. Tämä helpottaa optimaalisten ratkaisujen löytä-

mistä paikkatieto-ohjelmassa. Lisäksi oppilaitosmatkojen ylärajojen asettamisten myötä 

paranee mahdollisuus siihen, että harvaan asuttujen alueiden oppilaitoksia edustavat tar-

jontapisteet jäävät saavutettavuusanalyyseissa ulkopuolelle. Mikäli saavutettavuusana-

lyyseissa laskettaisiin harvaan asuttujen alueiden oppilaita edustaville väestöpisteille op-

pilaitosmatkat, tulisi oppilaiden matkojen kestoiksi enimmillään kymmeniä tunteja, mikä 

taas lisäisi painetta siihen, että näille harvaan asutuille alueille valikoituisi oppilaitoksia 

”liian” paljon suhteessa tiheään asuttuihin alueisiin valikoituneisiin oppilaitoksiin. 

Oppilaitosten saavutettavuuksien tutkiminen oppilaitosten ja kotien välisten 

matkojen kautta on mielekästä koululaisten, erityisesti ala-astelaisten kannalta. Sen sijaan 

lukiolaisten ja muiden lukioiässä olevien sekä heitä vanhempien opiskelijoiden osalta 

tämä tutkimistapa ei ole yhtä pätevä antamaan tietoa yksinään lukioiden optimaalisista 
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sijainneista. On nimittäin niin, että mitä vanhemmat opiskelijat ovat kyseessä, sitä parem-

mat mahdollisuudet heillä on muuttaa uuteen kotiin pois huoltajiensa luota. Lisäksi, mitä 

korkeampi koulutustaso on kyseessä, sitä enemmän opiskelijat ovat valmiita muuttamaan 

oppilaitoksen luo ja edelleen sitä vähemmän oppilaitosten saavutettavuudet heidän ny-

kyisistä kodeistaan vaikuttavat oppilaitosten valintaan. Lukiolaisten ja muiden korkeiden 

koulutustasojen opiskelijoiden osalta onkin tärkeää tarkastella myös – vähintään 

PSA:iden ulkopuolella – muita saavutettavuuksiin vaikuttavia tekijöitä, kuten nykyisten 

tai rakenteilla olevien, tyhjien tai tiheään asujia vaihtavien asuntojen määriä sekä näiden 

hintoja. 

Vanhojen oppilaitosten lakkauttamisten ja uusien oppilaitosten perustamisten 

tarpeita selvitettäessä kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon myös oppilaiden oppilai-

toksiin saavutettavuudet, jonka selvittämisessä PSA:t ovat erinomainen työkalu. Vaikka 

oppilaiden oppilaitoksiin saavutettavuudet ovat vain yksi oppilaitosten lakkauttamisissa 

ja perustamisissa huomioon otettava tekijä, on oppilaitokset oppilaiden lähelle hyvä 

lähtökohta varsinkin silloin, kun kyseessä ovat jo itsenäisesti ilman vanhempia kulkevat, 

mutta kuitenkin vielä pienet lapset. Saavutettavuuden tutkiminen ei ole sateentekijä rat-

kaisemaan Suomen väestöllisen huoltosuhteen epämieluisan kehityksen synnyttämää 

säästötarvetta tai koulutuksen kasvavaa eriarvoistumista (ks. esim. Tantarimäki & Törhö-

nen 2017; Opetusalan ammattijärjestö 2016), mutta oppilaitosten sijaitessa optimaalisissa 

sijainneissa lieventyvät myös tämänkaltaiset ongelmat. 
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LIITE 1. VÄESTÖENNUSTEEN LASKEMINEN VÄESTÖRUU-

TUIHIN 

Taulukko 1. Uusille asuinalueille lisätyt väestön määrät vuodelle 2027. 

Asuinalue Lisätty väestö (lkm) 
Hiukkavaara* 8 405 

Honkimäki (Kiiminki) 157 

Korvenkylä 254 

Letonranta (Kello) 183 

Länsikehä (Haukipudas) 292 

Pahajärvi (Oulunsalo) 301 

Pateniemen ranta 1 231 

Ritaharju 2 131 

Toppilansalmi ja Lippoonranta 282 

Yli-Iin keskusta 242 

Yhteensä 13 478 
  

*Asuinalueeseen on merkattu myös Koivikkokangas 

 

Huomioitavaa väestön lisäämisestä uusille asuinalueille 

• Lisäsin väestöä niihin väestöruutuihin tai niiden leikattuihin osiin, joissa sijaitsi Ou-

lun kaupungin karttapalveluun joko suunnitelluiksi tai vuonna 2018 rakentamiskoh-

teiksi merkattuja teitä. 

• Sen jälkeen annoin kullekin lisää väestöä saavalle väestöruudulle tai sen osalle ennus-

teluokan. Ennusteluokka oli sen mukainen, kuinka paljon väestöä oli odotettavissa 

lisää kyseiseen ruutuun tai sen osaan suhteessa nykyväestöön. Ennusteluokat olivat 

seuraavat: 

o 0: väestön määrä kasvaa 10 % 

o 1: väestön määrä kasvaa 50 % 

o 2: väestön määrä kasvaa 75 % 

o 3: väestön määrä kasvaa 90 % 

o 4: väestön määrän kasvaa yli 100 %. Päätin väestön määrän kasvun kullekin väestö-

ruudulle tai sen osalle itse. 

• Kuhunkin näihin väestöruutuihin tai sen osiin lisäsin väestöä vuodelle 2027 sen mu-

kaan, kuinka paljon väestöruudussa tai sen osassa on nykyhetkellä väestöä ja minkä 

ennusteluokan kyseinen väestöruutu tai sen osa on saanut.



Liite 1 (jatkuu) 

 

 

Kuva 1. Esimerkki lopputuloksesta väestöennusteen laskemisesta väestöruudukkoihin. 



Liite 1 (jatkuu) 

 
Taulukko 2. Oulun kaupungin väestöennusteen (2017) mukaiset eri ikäisten lasten määrät Ou-
lussa nykyään ja vuoden 2027 arviossa. 
 

Ikäryhmä Väestö nykyään Väestö vuonna 2027 Suhteellinen muutos (%) 
Alle 7-vuotiaat 35 778 33 888 -5,3 
7–12-vuotiaat 31 082 30 596 -1,6 
13–15-vuotiaat 13 800 16 138 16,9 
16–18-vuotiaat 14 150 17 084 20,7 
7–15-vuotiaat 44 882 46 734 4,1 

 
 

Taulukko 3. Oulun kaupungin väestöennusteen (2017) mukaiset väestön määrät Oulussa kau-
punginosittain nykyään ja vuoden 2027 arvioissa. 
 

Kaupunginosa Väestö nykyään Väestö vuonna 2027 Suhteellinen muutos (%) 
Keskusta 23 580 28 167 19,5 
Höyhtyä 10 310 12 341 19,7 
Oulunsuu 8 768 9 088 3,6 
Kaukovainio 7 538 8 503 12,8 
Nuottasaari 1 631 2 874 76,2 
Kaakkuri 15 125 14 866 -1,7 
Maikkula 9 165 8 722 -4,8 
Tuira 10 937 12 346 12,9 
Puolivälinkangas 8 196 8 732 6,5 
Koskela 12 634 14 060 11,3 
Pateniemi 13 050 14 929 14,4 
Kaijonharju 19 365 21 340 10,2 

Myllyoja 11 103 11 778 6,1 
Sanginsuu 643 605 -5,9 
Korvensuora 8 054 9 162 13,8 
Ylikiiminki 3 743 3 897 4,1 
Hiukkavaara 2 940 10 076 242,7 
Haukipudas 14 116 15 845 12,2 
Kello 6 539 7 185 9,9 
Kiiminki 8 991 9 983 11,0 
Jääli 5 326 5 812 9,1 
Oulunsalo 10 561 12 008 13,7 
Yli-Ii 2 353 1 844 -21,6 

Yhteensä 216 274 245 507 13,5 

  



 
 

LIITE 2. REITITYSAINEISTOJEN MUODOSTAMINEN 
 

Teiden nopeuksien estimointi eri kulkutavoille 

  

Taulukko 1. Liikenneverkon tietyypit, niille arvioidut nopeudet henkilöautoilun, pyöräilyn ja ja-

lankulun kulkutavoille sekä tietyyppien hierarkiatasot. 

 

Tietyyppi 
Asetettu nopeus Hierarkiataso 

Auto* Pyörä Kävely Auto Kevyt liikenne 
Valtatie tai tärkeä seudullinen pääkatu 60 1 1 1 1 
Valtatie tai tärkeä seudullinen pääkatu taajamassa 48 0,8 0,8 1 1 
Kantatie tai seudullinen pääkatu (moottoritie) 60 – – 1 – 
Moottoriliikennetie 100 – – 1 – 
Ramppi 50 – – 1 – 
Seututie tai alueellinen pääkatu 50 2 2 2 2 
Seututie tai alueellinen pääkatu taajamassa 40 1,6 1,6 2 2 
Yhdystie tai kokoajakatu 40 6 2,4 2 2 
Yhdystie tai kokoajakatu taajamassa 32 4,8 1,92 2 2 
Liityntäkatu tai tärkeä yksityistie 40 10 3,36 3 2 
Liityntäkatu tai tärkeä yksityistie taajamassa 36 9 2,88 3 2 
Muu yksityistie tai tie, josta ei ole tarkempaa tietoa 30 15 4,2 3 2 
Muu yksityistie tai tie, josta ei ole tietoa, taajamassa 27 13,5 3,78 3 2 
Autotie keskustassa, jonka sivuilla jalkakäytävät** – 4,2 4,2 – 3 
Kevyen liikenteen väylä – 18 4,2 – 3 
Jalankulkualueen osa (kävelykatu) – 4,2 4,2 – 3 

      
*Mikäli tielle on Digiroad-aineistossa ilmoitettu nopeusrajoitus, on tien nopeus sen mukainen   
**Tietyyppiä ei ole henkilöautoilun liikenneverkkotasolla, vaan sen tilalla ovat alkuperäiset tietyypit   
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Kuva 1. Esimerkki liikenneverkkojen tietyypeistä ja eri kulkutavoille asetetuista nopeuksista. 
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Risteyssakkojen arviointi 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Väistettävien ajoneuvojen lukumäärä eri risteys- ja kääntymistilanteissa. Musta ajoneuvo 

edustaa tienkäyttäjää, jolle on taulukoissa laskettu väistettävien ajoneuvojen lukumäärä.  

Tien käyttäjä on suuremmalla tiellä 
ja tie on epätasa-arvoinen 

Risteyksestä eteneminen 
OIKEALLE SUORAAN VASEMMALLE 

Suuremmalta tieltä väistettävät 0 0 2 
Pienemmältä tieltä väistettävät 0 0 0 

    

Tien käyttäjä on pienemmällä tiellä 
ja tie on epätasa-arvoinen 

Risteyksestä eteneminen 
OIKEALLE SUORAAN VASEMMALLE 

Suuremmalta tieltä väistettävät 1 5 4 
Pienemmältä tieltä väistettävät 0 0 2 

    

Tie on tasa-arvoinen 
Risteyksestä eteneminen 

OIKEALLE SUORAAN VASEMMALLE 
Suuremmalta tieltä väistettävät* 1 3 4 
Pienemmältä tieltä väistettävät* 1 3 4 

    

*Väistettävät riippuvat siitä, onko kyseessä hierarkiatason 1 tai 2 eli suurempi tie vai hierarkiatason 3 eli pie-
nempi tie 
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Kuva 3. Kaava risteyssakkojen laskemiseen, risteykseen hidastamissakot eri kulkutavoilla ja hen-

kilöautoilulle lasketut risteyssakot kullekin risteystyypille ja risteyksen poistumistavoille. 

Risteyssakkojen laskemisessa tehtävät oletukset 

• Kaikki tienkäyttäjät noudattavat liikennesääntöjä heidän iästä ja käyttämästään kul-

kutavasta huolimatta. 

• Tienkäyttäjän kulkutapa ei vaikuta risteyksessä kuluvaan aikaan risteykseen hidasta-

mista lukuun ottamatta. 

• Pienimmissä, hierarkiatason 3 teissä tienkäyttäjien on aina väistettävä muiden hierar-

kiatasojen tienkäyttäjiä. 

• Kaikki tienkäyttäjät ovat risteyksissä samanarvoisia. 

• Vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelut eivät vaikuta risteyksessä kuluvaan aikaan. 

• Tienkäyttäjän väistämiä toisia tienkäyttäjiä tulee kolme kertaa enemmän isoista, hie-

rarkiatason 1 ja 2 teistä kuin pienemmistä teistä. 

• Väistettäviä tienkäyttäjiä kääntyy yhtä paljon oikealle, vasemmalle tai menee suo-

raan.

Suuremmalta tieltä 
väistettävät (hierar-

kiataso 1 tai 2) 
x 3 sek + 

Pienemmältä tieltä 
väistettävät (hierar-

kiataso 3) 
x 1 sek + Risteykseen hi-

dastamissakko = Risteys-
sakko 

           
Risteykseen hidastamissakot eri kulkutavoille:       
Henkilöautoilu  3 sek         

Pyöräily  1 sek         

Oikealle kääntyminen 
  Risteyksen poistumistie 

Hierarkiataso 2 3 
Keskikokoiset autotiet Risteykseen saapu-

mistie 
2 3 sek 3 sek 

Pienet autotiet ja pyörätiet 3 6 sek 3 sek 
     

Eteneminen suoraan 
  Risteyksen poistumistie 

Hierarkiataso 2 3 
Keskikokoiset autotiet Risteykseen saapu-

mistie 
2 12 sek 0 sek* 

Pienet autotiet ja pyörätiet 3 18 sek 6 sek 
     

Vasemmalle kääntyminen 
  Risteyksen poistumistie 

Hierarkiataso 2 3 
Keskikokoiset autotiet Risteykseen saapu-

mistie 
2 15 sek 5 sek 

Pienet autotiet ja pyörätiet 3 21 sek 7 sek 
     

*Risteykseen hidastamissakkoa ei lasketa, sillä ajoneuvo ei käänny risteyksestä eikä sillä ole väistämisvelvollisuuksia 



 
LIITE 3. TAULUKOITA JA KARTTOJA TULOKSISTA 

Taulukoissa 1 ja 2 vihreällä fontilla on merkattu ne keskiarvojen muutosten arvot, jotka ovat kunkin 

skenaarion parhaimmat vaihtoehdot muutosten keskiarvojen osalta sekä kultakin kulkutavalta erik-

seen. Punaisella fontilla taas on merkattu ne arvot, jotka ovat kunkin skenaarion huonoimmat vaih-

toehdot. 

Kuvissa 1–14 (alla taulukoiden jälkeen) on esitelty kunkin skenaarion kaikki vaihtoehdot sekä oppilaiden 

saavutettavuudet pyöräillen parhaimpien vaihtoehtojen oppilaitoksiin. 
 

Taulukko 1. Lukioiden kaikkien skenaarioiden ja vaihtoehtojen koulumatkojen keskiarvojen muutokset ny-

kytilanteeseen verrattuna tutkituilla kulkutavoilla. 

  Reititysaineisto, josta 
tuli valituksi 

  Keskiarvon muutos (min) 
Skenaario Lisättävät/lakkautettavat lukiot HA PP JJ Yht.* 
11 lukion nykytilanne – – (7,9) (24,9) (51,4) (28,0) 

11 lukion ihannetilanne 

Henkilöautoilu 

ks. Liite 3 

-2,2 -3,7 -1,8 -2,6 

Pyöräily -1,3 -6,4 -3,1 -3,6 
Julkinen liikenne/jalan-
kulku -1,4 -6,0 -4,1 -3,8 

Yksi lukio lisätään 

Henkilöautoilu "Niemenrannan lukio (Oulunsalo)" 0,0 -0,3 -0,7 -0,4 

Pyöräily "Kalimeenkylän lukio" 0,1 -1,0 0,1 -0,3 

Julkinen l./jalankulku  "Iinatin lukio" 0,0 -2,9 -3,5 -2,1 

Yksi lukio lakkautetaan 
Henkilöautoilu, pyöräily  Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 0,1 0,2 0,2 0,2 
Julkinen liikenne/jalan-
kulku Oulun lyseo 0,6 0,8 0,1 0,5 

Kaksi lukiota lakkaute-
taan 

Henkilöautoilu 
 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 

0,3 1,2 1,5 1,0 
Merikosken lukio 

Pyöräily 
Madetojan musiikkilukio 

0,0 1,4 0,7 0,7 
 Oulun lyseo 

Julkinen liikenne/jalan-
kulku 

 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 
0,4 0,5 0,5 0,5 

 Oulun lyseo 

Kolme lukiota lakkaute-
taan 

Henkilöautoilu 

 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 

1,5 4,2 3,4 3,0  Oulun lyseo 

Kiimingin lukio 

Pyöräily 

 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 

0,6 1,3 2,6 1,5 Oulun lyseo 

Madetojan musiikkilukio 

Julkinen liikenne/jalan-
kulku 

 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 

0,6 1,6 2,2 1,5 Madetojan musiikkilukio 

 Merikosken lukio 

Neljä lukiota lakkaute-
taan 

Henkilöautoilu 

 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 

2,1 4,9 4,7 3,9 
 Madetojan musiikkilukio 
 Merikosken lukio 
Haukiputaan lukio 

Pyöräily 

 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 

0,8 3,4 3,7 2,6 
 Madetojan musiikkilukio 
 Merikosken lukio 
 Laanilan lukio 

Julkinen liikenne/jalan-
kulku 

 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 

1,0 4,4 6,0 3,8 
 Madetojan musiikkilukio 
 Merikosken lukio 
Oulun normaalikoulun lukio 

       
*On saatu laskemalla eri kulkutapojen keskiarvojen muutokset yhteen tarkoilla arvoilla ja jakamalla ne kolmella  



 
Taulukko 2. Peruskoulujen kaikkien skenaarioiden ja vaihtoehtojen koulumatkojen keskiarvojen muutokset 

nykytilanteeseen verrattuna tutkituilla kulkutavoilla. 

Skenaario 
Reititysaineisto, josta 
tuli valituksi Lisättävät/lakkautettavat koulut 

Keskiarvon muutos (min) 
HA PP JJ Yht.* 

67 koulun nykytilanne – – (3,6) (9,2) (22,9) (11,9) 

67 koulun ihannetilanne 
Henkilöautoilu 

ks. Liite 3 
-0,4 1,9 3,2 1,6 

Pyöräily -0,3 -1,2 -2,6 -1,4 
Julkinen liikenne/jalankulku 0,1 -0,5 -0,7 -0,4 

Yksi koulu lisätään 
Henkilöautoilu "Teknologiakylän koulu (Linnanmaa)" 0,0 -0,2 -0,5 -0,2 
Pyöräily "Kaakkurinkankaan koulu (Haukipudas)" 0,0 0,0 0,0 0,0 
Julkinen l./jalankulku "Markkuunkankaan koulu (Saarela)" 0,0 0,0 -0,4 -0,2 

Kolme koulua lisätään 

Henkilöautoilu 
"Rannan koulu (Oulunsalo)" 

0,0 -0,2 -0,6 -0,3 "Köllin koulu (Ritaharju)" 
"Putaankylän koulu (Martinniemi)" 

Pyöräily 

"Ukkolanperän koulu (Haukipudas)" 

-0,1 -0,3 -0,4 -0,2 "Varjolan koulu (Jokikylä)" 
"Kirkkokankaan koulu (Hiukkavaaran lä-
histö)" 

Julkinen liikenne/jalankulku 
"Linnanmaan koulu" 

-0,1 0,9 -1,0 -0,1 "Raitamaan koulu (Jääli)" 
"Isolahden koulu (Martinniemi)" 

Kolme koulua lakkaute-
taan 

Henkilöautoilu 
Sanginsuun koulu 

0,0 0,0 0,1 0,1 Jakun koulu 
Heikkilänkankaan koulu 

Pyöräily 
Nuottasaaren yksikkö 

0,1 0,2 0,3 0,2 Kuivasjärven yksikkö 
Takkurannan koulu 

Julkinen liikenne/jalankulku 
Nuottasaaren yksikkö 

0,0 0,0 0,1 0,0 Oulun kansainvälinen koulu 
Lämsänjärven yksikkö 

Viisi koulua lakkautetaan 

Henkilöautoilu 

Huttukylän koulu 

0,1 0,6 1,2 0,6 
Paulaharjun koulu 
Pohjankartanon koulu 
Oulun kansainvälinen koulu 
Takkurannan koulu 

Pyöräily 

Nuottasaaren yksikkö 

0,1 0,3 0,5 0,3 
Ylikylän yksikkö 
Takkurannan koulu 
Länsituulen koulu 
Kuivasjärven yksikkö 

Julkinen liikenne/jalankulku 

Nuottasaaren yksikkö 

0,0 0,2 0,1 0,1 
Jakun koulu 
Lämsänjärven yksikkö 
Oulun kansainvälinen koulu 
Sarasuon yksikkö 

Seitsemän koulua lakkau-
tetaan 

Henkilöautoilu 

Laanilan koulu 

0,6 1,8 3,6 2,0 

Hiukkavaaran koulu 
Saarelan yksikkö 
Paulaharjun koulu 
Pohjankartanon koulu 
Tuiran koulu 
Kiviniemen koulu 

Pyöräily 

Nuottasaaren yksikkö 

0,2 0,5 0,8 0,5 

Lämsänjärven yksikkö 
Hönttämäen koulu 
Takkurannan koulu 
Länsituulen koulu 
Kuivasjärven yksikkö 
Sarasuon yksikkö 

Julkinen liikenne/jalankulku 

Nuottasaaren yksikkö 

0,1 0,3 0,7 0,4 

Jakun koulu 
Lämsänjärven yksikkö 
Sarasuon yksikkö 
Keiskan yksikkö 
Länsituulen koulu 
Oulunlahden koulu ja Santerikujan sivukoulu        

*On saatu laskemalla eri kulkutapojen keskiarvojen muutokset yhteen tarkoilla arvoilla ja jakamalla ne kolmella  
 



Peruskoulu Kapasiteetti 

Koululaisten 
lkm. vuonna 

2017 

Nykytilanne 3 koulua lisätään Yksi koulu lisätään 

Koululaisten 
lkm. 

Skenaarion koululai-
sia suhteessa nykyti-

lanteeseen (%) 
Koululaisten 

lkm. 

Skenaarion koululai-
sia suhteessa nykyti-

lanteeseen (%) 
Koululaisten 

lkm. 

Skenaarion koululai-
sia suhteessa nykyti-

lanteeseen (%) 
Hönttämäen koulu 286   238   286   20,0 285   19,9 286   20,0 
Jokirannan koulu 745   621   420   -32,4 409   -34,1 409   -34,1 
Laivakankaan koulu 524   427   281   -34,2 281   -34,2 325   -23,9 
Hiukkavaaran koulu 700   130   328   152,3 328   152,3 328   152,3 
Kiiminkijoen koulu 641   517   641   23,9 641   23,9 641   23,9 
Saarelan koulu 1 553   – 952   – 960   – 955   – 
Alakylän koulu 247   183   246   34,7 245   33,8 245   34,1 
Huttukylän koulu 162   117   98   -16,6 98   -16,6 98   -16,6 
Jäälin koulu 462   351   457   30,2 457   30,2 457   30,2 
Jakun koulu 90   65   43   -34,3 43   -34,3 43   -34,3 
Yli-Iin koulu 370   270   219   -18,8 219   -18,8 219   -18,8 
Talvikankaan koulu 898   728   851   16,9 851   16,9 898   23,3 
Tirinkylän yksikkö 115   96   114   19,3 113   17,5 113   17,9 
Hintan koulu 470   381   458   20,3 458   20,3 430   13,0 
Keiskan yksikkö 114   95   112   17,4 110   15,9 110   16,3 
Aseman koulu 330   275   330   20,0 330   20,0 330   20,0 
Kellon koulu 745   603   486   -19,5 522   -13,5 522   -13,5 
Kiviniemen koulu 337   261   337   29,2 337   29,2 337   29,2 
Martinniemen koulu 408   315   407   29,1 359   14,1 407   29,1 
Takkurannan koulu 130   108   130   19,9 130   19,9 130   19,9 
Länsituulen koulu 362   292   303   3,9 303   3,9 303   3,9 
Haukiputaan koulu 1 190   904   642   -29,0 479   -47,0 656   -27,4 
Myllyojan koulu 323   267   313   17,2 313   17,2 313   17,2 
Pateniemen koulu 203   169   192   13,5 203   19,9 203   19,9 
Sanginsuun yksikkö 36   30   36   19,9 36   19,9 36   19,9 
Santaholman yksikkö 362   292   182   -37,7 182   -37,7 182   -37,7 
Kuivasjärven yksikkö 206   163   115   -29,2 115   -29,2 115   -29,2 
Kuivasojan yksikkö 125   104   109   5,3 109   5,3 109   5,3 
Herukan yksikkö 539   430   539   25,3 539   25,3 539   25,3 
Pöllönkangkaan koulu 613   500   584   16,7 584   16,7 584   16,7 
Rajakylän koulu 673   540   470   -13,0 470   -13,0 442   -18,2 
Ritaharjun koulu 1 553   1 272   1 481   16,5 1 290   1,4 1 103   -13,3 
Kastellin koulu 2 345   787   334   -57,5 560   -28,9 317   -59,8 
Oulujoen koulu 264   211   253   19,9 253   19,9 253   19,9 
Koskelan yksikkö 317   264   316   19,7 316   19,7 316   19,7 
Lintulammen koulu 389   322   112   -65,1 112   -65,1 112   -65,1 
Oulun normaalikoulu (ala-
aste) 443   369   359   -2,7 356   -3,5 340   -7,8 

Myllytullin koulu 607   495   354   -28,4 354   -28,4 354   -28,4 
Oulun normaalikoulu (yläaste) 323   269   202   -24,7 0   -100,0 0   -100,0 
Nuottasaaren yksikkö 97   69   83   21,0 83   21,0 83   21,0 
Paulaharjun koulu 430   338   427   26,2 427   26,2 370   9,4 
Pohjankartanon koulu 552   460   551   19,9 551   19,9 550   19,6 
Merituulen yksikkö 246   183   193   5,4 193   5,4 193   5,4 
Teuvo Pakkalan koulu 347   289   305   5,5 144   -50,1 23   -91,9 
Jokikylän yksikkö 36   30   36   20,0 36   19,9 36   20,0 
Tuiran koulu 246   189   235   24,2 234   23,7 235   24,2 
Merikosken koulu 340   281   325   15,8 325   15,8 325   15,8 
Oulun kansainvälinen koulu 466   388   117   -69,8 118   -69,6 55   -85,8 
Kaakkurin koulu 1 081   851   1 064   25,0 1 064   25,0 1 021   19,9 
Knuutilankankaan koulu 191   157   156   -0,8 156   -0,8 156   -0,8 
Madekosken koulu 187   156   87   -43,9 80   -49,0 84   -45,8 
Heikkilänkankaan yksikkö 77   64   45   -29,8 45   -29,8 45   -29,8 
Maikkulan koulu 665   535   629   17,7 629   17,7 629   17,7 
Metsokankaan koulu 1 522   1 237   607   -50,9 607   -50,9 876   -29,2 
Niemenrannan koulu 484   379   342   -9,6 168   -55,7 342   -9,6 
Vesalan koulu 260   201   171   -14,8 171   -14,8 171   -14,8 
Kaukovainion koulu 521   407   510   25,3 454   11,5 516   26,8 
Salonpään koulu 182   142   182   28,3 182   28,3 182   28,3 
Oulunlahden koulu ja Santeri-
kujan sivukoulu 278   231   260   12,4 260   12,4 243   5,1 

Sarasuon yksikkö 94   78   85   8,6 85   8,6 85   8,6 
Oulunsalon Kirkonkylän koulu 499   391   499   27,6 476   21,7 499   27,6 
Pikkaralan koulu 49   41   49   20,0 49   19,9 49   20,0 
Pitkäkankaan koulu 1 014   826   724   -12,3 232   -71,9 724   -12,3 
Lämsänjärven yksikkö 94   78   89   13,8 89   13,8 89   13,8 
Laanilan koulu 425   354   423   19,6 415   17,1 423   19,6 
Ylikiimingin koulu 536   410   355   -13,5 355   -13,5 355   -13,5 
Ylikylän yksikkö 82   68   82   19,9 82   19,9 82   19,9 
"Teknologiakylän koulu (Lin-
nanmaa)" 1 553   – – – – – 723   – 

"Putaankylän koulu (Martin-
niemi)" 1 553   – – – 226   – – – 

"Rannan koulu (Oulunsalo)" 1 553   – – – 690   – – – 
"Köllin koulu (Ritaharju)" 1 553   – – – 350   – – – 

 



Peruskoulu Kapasiteetti 

Koululaisten 
lkm. vuonna 

2017 

3 koulua lakkautetaan 5 koulua lakkautetaan 7 koulua lakkautetaan 

Koululaisten 
lkm. 

Skenaarion koululai-
sia suhteessa nykyti-

lanteeseen (%) 
Koululaisten 

lkm. 

Skenaarion koululai-
sia suhteessa nykyti-

lanteeseen (%) 
Koululaisten 

lkm. 

Skenaarion koululai-
sia suhteessa nykyti-

lanteeseen (%) 
Hönttämäen koulu 286   238   286   20,0 285   19,9 286   20,0 
Jokirannan koulu 745   621   409   -34,1 409   -34,1 409   -34,1 
Laivakankaan koulu 524   427   281   -34,2 281   -34,2 285   -33,3 
Hiukkavaaran koulu 700   130   328   152,5 328   152,3 328   152,3 
Kiiminkijoen koulu 641   517   641   23,9 641   23,9 641   23,9 
Saarelan koulu 1 553   0   963   – 960   – 963   – 
Alakylän koulu 247   183   247   35,1 245   33,8 247   34,8 
Huttukylän koulu 162   117   98   -16,6 98   -16,6 98   -16,6 
Jäälin koulu 462   351   457   30,2 457   30,2 457   30,2 
Jakun koulu 90   65   43   -34,3 – – – – 
Yli-Iin koulu 370   270   219   -18,8 219   -18,8 262   -3,0 
Talvikankaan koulu 898   728   851   16,9 851   16,9 847   16,4 
Tirinkylän yksikkö 115   96   113   17,9 113   17,5 115   19,3 
Hintan koulu 470   381   458   20,3 458   20,3 458   20,3 
Keiskan yksikkö 114   95   110   16,1 110   15,9 – – 
Aseman koulu 330   275   330   20,0 330   20,0 330   19,9 
Kellon koulu 745   603   522   -13,5 522   -13,5 486   -19,3 
Kiviniemen koulu 337   261   337   29,2 337   29,2 337   29,2 
Martinniemen koulu 408   315   407   29,1 359   14,1 408   29,5 
Takkurannan koulu 130   108   130   19,9 130   19,9 130   19,9 
Länsituulen koulu 362   292   303   3,9 303   3,9 – – 
Haukiputaan koulu 1 190   904   655   -27,6 479   -47,0 916   1,3 
Myllyojan koulu 323   267   313   17,2 313   17,2 313   17,2 
Pateniemen koulu 203   169   203   19,9 203   19,9 192   13,5 
Sanginsuun yksikkö 36   30   36   19,9 36   19,9 36   19,9 
Santaholman yksikkö 362   292   182   -37,7 182   -37,7 332   13,6 
Kuivasjärven yksikkö 206   163   115   -29,2 115   -29,2 115   -29,2 
Kuivasojan yksikkö 125   104   109   5,3 109   5,3 109   5,3 
Herukan yksikkö 539   430   539   25,3 539   25,3 539   25,3 
Pöllönkangkaan koulu 613   500   584   16,7 584   16,7 584   16,7 
Rajakylän koulu 673   540   470   -13,0 470   -13,0 470   -13,0 
Ritaharjun koulu 1 553   1 272   1 434   12,8 1 290   1,4 1 481   16,5 
Kastellin koulu 2 345   787   420   -46,7 560   -28,9 420   -46,7 
Oulujoen koulu 264   211   253   19,9 253   19,9 253   19,9 
Koskelan yksikkö 317   264   316   19,7 316   19,7 316   19,7 
Lintulammen koulu 389   322   112   -65,1 112   -65,1 112   -65,1 
Oulun normaalikoulu (ala-aste) 443   369   359   -2,7 356   -3,5 359   -2,7 
Myllytullin koulu 607   495   492   -0,5 354   -28,4 438   -11,6 
Oulun normaalikoulu (yläaste) 323   269   202   -24,7 0   -100,0 202   -24,7 
Nuottasaaren yksikkö 97   69   – – – – – – 
Paulaharjun koulu 430   338   427   26,2 427   26,2 427   26,2 
Pohjankartanon koulu 552   460   551   19,9 551   19,9 551   19,9 
Merituulen yksikkö 246   183   193   5,4 193   5,4 193   5,4 
Teuvo Pakkalan koulu 347   289   198   -31,5 144   -50,1 287   -0,6 
Jokikylän yksikkö 36   30   36   20,0 36   19,9 36   19,9 
Tuiran koulu 246   189   235   24,2 234   23,7 234   23,7 
Merikosken koulu 340   281   325   15,8 325   15,8 326   16,1 
Oulun kansainvälinen koulu 466   388   – – – – 117   -69,8 
Kaakkurin koulu 1 081   851   1 021   19,9 1 064   25,0 1 070   25,7 
Knuutilankankaan koulu 191   157   159   1,3 156   -0,8 159   1,3 
Madekosken koulu 187   156   77   -50,8 80   -49,0 77   -50,8 
Heikkilänkankaan yksikkö 77   64   45   -29,8 45   -29,8 45   -29,8 
Maikkulan koulu 665   535   629   17,7 629   17,7 629   17,7 
Metsokankaan koulu 1 522   1 237   876   -29,2 607   -50,9 951   -23,1 
Niemenrannan koulu 484   379   342   -9,6 168   -55,7 342   -9,6 
Vesalan koulu 260   201   171   -14,8 171   -14,8 171   -14,8 
Kaukovainion koulu 521   407   454   11,5 454   11,5 514   26,2 
Salonpään koulu 182   142   182   28,3 182   28,3 182   28,3 
Oulunlahden koulu ja Santeri-
kujan sivukoulu 278   231   260   12,4 260   12,4 – – 

Sarasuon yksikkö 94   78   85   8,6 – – – – 
Oulunsalon Kirkonkylän koulu 499   391   499   27,6 476   21,7 495   26,5 
Pikkaralan koulu 49   41   49   19,5 49   19,9 49   19,5 
Pitkäkankaan koulu 1 014   826   724   -12,3 232   -71,9 738   -10,7 
Lämsänjärven yksikkö 94   78   – – – – – – 
Laanilan koulu 425   354   423   19,6 415   17,1 423   19,6 
Ylikiimingin koulu 536   410   355   -13,5 355   -13,5 355   -13,5 
Ylikylän yksikkö 82   68   82   19,9 82   19,9 82   19,9 

         

Taulukko 3 (yllä). Peruskoulujen kapasiteetit, nykyiset oppilasmäärät ja kunkin skenaarion parhaimman vaihtoehdon henkilöautoilu-

aineiston mukaiset oppilasmäärät. 
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