Vakka-Suomen seudun
liikenneturvallisuussuunnitelma
Koulukyselyn
tulokset 29.9.2014
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Koulukysely suoritettiin 1.–19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti.
Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä on noin 59% Vakka-Suomen alueen kaikista 9–15vuotiaista.
Vastausmäärät luokittain mahdollistavat myös luokkakohtaiset analyysit.
Alakoululaisilla on lyhyemmät koulumatkat kuin yläkoululaisilla. Lyhyitä
koulumatkoja on selvästi eniten Kustavissa. Pisimmät koulumatkat ovat Vehmaalla
ja Taivassalossa. Hyvällä pyöräilyetäisyydellä (alle 3 km) koulustaan asuu alaasteelaisista 67% ja yläasteelaisista 53%.
Alakoululaisista kävellen kouluun saapuu 20%, pyörällä 38%, vanhempien kyydissä
21% ja koulutaksilla tai linja-autolla 21%. Yläkoululaisista 4% saapuu mopoautolla
ja 8% mopolla tai skootterilla. Linja-auton käyttö lisääntyy yläasteella.
Kunnittaisessa vertailussa erot ovat melko pieniä.
Turvavälineiden käyttö laskee dramaattisesti ikävuosien myötä! Erityisesti
pyöräilykypärän käyttö on todella heikkoa yläkoululaisilla. Hälyttävää on myös
halvimman turvalaitteen – heijastimen – heikko käyttö. Mopoautojen turvavyön
käytössä on myös hälyttävä ero verrattuna autojen turvavyön käyttöön.
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Yläkoululaisista 71% ei käytä koskaan pyöräilykypärää ja 57% ei käytä usein
heijastinta. Koulutaksien ja -bussien turvavyön käyttöä tulisi valvoa tarkemmin. Liki
20% mopoautoilijoista jättää usein turvavyön kiinnittämättä.
Alakoululaisten vanhemmista yli kolmannes ei käytä koskaan pyöräilykypärää,
vaikka merkittävin liikennekäyttäytymisen oppi tulisi tulla omilta vanhemmilta!
Yläkoululaisten osalta tilanne on vieläkin huonompi. Kunnittaisessa vertailussa on
merkittäviä eroja: paras tilanne on Kustavissa, Vehmaalla ja Pyhärannassa.
Koulumatkan koetussa turvallisuudessa on pieni ero: alakoululaisista 88%:lla ja
yläkoululaisista 94%:lla on omasta mielestään turvallinen koulumatka.
Kunnittaisessa vertailussa on myös eroja: heikoimmaksi tilanne koetaan Vehmaalla
ja Pyhärannassa, parhaimmaksi Kustavissa ja Uudessakaupungissa.
Yläkoululaiset kaipaavat omasta mielestään lisää liikennesääntöjen opetusta: mitä
vanhemmaksi oppilas tulee, sitä enemmän kaivataan opetusta. Kunnittaisessa
vertailussa eniten lisäopetusta kaivataan Uudessakaupungissa, Taivassalossa ja
Laitilassa.
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Turvallisesta liikennekäyttäytymisestä on koululaisten mielestä annettu riittävästi
tietoa vanhempien toimesta yleisellä tasolla, mutta koululaisen oman koulumatkan
turvallisuusongelmien läpikäynnissä on parantamisen varaa: alakoululaisista 30% ja
yläkoululaisista 52% ei ole keskustellut koulumatkansa turvallisuudesta.
Yläkoululaisista pojista 59% ja tytöistä 20% omistaa mopon tai mopoauton. Kaikista
yläkoululaisista 38% ei ole koskaan edes ajanut mopolla tai mopoautolla. Yli
kolmannes on virittänyt kulkuvälinettään.
Liki puolet vastaajista on kaatunut mopolla tai mopoautolla. Kun otetaan
huomioon myös hallinnan menettäneet, vaaratilanteisiin on joutunut noin kaksi
kolmesta vastanneesta.
Mopoilijoiden vastausten mukaan heidän suurin liikennekäyttäytymisongelma on
ylinopeudet: puolet ajaa usein ylinopeutta. Noin kymmenes on ajanut ilman
kypärää. Temppuilua ja vaarallista ajoa harrastaa usein 14% vastaajista.
Mopoautoilijoiden vastausten mukaan heidän suurin liikennekäyttäytymisongelma
on ylinopeudet: neljännes ajaa usein ylinopeutta. Vastaajista melko harva kertoo
joutuneensa vaaratilanteisiin.

Vastausmäärä on erittäin suuri (1299 kpl), ja luokka-asteittainen vastausmäärä
mahdollistaa analyysit myös luokka-asteittain. Karhukirjeistä huolimatta kaikista
kouluista ei saatu vastauksia, mikä on tyypillistä tällaisille kyselyille. Vastausprosentti,
kun seudulla asuu 9–15-vuotiaita noin 2200, on 59%, mikä on erinomainen tulos.

Tytöt ja pojat vastasivat kyselyyn yhtä paljon, joten
sukupuolijakaumankin osalta tulokset ovat luotettavia

Alakoululaisilla on lyhyemmät koulumatkat kuin yläkoululaisilla. Lyhyitä koulumatkoja
on selvästi eniten Kustavissa. Pisimmät koulumatkat ovat Vehmaalla ja Taivassalossa*.
Hyvällä pyöräilyetäisyydellä (alle 3 km) koulustaan asuu ala-asteelaisista 67% ja
yläasteelaisista 53%.

* Taivassalon yhtenäiskoulua käyvät Kustavin yläkouluikäiset

Alakoululaisista kävellen kouluun saapuu 20%, pyörällä 38%, vanhempien kyydissä 21%
ja koulutaksilla tai linja-autolla 21%. Yläkoululaisista 4% saapuu mopoautolla ja 8%
mopolla tai skootterilla. Linja-auton käyttö lisääntyy yläasteella. Kunnittaisessa
vertailussa erot ovat melko pieniä.

HUOMAA: Alakoululaisista 67% asuu lähellä koulua,
mutta vain 58% kulkee kouluun jalan tai pyörällä!
Yläkoululaisilla vastaavat arvot: 53% & 47%.

Turvavälineiden käyttö laskee dramaattisesti ikävuosien myötä! Erityisesti
pyöräilykypärän käyttö on todella heikkoa yläkoululaisilla. Hälyttävää on myös
halvimman turvalaitteen – heijastimen – heikko käyttö. Mopoautojen turvavyön
käytössä on myös hälyttävä ero verrattuna autojen turvavyön käyttöön.

Yläkoululaisista 71% ei käytä koskaan pyöräilykypärää ja 57% ei käytä usein heijastinta.
Koulutaksien ja -bussien turvavyön käyttöä tulisi valvoa tarkemmin. Liki 20%
mopoautoilijoista jättää usein turvavyön kiinnittämättä.

Alakoululaisten vanhemmista yli kolmannes ei käytä koskaan pyöräilykypärää, vaikka
merkittävin liikennekäyttäytymisen oppi tulisi tulla omilta vanhemmilta!
Yläkoululaisten osalta tilanne on vieläkin huonompi. Kunnittaisessa vertailussa on
merkittäviä eroja: paras tilanne on Kustavissa, Vehmaalla ja Pyhärannassa.

Koulumatkan koetussa turvallisuudessa on pieni ero: alakoululaisista 88%:lla ja
yläkoululaisista 94%:lla on omasta mielestään turvallinen koulumatka. Kunnittaisessa
vertailussa on myös eroja: heikoimmaksi tilanne koetaan Vehmaalla ja Pyhärannassa,
parhaimmaksi Kustavissa ja Uudessakaupungissa.

Sanallisia vastauksia kysymykseen:
”Millaisia liikenteen vaaroja tai turvattoman tuntuisia paikkoja koulumatkallasi on?”
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Ei mitään!
Autoja ajaa kovaa suojatien yli.
Ei ole pyörätietä.
Iso risteys ja risteykset.
8-tien ylitys.
Autoilijat eivät huomio mopoja tarpeaksi hyvin.
Tien ylitys.
Bussi matka on turvallinen, mutta bussipysäkiltä kotiin matka ei aina ole
turvallinen isojen rekkojen ja hullujen autokuskien takia.
Keskustan teiden ylitykset ja kun tulee risteykseen, ei aina näe tuleeko autoja, koska
talot on rakennettu niin lähelle korttelin kulmaa:)
Koulubussin pysäkki on paikassa, jossa on lähellä mäki. Lähestyviä autoja ei pysty
näkemään, vain kuulemaan.
Kun autot ajavat todella lujaa ohi. Toivoisin että autot hidastaisivat edes vähän.
Paikat joissa on pelto tien vieressä koska siinä on hirvi/peurakolarin vaara.
Shellin kohta autot ja rekat kulkee siinä.

Yläkoululaiset kaipaavat omasta mielestään lisää liikennesääntöjen opetusta: mitä
vanhemmaksi oppilas tulee, sitä enemmän kaivataan opetusta. Kunnittaisessa
vertailussa eniten lisäopetusta kaivataan Uudessakaupungissa, Taivassalossa ja
Laitilassa.

Alakoululaisten vanhemmat ovat kertoneet lapsilleen enemmän turvallisesta
liikennekäyttäytymisestä kuin yläkoululaisten vanhemmat (ero on kuitenkin pieni).
Kokonaisuudessaan turvallisesta liikennekäyttäytymisestä on annettu vanhempien
toimesta hyvin tietoa. Kunnittaiset erot ovat pieniä.

Turvallisesta liikennekäyttäytymisestä on koululaisten mielestä annettu riittävästi
tietoa vanhempien toimesta, mutta koululaisen oman koulumatkan
turvallisuusongelmien läpikäynnissä on parantamisen varaa: alakoululaisista 30% ja
yläkoululaisista 52% ei ole keskustellut koulumatkansa turvallisuudesta.

Yläkoululaisista pojista 59% ja tytöistä 20% omistaa mopon tai mopoauton. Kaikista
yläkoululaisista 38% ei ole koskaan edes ajanut mopolla tai mopoautolla. Yli
kolmannes on virittänyt kulkuvälinettään.

Liki puolet vastaajista on kaatunut mopolla tai mopoautolla. Kun otetaan huomioon
myös hallinnan menettäneet, vaaratilanteisiin on joutunut noin kaksi kolmesta
vastanneesta.

Mopoilijoiden vastausten mukaan heidän suurin liikennekäyttäytymisongelma on
ylinopeudet: puolet ajaa usein ylinopeutta. Noin kymmenes on ajanut ilman kypärää.
Temppuilua ja vaarallista ajoa harrastaa usein 14% vastaajista.

Mopoautoilijoiden vastausten mukaan heidän suurin liikennekäyttäytymisongelma on
ylinopeudet: neljännes ajaa usein ylinopeutta. Vastaajista melko harva kertoo
joutuneensa vaaratilanteisiin.

Sanallisia vastauksia kysymykseen:
”Nuorille mopoilijoille ja mopoautoille sattuu paljon liikenneonnettomuuksia. Mistä
luulet tämän johtuvan? Miten tilannetta voisi mielestäsi parantaa?”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Leikkiminen" muun liikenteen seassa, ylinopeuden ajaminen.
16 ikä raja.
Ajaa liian lujaa. Tai pelleilee.
Liian kova tilannenopeus.
Apupyörät.
Ei keskitytä ajamiseen, näpytellään puhelinta ja liikaa vauhtia. En osaa sanoa mikä
voisi auttaa.
Ei ole tarpeeksi kokemusta ajamisesta ja ajotunteja liian vähän.
Enemmän katsastuksia.
Jos kaverit yllyttää tekemään jotain typerää.
Kovemmat rangaistukset.
Maltti on valttia.
Mopot ja mopoautot eivät ole turvallisia muutenkaan, joten kysymys on turha ja
epäselkeä.
Neljä rengasta mopoon ja ei muovista runkoa mopoautoihin.
Parempi liikennekasvatus koulussa, kerhossa ja esikoulussa auttaa jo hieman.

Sanallisia vastauksia kysymykseen:
”Mikä kannustaisi sinua parhaiten turvalliseen liikkumiseen? Mieti 1–2 asiaa?
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ILMAISIA HEIJASTIMIA !!!
Kiva valistus.
Jos näkisin kun joku loukkaantuu liikenteessä.
Jos vanhempani käyttäisi kypärää.
Se ei olisi niin noloa.
Opettajien esimerkki.
10€ päivässä.
Jos koulussa puhuttaisiin enemmän likenteessä
Autoilijat varoisivat enemmän suojatiellä kulkijaa.
Ei naurettaisi toisille jos tulee kyrä päässä kouluun. He ovat oikeasti fiksuja ihmisiä!
En halua kaatua samalla tavalla kuin olen kerran kaatunut, haluan käyttää aina pyöräilykypärää.
Esim. youtube vloggaaja soikku, joka sanoo käyttävänsä kypärää, koska joskus hän on kaatunut pyörällä ja
oli ilman kypärää...
Joku video kolareista.
Isot eivät nauraisi minulle kokoajan jos minulla on kypärä tai liivit.
Joku palkinto.
Jos idoli/julkkis käyttää esim kypärää.
Näkymatön kypärä.
Äiti sanoo : LAITA KYPÄRÄ PÄÄHÄN !!!!!!
Älä kävele kasi tiellä.

