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YHTEENVETO 1/3 

– Koulukysely suoritettiin 4.–22.5.2015 (3 vk) ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä 
oli 1 357 kpl, mikä on noin 69 % seudun kaikista 9–15-vuotiaista. 

– Vastausmäärät sukupuolen ja luokka-asteen mukaan mahdollistavat luokkakohtaiset 
analyysit. 

– Alakoululaisilla on hieman lyhyemmät koulumatkat kuin yläkoululaisilla, mutta ero on 
hyvin pieni. Kihniössä on selvästi muita kuntia pidemmät koulumatkat, muissa kunnissa 
tulokset ovat häkellyttävän samansuuntaiset. Hyvällä pyöräilyetäisyydellä (alle 3 km) 
koulustaan asuu ala-asteelaisista 55 % ja yläasteelaisista 43 %. Noin puolella koulumatka 
on yli 5 km. 

– Alakoululaisista kävellen kouluun saapuu 14 %, pyörällä 32 %, koulukuljetuksella 29 % ja 
vanhempien kyydissä 24 %. Yläkoululaisista 11 % saapuu mopolla tai skootterilla ja 8 % 
mopoautolla. Kunnittaisessa vertailussa erot ovat jälleen pieniä, poislukien Kihniön 
polkupyörä- ja vanhempien kyydittämisen osuus  sekä Ikaalisten pyöräilijöiden määrä. 

– Turvavälineiden käyttö laskee dramaattisesti ikävuosien myötä! Erityisesti pyöräilykypärän 
käyttö on todella heikkoa yläkoululaisilla. Hälyttävää on myös halvimman turvalaitteen – 
heijastimen – heikko käyttöaste. Mopoautojen kuljettajien turvavyön käytössä on myös 
merkittävä ero verrattuna autojen turvavyön käyttöön, mitä voidaan myös pitää 
hälyttävänä.  
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– Yläkoululaisista 68 % ei käytä koskaan pyöräilykypärää, 69 % ei käytä usein heijastinta 
ja vain 60 % käyttää aina mopoautossa turvavyötä. Alakoululaisista vain 78 % ja 
yläkoululaisista vain 67 % käyttää aina turvavyötä matkustaessaan henkilöautolla. 

– Koulumatkan koetussa turvallisuudessa on hyvin pieni ero: alakoululaisista 91 %:lla ja 
yläkoululaisista 93 %:lla on omasta mielestään turvallinen koulumatka. 
Luokkakohtaiset erot ovat marginaalisia. Kunnittaisessa vertailussa erottuu Ikaalinen, 
jossa koululaiset tuntevat koulumatkansa muuta seutua turvattomammaksi. 

– Yläkoululaiset kaipaavat omasta mielestään lisää liikennesääntöjen opetusta: mitä 
vanhemmaksi oppilas tulee, sitä enemmän kaivataan opetusta. Kunnittaisessa 
vertailussa eniten lisäopetusta kaivataan Parkanossa ja vähiten Kihniössä. 

– Alakoululaisten vanhemmat ovat kertoneet lapsilleen enemmän turvallisesta 
liikkumisesta kuin yläkoululaisten vanhemmat. Kokonaisuudessaan turvallisesta 
liikennekäyttäytymisestä on annettu vanhempien toimesta melko heikosti tietoa, jos 
29 % alakoululaisista ei ole keskustellut asiasta. Kunnittaiset erot ovat pieniä. 
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– Yläkoululaisista pojista 56 % ja tytöistä 21 % omistaa mopon. Pojista liki 80 % on ajanut 
mopoa. Pojista 16 % ja tytöistä 10 % omistaa mopoauton. Kaikista yläkoululaisista noin 
viidennes ei ole koskaan ajanut mopolla ja 40 % mopoautolla. 

– Suurimmissa kunnissa mopon omistus on erittäin samalla tasolla, noin 41 % vastaajista. 
Kunnittaisessa vertailussa erottuu Parkano, jossa mopoauton omistus ja mopoautolla 
ajaminen ovat hieman muuta seutua suurempaa.  

– Yläkoululaisista 10 % oli ajanut alkoholin vaikutuksen alaisena, 42 % ylinopeutta, 20 % ei-
sallituissa paikoissa, 20 % oli temppuillut ja 22 % oli kyydinnyt kaveria, jolla ei ollut 
kypärää. Pojat suorittivat kaikkia mainittuja rikkeitä huomattavasti tyttöjä useammin. 
Huomattavaa on, että yli puolet pojista ja neljännes tytöistä oli ajanut ylinopeutta. 

– Yläkoululaisista 12 % oli joutunut onnettomuuteen mopolla tai kevytmoottoripyörällä. 
Kaikissa kunnissa pojat olivat useimmin osallisina onnettomuuksissa kuin tytöt. 
Parkanossa ilmoitettiin vähiten ja Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa eniten onnettomuuksia. 

– Yläkoululaisista 11 % oli joutunut onnettomuuteen mopoautolla. Kaikissa kunnissa pojat 
olivat useimmin osallisina onnettomuuksissa kuin tytöt. Kunnittaisessa vertailussa 
Parkanossa ilmoitettiin eniten ja Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa vähiten onnettomuuksia. 

– Liki neljännes yläkoululaisista on täysin samaa tai melko samaa mieltä siitä, että 
mopoautolla liikkuminen on yhtä turvallista kuin henkilöautolla. Erityisesti Parkanossa – ja 
erityisesti tytöt – ovat tässä luulossa. Paras tilanne on Ikaalisissa, jossa vain alle kolmannes 
pitää mopoauton turvallisuutta hyvänä verrattuna henkilöautoon. 

 



Vastausmäärä oli erittäin suuri (1357 kpl), ja luokka-asteittainen vastausmäärä mahdollistaa 
analyysit myös luokka-asteittain. Vastausprosentti, kun seudulla asuu 9–15-vuotiaita  

noin 2 000, oli 69 %, mikä on erinomainen tulos.  

66% 100% 

67% 61% 

97% 30% 

49% 72% 



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



Alakoululaisilla on hieman lyhyemmät koulumatkat kuin yläkoululaisilla, mutta ero on hyvin 
pieni. Kihniössä on selvästi muita kuntia pidemmät koulumatkat, muissa kunnissa tulokset 

ovat häkellyttävän samansuuntaiset. Hyvällä pyöräilyetäisyydellä (alle 3 km) koulustaan 
asuu ala-asteelaisista 55 % ja yläasteelaisista 43 %. Noin puolella koulumatka on yli 5 km. 



Alakoululaisista kävellen kouluun saapuu 14 %, pyörällä 32 %, koulukuljetuksella 29 % ja 
vanhempien kyydissä 24 %. Yläkoululaisista 11 % saapuu mopolla tai skootterilla ja 8 % 

mopoautolla. Kunnittaisessa vertailussa erot ovat jälleen pieniä, poislukien Kihniön 
polkupyörä- ja vanhempien kyydittämisen osuus  sekä Ikaalisten pyöräilijöiden määrä. 

HUOM: Alakoululaisista 55 % asuu lähellä koulua,  
mutta vain 46 % kulkee kouluun jalan tai pyörällä! 
Yläkoululaisilla vastaavat arvot: 43 % & 30 %. 



Turvavälineiden käyttö laskee dramaattisesti ikävuosien myötä! Erityisesti pyöräilykypärän käyttö 
on todella heikkoa yläkoululaisilla. Hälyttävää on myös halvimman turvalaitteen – heijastimen – 

heikko käyttöaste. Mopoautojen kuljettajien turvavyön käytössä on myös merkittävä ero 
verrattuna autojen turvavyön käyttöön, mitä voidaan myös pitää hälyttävänä.  



Yläkoululaisista 68 % ei käytä koskaan pyöräilykypärää, 69 % ei käytä usein heijastinta ja 
vain 60 % käyttää aina mopoautossa turvavyötä. Alakoululaisista vain 78 % ja 

yläkoululaisista vain 67 % käyttää aina turvavyötä matkustaessaan henkilöautolla. 



Koulumatkan koetussa turvallisuudessa on hyvin pieni ero: alakoululaisista 91 %:lla ja 
yläkoululaisista 93 %:lla on omasta mielestään turvallinen koulumatka. Luokkakohtaiset 
erot ovat marginaalisia. Kunnittaisessa vertailussa erottuu Ikaalinen, jossa koululaiset 

tuntevat koulumatkansa muuta seutua turvattomammaksi. 



Sanallisia vastauksia kysymykseen:  
”Millaisia liikenteen vaaroja tai turvattoman tuntuisia paikkoja koulumatkallasi on?” 

– tie jonka varrrella minä kävelen kouluun niin siina menee joskus autoja aika lujaa 

– Koska on jalkakäytävä ja se menee autotien kanssa ristiin niiden risteyksen vieressä 
on puska ja sen takaa ei näy autoja 

– Kuskini ajaa väärällä kaistalla ja ei noudata liikennesääntöjä. Mutkissa hän ajaa 
väärällä kaistalla ja monta kertaa on meinannut tulla kolari 

– Ikaalisten keskustan terveyskeskuksen vieressä oleva leppäkosken sähkön edessä 
olevalla tiellä ei ole suoja tietä niin autot tulevat todella lujaa niin ne eivät nää lapsia 
nopeasti ja pitää jarruttaa lujaa 

– kyrösjärventiellä on risteys josta käännytään urpunististinkadulle. siinä on iso 
kuusiaita jonka läpi ei näe tulevia autoja 

– miharin mäki koska muut ajaa sen mäen niin lujaa 

– koulumatkalla ei ole kevyen liikenteen väyliä ja ainut suojatie on koulun kohdalla 

– meillä kulkee rekkoja todella paljon ja kun tulen ihan joskus pyörällä kouluun voin 
jäädä rekan alle 



Yläkoululaiset kaipaavat omasta mielestään lisää liikennesääntöjen opetusta: mitä 
vanhemmaksi oppilas tulee, sitä enemmän kaivataan opetusta. Kunnittaisessa vertailussa 

eniten lisäopetusta kaivataan Parkanossa ja vähiten Kihniössä. 



Alakoululaisten vanhemmat ovat kertoneet lapsilleen enemmän turvallisesta liikkumisesta 
kuin yläkoululaisten vanhemmat. Kokonaisuudessaan turvallisesta liikennekäyttäytymisestä 

on annettu vanhempien toimesta melko heikosti tietoa, jos 29 % alakoululaisista ei ole 
keskustellut asiasta. Kunnittaiset erot ovat pieniä. 



Yläkoululaisista pojista 56 % ja tytöistä 21 % omistaa mopon. Pojista liki 80 % on ajanut 
mopoa. Pojista 16 % ja tytöistä 10 % omistaa mopoauton. Kaikista yläkoululaisista noin 

viidennes ei ole koskaan ajanut mopolla ja 40 % mopoautolla. 



Suurimmissa kunnissa mopon omistus on erittäin samalla tasolla, noin 41 % vastaajista. 
Kunnittaisessa vertailussa erottuu Parkano, jossa mopoauton omistus ja mopoautolla 

ajaminen ovat hieman muuta seutua suurempaa.  



Yläkoululaisista 10 % oli ajanut alkoholin vaikutuksen alaisena, 42 % ylinopeutta, 20 % ei-
sallituissa paikoissa, 20 % oli temppuillut ja 22 % oli kyydinnyt kaveria, jolla ei ollut kypärää. 
Pojat suorittivat kaikkia mainittuja rikkeitä huomattavasti tyttöjä useammin. Huomattavaa 

on, että yli puolet pojista ja neljännes tytöistä oli ajanut ylinopeutta. 



Yläkoululaisista 12 % oli joutunut onnettomuuteen mopolla tai kevytmoottoripyörällä. 
Kaikissa kunnissa pojat olivat useimmin osallisina onnettomuuksissa kuin tytöt. Parkanossa 

ilmoitettiin vähiten ja Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa eniten onnettomuuksia. 



Yläkoululaisista 11 % oli joutunut onnettomuuteen mopoautolla. Kaikissa kunnissa pojat 
olivat useimmin osallisina onnettomuuksissa kuin tytöt. Kunnittaisessa vertailussa 

Parkanossa ilmoitettiin eniten ja Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa vähiten onnettomuuksia. 



Liki neljännes yläkoululaisista on täysin samaa tai melko samaa mieltä siitä, että 
mopoautolla liikkuminen on yhtä turvallista kuin henkilöautolla. Erityisesti Parkanossa – ja 
erityisesti tytöt – ovat tässä luulossa. Paras tilanne on Ikaalisissa, jossa vain alle kolmannes 

pitää mopoauton turvallisuutta hyvänä verrattuna henkilöautoon. 



Sanallisia vastauksia kysymykseen:  
”Mopoautolla liikkuminen on mielestäni yhtä turvallista kuin henkilöautolla,  

perustele halutessasi vastaustasi” 

– Koska mopoauto on semmoinen muovilaatikko 

– Se muovikoppa jää kakkoseks kaikes 

– Mopoautot on todella heikkoja 

– se on vain hentoinen auto 

– liian hidas liikenteeseen 

– riippuu täysin kuskista 

– Se kaatuu helposti  

– kyllä mautotkin kestää jonku verran 

– autoilijat ei kohtele mopoautoja hyvin 

– Nopeusrajoitukset ovat erilaisia, ja se aiheuttaa haittaa liikenteelle, lisäksi mopoautot kestävät 
huonommin esim. kolareita 

– yhtä turvallista se on jos ajaa turvallisesti 

– Mopoauto ei kestä iskuja, kuljettaja kuolee tai loukkaantuu vakavasti 

– Turvallisuus riippuu mielestäni täysin kuljettajan ajo- ja havainnointitaidoista. Toki mopoauto on 
kevyempirakenteinen kuin henkilöauto, joten siinä mielessä se on vaarallisempi kuin henkilöauto 

– Mopoauto on yhtäturvallinen mutta se on vaan henkilöautoa pienempi. Mutta neljä pyörää 
sama asia 

– Koska ne on melkein saman moisia kun henkilöautotkin 



Sanallisia vastauksia kysymykseen:  
”Nuorille mopoilijoille ja mopoautoilijoille sattuu paljon liikenneonnettomuuksia.  

Miten tilannetta voisi mielestäsi parantaa?” 

– Ajakaa hiljempaa 
– enemmän teoriatunteja 
– Ei esitä kavereille 
– olisi omat tiet mopoille ja mopoautoille 
– Antaa luentoja kyseisestä aiheesta 
– eivät leikkisi teiden ritaria  
– Nostetaan nopeuksia niin ei jää muiden jalkoihin 
– Pitäisi olla varovaisempi ja keskittyä liikenteeseen eikä pelleillä 
– Valmistaa mopoautot vahvemmasta materiaalista 
– Mopokortinhintaa alemmaks, ni kukaa ei ajelis ilma sitä, ja sais siä koulus koulutust  
– Nuorten pitäisi ajaa rajoitusten mukaan ja jättää turhat pelleilyt ja esitykset pois 

liikenteessä 
– Mopoille ainakin voisi tehdä lain, minkä mukaan mopolla saa ajaa 65km/h, jolloin 

virittäminen ja poliisia pakoon ajot pienenisivät sekä kustannukset pienenisivät 
mopoiliajalle. Kun nopeus on 65km/h voi myös harjoitella nopeuden kanssa tien päällä 
enemmän ja laillisesti 

– Noudattamalla liikennesääntöjä ja käyttämälllä suojavarusteita, esim. kypärää 
– Virittämisen mahdollisuus tehtäisiin vaikeammaksi, vakavemmat rangaistukset 

 
 
 


