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YHTEENVETO 1/3 

• Koululaiskysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1339 kpl, mikä on 

noin 52% Ylä-Pirkanmaan kaikista 9–15-vuotiaista (3–9-luokat).  

• Vastausmäärät luokittain mahdollistavat luotettavat analyysit myös luokka-

asteittain.  

• Alakoululaisilla on hieman lyhyemmät koulumatkat kuin yläkoululaisilla. Alle 

kilometrin koulumatkoja on eniten Mänttä-Vilppulassa ja Ruovedellä. Pisimmät 

koulumatkat ovat Virroilla, Ruovedellä ja Orimattilassa. Juupajoen ja Mänttä-

Vilppulan koululaisista noin 60% ja muiden kuntien koululaisista noin 45% 

asuu hyvällä kävely- ja pyöräilyetäisyydellä (alle 3 km) koulusta. 

• Alakoululaisista kävellen kouluun saapuu  noin 36%, pyörällä noin 39% ja 

koulutaksilla ja/tai linja-autolla noin 25%. Ylä-asteella mopo ja skootteri 

kaappaavat 10% kulkumuoto-osuuden. Yläasteella myös linja-auton käyttö 

koulumatkoilla lisääntyy. Kunnittaisessa vertailussa erottuu Mänttä-Vilppulan 

suuri pyöräilijöiden osuus (45%). Kaikista koulumatkalaisista kävellen ja 

pyörällä liikkuu noin 67%. 

• Turvavälineiden käyttäminen laskee dramaattisesti ikävuosien myötä. 

Erityisesti pyöräilykypärän käyttö on heikkoa yläkoululaisilla. Valojen 

käyttäminen pyöräillessä on heikkoa kaikilla koululaisilla. Myös heijastin tulisi 

olla automaattinen turvaväline koululaisilla; nyt käyttö laskee merkittävästi iän 

myötä. 
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• Yläkoululaisista kaksi kolmesta ei käytä koskaan pyöräilykypärää, liki 70% ei 

käytä usein valoja pyöräillessä, yli puolet ei käytä usein heijastinta ja joka 

kolmas unohtaa koulukuljetuksessa turvavyön. Myös alakoululaisten 

turvavyön käyttöä koulukuljetuksissa tulisi valvoa tarkemmin ja valojen käyttöä 

pyöräillessä parantaa. 

• Koulumatkan koetussa turvallisuudessa ei ole ala- ja yläkoululaisten kesken 

mainittavaa eroa: alakoululaisista 89% ja yläkoululaisista 90% pitää 

koulumatkaansa turvallisena. Myöskään kuntien välillä ei ole merkittäviä eroja. 

• Alakoululaisten mielestä liikennesääntöjä on opetettu enemmän kuin 

yläkoululaisten. Mitä vanhemmaksi koululainen tulee, sitä enemmän hän 

omasta mielestään kaipaa opetusta liikennesäännöissä. Alakoululaisten 

vanhemmat ovat kertoneet lapsilleen enemmän turvallisesta 

liikennekäyttäytymisestä kuin yläkoululaisten vanhemmat (ero ei kuitenkaan 

ole kovin suuri). Kokonaisuudessaan turvallisesta liikennekäyttäytymisestä on 

annettu vanhempien toimesta hyvin tietoa. 

• Turvallisesta liikennekäyttäytymisestä on koululaisten mielestä annettu 

riittävästi tietoa vanhempien toimesta, mutta koululaisen koulumatkan 

turvallisuusongelmien läpikäynnissä on parantamisen varaa: alakoululaisista 

28% ei ole keskustellut koulumatkansa turvallisuudesta vanhempiensa 

kanssa. 
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• Yläkoululaisista kolmannes kertoi omistavansa mopon ja 28% ajaneensa 

mopolla vaikkei mopoa omista. Mopon omistajista yli puolet on poikia. Tytöistä 

45% omistaa tai on ajanut mopolla. 

• Mopon omistajista 22% on virittänyt mopoaan. Virittäneistä valtaosa on poikia 

(pois lukien Juupajoki). Positiivista on se, että 45% ei ole virittänyt mopoaan 

eikä tiedä miten se tehdään. Yli puolet mopoilijoista kuitenkin tietää miten 

viritetään tai on virittänyt mopoaan. 

• Mopoilijoiden vastausten mukaan heidän suurin liikennekäyttäytymisongelma 

on ylinopeudet: jopa 35% ajaa hyvin usein ja puolet usein yli 45 km/h 

nopeutta. Vajaa kymmenes on ajellut ilman kypärää, kyydittänyt kypärätöntä 

kaveria, temppuillut mopolla tai ajanut kiellettyjä reittejä. 

• Alakoululaisten vastaajien vanhemmista yli kolmannes ei koskaan käytä 

pyöräilykypärää, vaikka merkittävin liikennekäyttäytymisoppi pitäisi tulla kotoa. 

Yläkoululaisten vastausten perusteella kypärättömien vanhempien osuus on 

vieläkin suurempi.  

 



Kunta Koulu 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Ala-aste yht. 7. lk 8. lk 9. lk Yläaste yht. YHT
Kopsamon koulu 15 3 9 8 35
Koulukeskus 17 14 16 10 57 16 24 17 57
Yhteensä 32 17 25 18 92 16 24 17 57
Kolhon koulu 5 10 14 9 38
Koskelan koulu
Koskelan yläkoulu 54 60 43 157
Mäntänvuoren koulu
Pohjaslahden koulu 1 1 1 3
Savosenmäen koulu 21 40 19 23 103
Vilppulan yhteiskoulu 35 30 37 102
Vilppulankosken koulu 32 33 45 110
Yhteensä 59 84 78 33 254 89 90 80 259
Eräjärven koulu 8 4 7 8 27
Hirsilän koulu
Holman koulu
Karpinlahden koulu 11 10 21
Keskuskoulu 25 29 23 20 97
Päilahden koulu
Rovastinkankaan koulu 14 14
Yhteiskoulu 93 60 104 257
Yhteensä 44 43 44 28 159 93 60 104 257
Pekkalan kyläkoulu 5 4 9
Ruoveden yhteiskoulu
Visuveden kyläkoulu 11 5 7 7 30
Yhteensä 11 5 12 11 39 0 0 0 0
Killinkosken koulu 1 1 2
Kotalan koulu 6 6 5 3 20
Kurjenkylän koulu 2 2 5 4 13
Liedenpohjan koulu 7 3 3 7 20
Rantatien koulu
Vaskiveden koulu
Virtain yläkoulu 58 41 59 158
Yhteensä 16 11 14 14 55 58 41 59 158

Ei tietoa 1 1 2 2 5 7 9

YHTEENSÄ 163 161 173 104 601 258 220 260 738 1339

Juupajoki
149

Mänttä-Vilppula

Orivesi

39

213

Ruovesi

513

Virrat

416

Vastausmäärä on erittäin suuri (1339 kpl) ja luokka-asteittainen vastausmäärä 

mahdollistaa luotettavat analyysit myös luokka-asteittain. Kaikki koulut eivät 

vastanneet, mikä on tyypillistä tällaisissa kyselyissä, vaikka vastauksia karhutaankin 

kertaalleen. Ruoveden yläkoulusta ei valitettavasti tullut yhtään vastausta. 



Vastaajien sukupuolijakauma ei ole vääristynyt. 



Alakoululaisilla on hieman lyhyemmät koulumatkat kuin yläkoululaisilla. Alle kilometrin 

koulumatkoja on eniten Mänttä-Vilppulassa ja Ruovedellä. Pisimmät koulumatkat ovat 

Virroilla, Ruovedellä ja Orimattilassa. Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan koululaisista noin 

60% ja muiden kuntien koululaisista noin 45% asuu hyvällä kävely- ja 

pyöräilyetäisyydellä (alle 3 km) koulusta. 



Alakoululaisista kävellen kouluun saapuu  noin 36%, pyörällä noin 39% ja koulutaksilla 

ja/tai linja-autolla noin 25%. Ylä-asteella mopo ja skootteri kaappaavat 10% 

kulkumuoto-osuuden. Yläasteella myös linja-auton käyttö koulumatkoilla lisääntyy. 

Kunnittaisessa vertailussa erottuu Mänttä-Vilppulan suuri pyöräilijöiden osuus (45%). 

Kaikista koulumatkalaisista kävellen ja pyörällä liikkuu noin 67%. 



Turvavälineiden käyttäminen laskee dramaattisesti ikävuosien myötä. Erityisesti 

pyöräilykypärän käyttö on heikkoa yläkoululaisilla. Valojen käyttäminen pyöräillessä on 

heikkoa kaikilla koululaisilla. Myös heijastin tulisi olla automaattinen turvaväline 

koululaisilla; nyt käyttö laskee merkittävästi iän myötä. 



Yläkoululaisista kaksi kolmesta ei käytä koskaan pyöräilykypärää, liki 70% ei käytä 

usein valoja pyöräillessä, yli puolet ei käytä usein heijastinta ja joka kolmas unohtaa 

koulukuljetuksessa turvavyön. Myös alakoululaisten turvavyön käyttöä 

koulukuljetuksissa tulisi valvoa tarkemmin ja valojen käyttöä pyöräillessä parantaa. 



Koulumatkan koetussa turvallisuudessa ei ole ala- ja yläkoululaisten kesken 

mainittavaa eroa: alakoululaisista 89% ja yläkoululaisista 90% pitää koulumatkaansa 

turvallisena. Myöskään kuntien välillä ei ole merkittäviä eroja. 



Sanallisia vastauksia kysymykseen ”Millaisia 

liikenteen vaaroja tai turvattoman tuntuisia 

paikkoja koulumatkallasi on?” 

• 2 isoa tien ylitystä ja yksi pieni urheilukentän kun siinä on puska edessä ettei 

näe tuleeko auto vai eikö tule 

• alamäessä ei ole pyöräilytietä ja kun tulee pihasta tielle niin autot ajaa 

100km/h!!!!!!♥♥ 

• Amiksen kohdalla olevassa risteyksessä ei näe oikealta tulevia autoja 

viereisen talon pensasaidan vuoksi. talvisin kauempaa saattaa näkeä jotain 

mutta kesällä tässä risteyksessä pitää vauhti pysäyttää kokonaan ja melkein 

taluttaa pyörä tämän risteyksen yli. 

• autoja jotka menevät aika lujaa 

• Autot ajaa Keuruulta päin niin kovaa, eikä väistä aina, kun on matkalla 

bussipysäkille. Käytän aina heijastimia, kun kävelen bussille ja joudun siskoni 

kanssa usein hyppäämään ojaan, koska autoilijat eivät noudata 60km/h 

nopeusrajoitusta. 

• Bussissa jolla kuljen kouluun, ei ole turvavöitä. Joissakin kyllä on. 

• ei ole mielestäni paljoa vaarallisia kohtia... Ehkä isojen teiden ylitys on välillä 

aika jännää! 

• junaradan ylitys 

• Keskustien päässä oleva suojatie ST1 ja grillin kohdalla. Tämä siksi koska 

siinä on kova liikenne ja autot ajavat lujaa. 



Alakoululaisten mielestä liikennesääntöjä on opetettu enemmän kuin yläkoululaisten. 

Mitä vanhemmaksi koululainen tulee, sitä enemmän hän omasta mielestään kaipaa 

opetusta liikennesäännöissä. Kunnittaisissa vastauksissa ei ole merkittäviä eroa 

(Ruoveden vastauksia vääristää yläkoululaisten vastausten puuttuminen). 



Alakoululaisten vanhemmat ovat kertoneet lapsilleen enemmän turvallisesta 

liikennekäyttäytymisestä kuin yläkoululaisten vanhemmat (ero ei kuitenkaan ole kovin 

suuri). Kokonaisuudessaan turvallisesta liikennekäyttäytymisestä on annettu 

vanhempien toimesta hyvin tietoa. Kunnittaisissa vastauksissa ei ole merkittäviä eroa  



Turvallisesta liikennekäyttäytymisestä on koululaisten mielestä annettu riittävästi tietoa 

vanhempien toimesta, mutta koululaisen koulumatkan turvallisuusongelmien 

läpikäynnissä on parantamisen varaa: alakoululaisista 28% ei ole keskustellut 

koulumatkansa turvallisuudesta vanhempiensa kanssa. 



Yläkoululaisista kolmannes kertoi omistavansa mopon ja 28% ajaneensa mopolla 

vaikkei mopoa omista. Mopon omistajista yli puolet on poikia. Tytöistä 45% omistaa tai 

on ajanut mopolla. 



Mopon omistajista 22% on virittänyt mopoaan. Virittäneistä valtaosa on poikia (pois 

lukien Juupajoki). Positiivista on se, että 45% ei ole virittänyt mopoaan eikä tiedä miten 

se tehdään. Yli puolet mopoilijoista kuitenkin tietää miten viritetään tai on virittänyt 

mopoaan. 



Mopoilijoiden vastausten mukaan heidän suurin liikennekäyttäytymisongelma on 

ylinopeudet: jopa 35% ajaa hyvin usein ja puolet usein yli 45 km/h nopeutta. Vajaa 

kymmenes on ajellut ilman kypärää, kyydittänyt kypärätöntä kaveria, temppuillut 

mopolla tai ajanut kiellettyjä reittejä. 



Sanallisia vastauksia kysymykseen ”Nuorille mopoilijoille sattuu 

paljon vakavia liikenneonnettomuuksia. Mistä luulet tämän 

johtuvan? Miten tilannetta voisi mielestäsi parantaa?” 

• ajaa hljempaa ja laillisilla mopoilla 

• ajais hiljempaa eikä nää "mopoilijat" leijus muille moponsa nopeuksilla 

• Mopoautot pitäisi hävittää ne ovat turhakkeita ja vaarallisia 

• Ei ole kokemusta liikenteestä. Näyttämisen halu. 

• Ei ymmärretä virittämisen, alkoholin tai muun vaikutuksia ajamiseen. 

Uskotaan että "ei se mulle käy” 

• Enemmän moporatsioita. Nuorille pitäisi näyttää dokumenttejä, missä joku on 

joutunut vakavaan onnettomuuteen. Se voisi pistää nuoret miettimään 

ajotyyliään. 

• Koska kypärää ei aina käytetä, mopoja viritetään, liikennesääntöjä ei aina 

noudateta, ajetaan alkoholin vaikutuksen alaisena.. en osaa sanoa miten 

tilannetta voisi parantaa, lain tai sääntöjen tiukennus tuskin auttaisi mitään. 

• Mopoja ei saisi virittää 

• poliisi seuraisi kylällä enemmän nuorten ajelua 

 



Alakoululaisten vastaajien vanhemmista yli kolmannes ei koskaan käytä 

pyöräilykypärää, vaikka merkittävin liikennekäyttäytymisoppi pitäisi tulla kotoa. 

Yläkoululaisten vastausten perusteella kypärättömien vanhempien osuus on vieläkin 

suurempi. Kunnittaisissa vastauksissa ei ole merkittäviä eroa (Ruoveden vastauksia 

vääristää yläkoululaisten vastausten puuttuminen). 



Sanallisia vastauksia kysymykseen ”Mikä kannustaisi sinua 

parhaiten turvalliseen liikkumiseen? Mieti 1–2 asiaa? 

• Äiti ja isi:) 

• Ei mikään koska osaan jo liikkua turvallisesti 

• Jos näkisin jonkun onnettomuuden tajuaisin kaikki vaarat. 

• Jos esikuvani noudattaisi liikennesääntöjä 

• Minulle kerrottaisiin mitä voisi tapahtua. Minulle selitettäisiin mitä pitää tehdä missäkin. 

• Mallia antava poikaystävä :D 

• No pitää enemmän jotain pyöräturvallisuuskisoja 

• aikuisten esimerkki, jos kaverit käyttäytyy hyvin :) 

• Alikulkutunneli 66 kutoselle. 

• En halua kuolla, joten piän kypärää päässäni vaikka se näyttääkin rumalta. Muistan olla 

varovainen suojatiellä. 

• enempi valistus kouluissa 

• enemmmän valoja teillä ja teiden kunnostus 

• Erilaiset palkinnot, mitä saadaan joskus. Esim polkupyörällä tulleet saavat jäätelön jne. 

• Että kaikki käyttäisivät niitä eikä sanoisi että ne on "epämuodikkaita"Ja että ne olisivat 

hienoja että kaikki haluasivat käyttää niitä ja ne olisivat halvempia ettei tule 

koulukiusausta siitä että jollain on käytetty kypärä jos ei ole varaa uusiin!! 

• JOS HEIJASTIMESTA TULISI MUOTIA 

• Koulussa näytettäsiin onnettomuusvideoita jne. Ja tulisi joitan kertomaan asioista. 

• kukaan ei mollaisi turvallisuus välineistä 

• Poliisin oppitunnit liikenneturvallisuudesta. 


