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TIIVISTELMÄ 

Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskou-

lujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet ja liikennejärjestelyjen kehittämistarpeet. Tavoitteena 

oli myös selvittää peruskouluikäisten liikkumisen ja liikennekäyttäytymisen ominaispiirteitä sekä lasten 

kokemuksia ja mielipiteitä liikenteestä, liikenneympäristöstä ja liikenneturvallisuuden parantamiskeinois-

ta. Selvityksen kautta haluttiin myös aktivoida koulujen rehtoreita, opettajia ja oppilaita keskustelemaan 

liikenneturvallisuusasioista. 

Selvitys kohdistettiin Kirkkonummen kunnan 20 peruskouluun. Liikenneturvallisuusasioista kyseltiin sekä 

opettajilta että oppilailta. Opettajille suunnattuun kyselyyn saatiin vastaus 19 koululta. Oppilaskyselyyn 

vastasi 14 koulua, yhteensä 2 025 peruskoulun oppilasta. Kysely nosti esille useita mielenkiintoisia ha-

vaintoja lasten liikkumisen ominaisuuksista, koetusta liikenneturvallisuudesta, liikennekäyttäytymisestä ja 

turvalaitteiden käytön puutteista. Kyselyiden vastausten perusteella voidaan nostaa esille seuraavat tär-

keimmät havainnot: 

 Valtaosa kyselyyn vastanneista lapsista kokee koulumatkansa turvalliseksi – turvattomaksi koulumat-
kan kuitenkin kokee noin joka kymmenes. Turvattomuuden tunne näytti hieman kasvavan iän myötä. 

 Tienylitykset ja vilkas autoliikenne ovat yleisimmät lasten ilmoittamat turvattomuutta aiheuttavat tekijät 
koulumatkalla. Kokonaisuutena lapset kuitenkin antavat varsin hyvän arvosanan koulujen lähialueiden 
liikennejärjestelyille. 

 Opettajien vastauksissa koulujen lähialueiden liikenneturvallisuusongelmista korostuivat turvattomat 
tienylitykset, kevyen liikenteen yhteyksien puuttuminen sekä koulun piha-alueella tapahtuva jakelu-
/autoliikenne. 

 Turvavälineiden käyttö vähenee jyrkästi iän myötä. Alakoulun 5.-6.luokan oppilailla ja yläkoululaisilla 
pyöräilykypärän ja heijastimen käyttö on jo hyvin vähäistä. 

 Mopoilijoista puolet ilmoitti ajaneensa mopolla ilman kypärää usein tai silloin tällöin. Mopoilijoista noin 
puolet kertoi myös virittäneensä mopoaan ja yli puolet ilmoitti ajaneensa mopolla ylinopeutta. Mopolla 
alkoholin vaikutuksen alaisena ajaneensa ilmoitti kymmenes mopoilijoista. 

 Nuorten mielestä yleisimpiä syitä mopoilijoiden heikkoon liikenneturvallisuuteen ovat välinpitämättö-
myys liikennesäännöistä, heikko liikennesääntöjen tuntemus, ”näyttämisen halu”, puutteelliset ajotai-
dot, mopojen virittämisen helppous ja valvonnan vähäisyys. 

 Koulujen liikennekasvatus on jokseenkin hyvällä mallilla (sitä on). Alakoululaiset kokevat kouluissa 
annetun liikennekasvatuksen riittäväksi, mutta yläkoululaisten mielestä sitä voisi olla enemmänkin. 

 Parannettavaa on kouluyhteisön jäsenten liikennekäyttäytymisen yhteisissä pelisäännöissä. Opettaji-
en ja muun koulujen henkilöstön esimerkillinen käyttäytyminen tulisi nähdä keskeiseksi osaksi lasten 
liikennekasvatusta – etenkin kun lapset itse kokevat tämän tärkeäksi kannusteeksi. 

 Myös liikenneturvallisuusasioiden käsittelyä yhdessä vanhempien kanssa olisi hyvä lisätä. Vanhempi-
en vastuuta liikennekasvatuksessa ja roolia esimerkinnäyttäjinä tulisi korostaa. 

 
Peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti eri toimijoiden 

liikenneturvallisuustyössä. Sivistyspalvelukeskuksen tehtävänä on huolehtia liikennekasvatuksen sisäl-

löstä opetussuunnitelmissa. Koulut puolestaan vastaavat oppilaiden liikenneturvallisuudesta koulupäivän 

aikana ja koulumatkoilla sekä käytännön liikennekasvatuksesta, jonka liikennesääntöjen lisäksi tulisi tar-

jota turvallisia toimintatapoja ja tukea turvallisuutta arvostavia asenteita. Liikennekasvatuksessa keskei-

simpiä yhteistyökumppaneita ovat Liikuntapalvelu ja Nuorisopalvelut sekä Poliisi ja Liikenneturva. Yh-

dyskuntatekniikan toimiala on keskeinen yhteistyökumppani rakennettuun ympäristöön liittyvien liikenne-

turvallisuusongelmien poistamisessa. 

Selvitystyö toimii myös hyvänä lähtökohtana koulukohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimi-

selle. Liikenneturva on kehittänyt kouluille työkalun avuksi liikennesuunnitelman tekoon. Työkalu sisältää 

jokaista aihealuetta kohden tarkistuslistan ohjeistuksista ja turvallisista toimintatavoista, joita suunnitel-

man olisi hyvä käsitellä. Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmä pyrkii omalta osaltaan edistämään 

koulujen liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintaa lähivuosina. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tausta ja tavoitteet 

Kirkkonummella toimii kunnallinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja edis-

tää kunnan alueella eri hallintokuntien ja sidosryhmien taholla tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Liiken-

neturvallisuustyöryhmä laatii aina kerran vuodessa toimintasuunnitelman. Vuoden 2010 suunnitelmaan 

sisällytettiin tarve selvittää lasten koulumatkojen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuutta sekä 

lasten omia näkemyksiä liikenneturvallisuudesta. 

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa Kirkkonummen kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikennetur-

vallisuuspuutteet ja liikennejärjestelyjen kehittämistarpeet. Tavoitteena oli myös selvittää lasten ja nuor-

ten liikkumisen ja liikennekäyttäytymisen ominaispiirteitä sekä kokemuksia ja mielipiteitä liikenteestä, 

liikenneympäristöstä ja liikenneturvallisuuden parantamiskeinoista. Jälkimmäisen tavoitteen osalta selvi-

tystyö kytkeytyy Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2009 laatimaan selvitykseen ”Selvitys lasten lii-

kennekäyttäytymisestä”. 

1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 

Selvitys kohdistettiin Kirkkonummen kunnan 20 peruskouluun. Karttakuva selvityksessä mukana olleista 

kouluista on esitetty liitteessä 1. Työn lähtökohdaksi toteutettiin loppuvuodesta 2010 kaksi erillistä kyse-

lytutkimusta, joista toinen suunnattiin koulujen oppilaille ja toinen koulujen rehtoreille ja opettajille (yksi 

vastauslomake/koulu). Kyselyt toteutettiin kaksikielisinä. 

Opettajille ja rehtoreille suunnattu kysely 

Opettajille suunnatulla paperilomakekyselyllä selvitettiin opettajien tiedossa olevia ja kokemia koulujen 

lähiympäristön ja koulujen piha-alueiden liikenneturvallisuuspuutteita. Kysely sisälsi myös kysymyksiä 

koskien koulujen liikennekasvatus-, liikennevalistus- ja tiedotustyötä.  

Liikenneturvallisuuspuutteita opettajia pyydettiin pohtimaan mm. seuraavista näkökulmista: pysäköintijär-

jestelyt (polkupyörät, mopot, kevytmoottoripyörät ja autot), saattoliikennejärjestelyt, bussipysäkit ja yh-

teydet niille, liikenteen ohjaus (esim. liikennemerkkijärjestelyt)sekä kevyen liikenteen yhteydet koululle. 

Ongelmakohdat pyydettiin merkitsemään kartalle. 

Oppilaille suunnattu kysely 

Oppilaille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin lasten liikkumista sekä heidän mielipiteitä ja kokemuksia lii-

kenteestä ja liikenneturvallisuusasioista. Oppilaskysely sisälsi kysymyksiä mm. liittyen lasten koulumat-

kaliikkumiseen, liikennekäyttäytymiseen, turvavälineiden käyttöön, koettuun liikenneturvallisuuteen, kou-

lun lähialueiden liikennejärjestelyihin ja mopoiluun (vain yläkoululaisille). Kysely toteutettiin sähköisesti 

www-kyselynä ja suunnattiin haasteellisuutensa vuoksi ensisijaisesti luokka-asteille 3-9.  

Koulut saivat itse päättää, miten oppilaita kierrätetään vastaamassa kyselyyn eli miten käytännön toteu-

tus hoidettiin. Tavoitteena oli, että kaikki koulujen oppilaat vastaavat kyselyyn itsenäisesti koulupäivän 

aika (rehtorin, opettajan, kouluavustajan ohjauksessa). Oppilaille toivottiin korostettavan, että tässä kysy-

tään heidän mielipidettään ja että oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. Koululaiskyselyn lomake on esitetty 

liitteessä 2. 

Kyselyn tulokset on raportoitu sekä yleisellä tasolla että koulukohtaisesti. Vastausmäärästä riippuen kul-

lekin koululle on laadittu 1-4 sivua käsittävä koulukortti, jossa on esitetty kaavioin ja taulukoin kyselyiden 

keskeisimpiä tuloksia. Myös tarkemmat liikenneympäristöön liittyvät kehittämistarpeet on esitetty koulu-

korteissa. Tässä muistiossa kyselyn tulokset esitetään yleisellä tasolla, kaikki kyselyyn saadut vastauk-

set yhteen laskien. 
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2. KYSELYIDEN TULOKSET 

2.1 Vastausmäärä 

Opettajille suunnattuun kyselyyn saatiin vastaus 19 koululta. Myös oppilaskyselyyn saatiin loppujen lo-

puksi varsin hyvin vastauksia, joskaan ei aivan kaikilta kouluilta. Lisäksi joidenkin koulujen vastausmäärä 

oli niin pieni, että niistä ei voitu laatia luokka-astekohtaisia tai edes koulukohtaisia analyysejä. 

Kyselyyn saadut vastaukset on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Kyselyihin saadut vastaukset. 

 
 

  

Vastaus

oppilas- opettaja

Koulu luokat määrä kyselyyn 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk Yht.

Bobäcks skola 1-6 129 kyllä -

Friggesby skola 1-4 28 kyllä -

Gesterbyn koulu 1-6 426 kyllä 70 63 61 41 235

Heikkilän koulu 1-6 235 kyllä 33 31 50 54 168

Kantvikin koulu 1-6 211 kyllä 25 37 34 44 140

Kartanonrannan koulu 1-6 212 kyllä 24 25 25 16 90

Karuby skola 1-4 38 kyllä -

Kirkkoharjun koulu 7-9 579 kyllä 139 165 178 482

Kirkonkylän koulu 1-6 320 kyllä 55 53

Laajakallion koulu 1-4 98 kyllä 19 21 40

Masalan koulu 1-6 197 kyllä 36 12 48

Nissnikun koulu 1-6 171 kyllä 24 22 28 24 98

Oitbacka skola 1-6 45 kyllä 8 7 9 5 29

Papinmäen koulu 1-9 81 ei -

Sepän koulu 7-9 440 kyllä -

Sjökulla skola 1-6 68 kyllä 5 10 8 3 26

Upinniemen koulu 1-9 30 kyllä 1 4 4 4 13

Veikkolan koulu 1-6 790 kyllä 15 15

Veikkolan koulu, Evitskog 1-6 152 kyllä -

Winellska skolan 1-9 715 kyllä 60 57 37 65 84 124 91 69 587

Oppilaskyselyn vastaukset



7 
 

2.2 Liikkuminen koulumatkoilla 

 Alakoululaisilla kävely ja pyöräily ovat käytetyimmät kulkutavat, etenkin lyhyillä koulumatkoilla. 1-3 
kilometrin koulumatkoista jo neljännes tehdään auto- tai bussikyydillä. 

 Yläkoululaisista lähes puolet kulkee koulumatkansa linja-autolla, mopolla tai autokyydillä.  

 Kyselyyn vastanneista yhdeksäsluokkalaista 58 % ilmoitti omistavansa mopon ja 14 % ilmoitti aja-
neensa mopolla, vaikka ei omaa mopoa omistakaan. 

 Yhdeksäsluokkalaisista joka neljäs (26 %) ilmoitti kulkevansa koulumatkat mopolla. 

 

 

Kuva 1. Koulumatkojen pituus ja käytetyt kulkutavat (vastaajien ilmoittamat). 

 

Kuva 2. Eripituisilla koulumatkoilla käytetyt kulkutavat (alakoululaiset). 
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2.3 Koulumatkojen koettu turvallisuus 

 Noin joka kymmenes oppilas kokee koulumatkansa turvattomaksi 

 Tytöt kokevat koulumatkat hieman turvattomammaksi kuin pojat 

 Turvattomuuden tunne kasvaa hieman iän myötä 

 Vaarallisiksi koetut tienylitykset merkittävän yksittäinen turvattomuutta aiheuttava tekijä 

 

 

Kuva 3. Koulumatkan koettu turvallisuus. 

 

Kuva 4. Syitä kulumatkan turvattomaksi kokemisen taustalla. 

  

10 % 13 % 10 % 13 % 12 % 10 %

90 % 87 % 90 % 87 % 88 % 90 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk Tytöt Pojat

Koulumatkan koettu turvallisuus
(Alakoululaiset)

Ei ole turvallinen On turvallinen

9 %
18 %

12 % 15 % 11 %

91 %
82 %

88 % 85 % 89 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

7.lk 8.lk 9.lk Tytöt Pojat

Koulumatkan koettu turvallisuus
(Yläkoululaiset)

Ei ole turvallinen On turvallinen

11 %

1 %

2 %

8 %

8 %

20 %

49 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Muu syy

Heikko valaistus, valaistus puuttuu

Autojen ylinopeudet tai muu autoilijoiden käyttäytyminen

Jalkakäytävä/pyörätie puuttuu

Mutkainen, kapea tai huonokuntoinen tie

Vilkas liikenne, autot yleensä, rekkaliikenne

Vaarallisia ja/tai pelottavia tienylityksiä

Oppilaiden mainitsemia liikenteen vaaroja koulumatkalla
Yhteensä 1230 mainintaa

%-osuus maininnoista



9 
 

2.4 Turvalaitteiden ja -välineiden käyttö 

 Turvavälineiden käyttö vähenee selvästi iän myötä 

 Yläkoululaisilla pyöräilykypärän ja heijastimen käyttö on hyvin vähäistä 

 Tytöt käyttävät turvavälineitä hieman poikia tunnollisemmin 

 

 

Kuva 5. Keskeisten turvavälineiden ja -laitteiden käyttö. 
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2.5 Mopoilijoiden liikennekäyttäytyminen 

 Mopon omistaneista nuorista 43 % kertoi virittäneensä mopoaan 

 Lähes puolet mopoilijoista ilmoitti ajaneensa mopolla ilman kypärää usein tai silloin tällöin 

 Yli puolet mopoilijoista ilmoitti ajaneensa ylinopeutta (liittyy virittämiseen) 

 Mopolla alkoholin vaikutuksen alaisena ajaneensa ilmoitti reilu kymmenes vastaajista 

 Välinpitämättömyys liikennesäännöistä, heikko liikennesääntöjen tuntemus, ”näyttämisen halu”, 
puutteelliset ajotaidot, mopojen virittämisen helppous ja valvonnan vähäisyys (ja pienet sanktiot) 
ovat nuorten mielestä yleisimpiä syitä mopoilijoiden heikkoon liikenneturvallisuuteen. Myös alkoholin 
vaikutuksenalaisena ajaminen tuotiin yleisesti esille. 

 Mopoilijoiden mielestä myös autoilijoiden käyttäytymisessä on parantamisen varaa. Autojen ohituk-
set, tööttääminen ja perässä ajaminen, ”hiillostaminen”, koettiin turvattomuutta aiheuttavaksi. Ohit-
tamiseen ei mopoilijoiden mielestä pitäisi olla tarvetta etenkään silloin kun nopeusrajoitus on 40 
km/h. 

 

 

Kuva 6. Mopoilijoiden vastauksia liikennekäyttäytymistä koskeviin kysymyksiin. 
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2.6 Koulun lähialueen liikennejärjestelyiden tila 

 Koululaiset antavat varsin hyvän arvosanan koulunsa lähialueen liikennejärjestelyille 

 Alakoululaisten mielestä eniten parantamisen varaa koetaan olevan autojen ja mopojen ajonopeuk-
sissa koulun lähialueella. Yläkoululaisten mielestä eniten parantamisen varaa on koulujen saattolii-
kennejärjestelyissä sekä mopojen pysäköintijärjestelyissä. 

 Opettajien vastauksissa korostuivat turvattomat tienylitykset, kevyen liikenteen yhteyksien puuttu-
minen sekä koulun piha-alueella tapahtuva jakelu-/autoliikenne 

 

 

Kuva 7. Alakoululaisten näkemyksiä koulunsa lähialueen liikennejärjestelyiden tilasta. 

 

Kuva 8. Yläkoululaisten näkemyksiä koulunsa lähialueen liikennejärjestelyiden tilasta. 
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2.7 Koulujen liikennekasvatus 

 Alakoululaiset kokevat kouluissa annetun liikennekasvatuksen riittäväksi, mutta yläkoululaisten mie-
lestä sitä voisi olla nykyistä enemmän 

 Vanhempien kotona antaman liikennekasvatuksen lapset kokevat riittäväksi 

 Opettajakyselyn tulosten perusteella koulujen liikennekasvatus on varsin hyvällä mallilla. Parannet-
tavaa on kuitenkin kouluyhteisön jäsenten liikennekäyttäytymisen pelisäännöissä. Opettajien ja 
muun koulujen henkilöstön esimerkillinen käyttäytyminen (esim. pyöräilykypärän käyttäminen) tulisi 
nähdä keskeiseksi osaksi lasten liikennekasvatusta. Myös lasten vanhempien rooli esimerkinantaji-
na ja roolimallina on keskeinen. 

 Myös liikenneturvallisuusasioiden käsittelyä yhdessä vanhempien kanssa (esim. vanhempainillois-
sa) olisi hyvä lisätä. 

 

 

Kuva 9. Oppilaiden näkemyksiä liikennekasvatuksen riittävyydestä. 

 

Kuva 10. Oppilaiden näkemyksiä kotona annetun liikennekasvatuksen riittävyydestä. 
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2.8 Lasten näkemyksiä liikenneturvallisuuden parantamisen keinoista 

 Lasten mielestä turvallisempi liikenneympäristö olisi paras keino edistää heidän liikkumisen turvalli-
suutta. Seuraavaksi tärkeimmiksi keinoiksi lapset mainitsevat paremman turvavälineiden käyttämi-
sen ja turvallisesta liikkumisesta palkitsemisen. 

 Tyttöjen ja poikien vastaukset poikkeavat jonkin verran toisistaan. Tärkeimmästä liikenneturvallisuu-
teen vaikuttavasta asiasta tytöt ja pojat ovat samaa mieltä. Tyttöjen mielestä seuraavaksi tärkeim-
mät keinot ovat oma turvavälineiden käyttö sekä kannustaminen ja muiden antama esimerkki. Poi-
kien mielestä turvallisesta liikkumisesta palkitseminen on turvallisen liikenneympäristön jälkeen tär-
kein asia. 

 Myös ala- ja yläkoululaisten vastaukset eroavat toisistaan. Alakoululaisten vastauksissa turvallinen 
liikenneympäristö, turvavälineiden käyttäminen ja omien vanhempien ja opettajien kannustaminen 
korostuu selvästi enemmän kuin yläkoululaisten vastauksissa. Yläkoululaisten vastauksissa koros-
tuvat enemmän palkitseminen, oman ja muiden liikenneturvallisuuden ajattelu, omakohtaiset koke-
mukset sekä onnettomuuksista ja niiden seurauksista keskustelun tarve. 

 

 

Kuva 11. Lasten esittämiä keinoja turvallisen liikkumisen edistämiseksi (sukupuolet). 

 

Kuva 12. Lasten esittämiä keinoja turvallisen liikkumisen edistämiseksi (luokka-asteet). 
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LIITTEET 

Liite 1.  Karttakuva selvityksessä mukana olleista kouluista 

Liite 2.  Oppilaskyselylomake 

Liite 3. Esimerkki koulukortista (kortit erillisinä tiedostoina) 
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LIITE 1. Karttakuva selvityksessä mukana olleista kouluista 
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LIITE 2. Oppilaskyselylomake (alakoululaisten lomake ilman mopokysymyksiä) 
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LIITE 3. Esimerkki koulukortista 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


