
Turvalliset koulumatkat 
Kirkkonummella

Oppilaskyselyn tulokset 2018



Oppilaskyselystä tiedottaminen 

• Kysely oli auki 5.2.–16.2.2018 välisenä aikana kaikille 
Kirkkonummen 0.–10.-luokkien oppilaille.

• Kirkkonummen kunta tiedotti oppilaskyselystä internet-
sivuillaan 5.2.2018 (tiedote)

• Kunta lähetti tiedotteen myös paikallismedialle, jonka myötä 
aiheesta on julkaistu artikkeli Kirkkonummen sanomissa.

• Kysely sai näkyvyyttä kunnan some-kanavissa (Facebook ja 
Twitter) julkaistuissa päivityksissä.



Taustatiedot

• Kyselyyn vastasi 943 oppilasta 14 koulusta. Lisäksi kyselyyn vastasi 20 esikoululaista. 

• Eniten vastauksia tuli Nissnikun ja Veikkolan kouluista.
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Taustatiedot

• Suurin osa (60 %) kyselyn vastauksista saatiin alakoulun ylempien luokkien oppilailta (3.–6.luokkalaiset)

• Koulukuljetusoppilaita kyselyyn vastanneista oli 268 (28 % kaikista vastaajista)

21

81 73

201

111

155

113
97

63
46

2
0

50

100

150

200

250

Esiopetus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Millä luokalla olet? 

Vastaustavat luokka-asteittain:
• Esiopetus: Päikky-järjestelmän viesti tai sähköpostiviesti 

vanhemmille. Lapsi vastannut kyselyyn vanhempien kanssa.
• 1.–2. luokat: Helmi-viesti, vastaaminen vanhempien kanssa
• 3.–6.-luokat: Kysely toteutettu koulussa valvotusti oppituntien 

aikana
• 7.-luokkalaisille kysely toteutettu luokanvalvojien kautta 

(vastaaminen tunnilla)
• 8.–9.-luokat: Helmi-viesti, vastaaminen itsenäisesti omalla ajalla

vastausmäärä
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Koulumatkojen pituus

• 69 % vastaajista kertoi koulumatkansa olevan alle 3 kilometriä (kaikki ikäryhmät)
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Yleisin kulkutapa alle kolmen kilometrin koulumatkoilla on kävely (79 %).

n=175 n=211n=513



Koulumatkojen kulkutapajakauma

• Alakoululaisista selvästi yli puolet kulkee koulumatkansa kävellen (59 % alakoululaisista). Yläkoululaisista osuus on 38 %. 

• Seuraavaksi yleisimmät kulkutavat ovat bussi (19 % vastaajista) ja auto (13 % vastaajista).
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11 % (28 vastaajaa) kertoi, että 
koulumatkaan kuuluu vaihto 
kulkuvälineestä toiseen. 73 % ei 
vastannut kysymykseen lainkaan.

n=174 n=584 n=207

Oppilailta kysyttiin myös haluaisivatko 
he kulkea koulumatkan jollain muulla 
tavalla. Yli puolet vastaajista oli 
tyytyväisiä nykyiseen kulkutapaansa. 
Muuta kulkutapaa toivonet vastaajat 
haluaisivat kulkea eniten pyörällä tai 
taksilla/koulukyydillä nykyisen 
kulkutapansa sijaan.
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Millaisia ongelmia koet koulumatkallasi? (koulukuljetusoppilaat)

Suurimpina ongelmina ongelmallisimpina koettiin 
koulukuljetuksen saapuminen ajallaan ja sopivaan 
aikaan. 

Pienimmät koululaiset kokivat ongelmalliseksi myös 
kävely-/ pyöräilyreitin kyydin lähtöpaikalle sekä 
odotuspaikan (kodin päässä). 

38 % kyselyyn vastanneista 3.–6.-luokkalaisista koki, 
ettei koulumatkalla ole ongelmia.

Yläkoululaiset kokivat kuljetuksen aikatauluun liittyvien 
ongelmien lisäksi ongelmalliseksi matkan keston ja liian 
täydet koulukyydit.
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Millaisia ongelmia koet koulumatkallasi? (koulukuljetusoppilaat)

Koulukuljetusoppilaista 10 % koki, että koulumatkalla ei 
ole mitään ongelmia. 

Suurin osa (yli 70 %) nosti esiin koulumatkan ongelmiksi 
bussi-, juna- tai taksimatkaan liittyviä asioita. 
Ongelmallisiksi tekijöiksi koettiin muun muassa
• koulun alkamis- ja päättymisajan kanssa 

yhteensopimattomat aikataulut
• bussin, junan tai taksin saapuminen myöhässä kyydin 

lähtöpaikalle
• matka bussipysäkille tai kyydin lähtöpaikalle 
• bussipysäkkien varusteisiin ja ympäristöön liittyvät 

tekijät kuten katoksen tai suojatien puuttuminen 
pysäkiltä.

Loput (20 %) esiin nostetuista ongelmista olivat 
vaihtelevia asioita, kuten matkan pituuden tai säähän 
liittyvät asiat.

”Aamutaksi saattaa olla noin 15 min myöhässä noin 2 kertaa viikossa.” 
–Laajakallion koulu, 1.lk.

”HRT bussarna kommer sällan i tid eller i rätt tid.” 
–Winellska skolan, 7.lk.

”On pelottavaa kävellä pysäkille. Autot ajaa lujaa eikä ole kävelytietä.” 
–Vuorenmäen koulu, 3.lk.

”Nya busstidtabellerna stämmer inte, bussarna är ofta 
proppfulla, ibland stannar inte bussen alls vid min hållplats.” 
–Winellska skolan, 2.lk.

”Busseja kulkee vain harvoin ja ne ovat usein myöhässä.” 
–Veikkolan koulu, 9.lk.

”Bussipysäkki on mielestäni liian kaukana kodista (aamupysäkki). 
Sinne kestää kävellä liian kauan. Iltapäiväpysäkki on sopivan lähellä.” 
–Kartanonrannan koulu, 4.lk.



Millaisia ongelmia koet koulumatkallasi? (muut kuin koulukuljetusoppilaat)

Puolet vastaajista eivät kokeneet koulumatkallaan olevan mitään 
erityisiä ongelmia. 

Koulumatkojen ongelmia ilmoittaneet vastaajat kokivat 
ongelmallisiksi asioiksi muun muassa 
• autoilijoiden ajotavan
• bussin/junan saapuminen aikataulusta poikkeavaan aikaan
• bussiaikataulujen yhteensopivuuden koulun alkamisaikojen 

kanssa
• tieympäristön (esim. teiden ylitys, suojatiet, tien vaarallisuus)
• sääolosuhteet (etenkin talviolosuhteet)
• muut ihmiset tai ihmisten käyttäytymisen.

”Kommer mycket bilar som kör hårt på vägen.”
–Bobäcks skola, 1.lk.

”Autoilijat eivät malta odottaa että ihmiset 
kävelevät tien yli. Talvella tiet ovat liukkaat 
koska niitä ei välillä hiekoteta. Se ei ole kivaa.” 
–Nissnikun koulu, 4.lk.

”Säikähdän välillä rekkoja ja busseja.”
–Kantvikin koulu, 1.lk.

”Liian pitkä matka pyöräillä. 
Talvella on vaarallista pyöräillä.” 
–Nissnikun koulu, 9.lk.

” Ei ole yhtäkään suojatietä matkan varrella.”
–Veikkolan koulu, 8.lk.

”Epäkohteliaat kuljettajat.”
–Bobäcks skola, 4.lk.

”Vägen är hal, folk kör hårt, jag har lång väg att gå”
–Sjökulla skola, 6.lk.

”Bussit myöhässä yleensä.”
–Nissnikun koulu, 7.lk.

”Talvella teiden liukkaus ja lumivallit 
tienylityspaikoilla, jotka estävät näkyvyyden.”
–Kirkkoharjun koulu, 2.lk.

”Junat ovat myöhässä.”
–Masalan koulu, 5.lk.

”Monta isoa suojatietä mistä menee 
tosi paljon autoja ja iso autosilta.”
–Kartanonrannan koulu, 3.lk.

”Ibland är det konstiga typer på vägen.”
–Winellska skolan, 8.lk.



Mitkä asiat koet pelottaviksi koulumatkallasi? (koulukuljetusoppilaat) 

Pienimpien koululaisten mielestä 
pelottavinta oli matka pysäkille ja 
pysäkillä odottaminen.

3.–6.-luokkalaisista puolet eivät 
kokeneet koulumatkalla mitään 
pelottavia asioita. 16 % koki kuljettajan 
ajotavan tai käyttäytymisen pelottavana 
(3.–6.-luokkalaiset).

Yläkoululaisten mielestä pelottavinta oli 
kuljettajien käyttäytyminen ja liian 
täynnä oleva koulukyyti.
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Mitkä asiat koet pelottaviksi koulumatkallasi? 
(muut kuin koulukuljetusoppilaat)

Yli puolet vastaajista eivät maininneet mitään pelottavia asioita koulumatkoiltaan. 

Pelottavia asioita koulumatkalla olivat vastaajien mielestä etenkin autoilijoihin 
liittyvät tekijät (kuljettajien ajotapa, lumiaurat, rekat jne.), tiellä liikkuminen (mm. 
teiden ylitykset, suojatiet, pelko auton alle jäämisestä) sekä muut ihmiset ja pimeys. 

” Tuntemattomat ihmiset.”
–Nissnikun koulu, 7.lk.

”Hämärässä pelottaa jos tulee joku ihminen tai eläin metsästä.”
–Kantvikin koulu, 1.lk.

”Ei tule mieleen mitään muuta kuin että illalla 
metsä jonka ohi kuljen on aika pimeä ja karmiva.”
–Nissnikun koulu, 4.lk.

”Autoilijat suojateiden luona.”
–Veikkolan koulu, 2.lk.

”Joskus pelottaa että jäisin auton alle.”
–Laajakallion koulu, 3.lk.

”Ei ole suojatietä ja jotkut ajaa liian kovaa.”
–Vuorenmäen koulu, 6.lk.

”Bilar och bussar.”
–Bobäcks skola, 1.lk.

”Autoilijoiden varomattomuus.”
–Masalan koulu, 5.lk.

”Om det finns fulla personer på skolvägen.”
–Winellska skolan, 8.lk.

”Jotkut autot ajavat turhan kovaa tai päästävät tien yli 
viimeisillä metreillä tai eivät ollenkaan.”
–Veikkolan koulu, 9.lk.



Tyytyväisyys koulumatkaan (kaikki ikäluokat)

Alakoululaisista turvallisuuteen  
tyytyväisimpiä käyttäjäryhmiä olivat 
pyöräilijät (97 % tyytyväisiä tai erittäin 
tyytyväisiä) ja yläkoululaisista kävelijät (81 
% tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä).

Koulumatkojen turvallisuuteen vähiten 
tyytyväisiä ryhmiä olivat sekä ala- että 
yläkoululaisissa bussilla kulkijat (35 % 
tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä).
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Mikä on mukavaa koulumatkallasi? (kaikki vastaajat)

Koulumatkoilla mukaviksi asioiksi koettiin etenkin seura, matkan pituus ja 
ulkoiluun liittyvät tekijät. Suuressa osassa vastauksista mainittiin, että 
koulumatkasta tekee mukavan ystävien tai perheenjäsenen kanssa vietetty 
aika kävellen ja jutellen. Mukavina asioina erottuivat myös sopivan pituinen 
tai lyhyt koulumatka, maisemat ja luonto sekä koulumatkan tarjoama 
mahdollisuus hyötyliikuntaan. 

”Että saa kävellä kaverin kanssa ja saa samalla hyötyliikuntaa.” 
–Veikkolan koulu, 2.lk

”Kun saan kulkea matkan veljen kanssa yhdessä.” 
–Vuorenmäen koulu, 1.luokka

”Man hör fåglarna sjunga och man kan prata med kompisar.” 
–Bobäcks skola, 5.luokka

”Jag får frisk luft och behöver inte gå över stora (farliga) 
vägar och den är kort.” –Winellska skolan, 3.lk

”Koulumatkassani on kivaa kävellä kun saa raitista 
ilmaa. Se on myös, että saa kävellä kaverin kanssa!” 
–Kartanonrannan koulu, 4.lk

”Koulumatka ei ole pitkä eikä lyhyt se on tosi sopivan pituinen ja koulumatkalla 
on paljon kavereita ja muutenkin on tosi turvallinen koulumatka.” 
–Laajakallion koulu, 3.lk

” Lumien sulaessa pääsee pyörällä ja se on mukavaa urheilua.” 
–Nissnikun koulu, 9.lk

”Ystävien kanssa käveleminen ja juttelu.” 
–Nissnikun koulu, 7.luokka



Mikä tekee koulumatkasta turvallisen/turvattoman? 
(kaikki vastaajat)

Koulumatkoista tekee vastaajien mielestä turvallisen tai turvattoman erilaiset 
liikenneympäristöön ja infraan liittyvät teemat. Turvallista koulumatkoilla oli 
tuttu ja lyhyt reitti, jonka varrella on jalkakäytävä, valaistus, suojateitä, 
alikulkutunneleita ja mahdollisimman vähän teiden ylityksiä. Turvattomaksi 
koetaan puolestaan vilkkaasti liikennöidyt tiet, kävelytien puuttuminen ja useat 
teiden ylitykset.

Kaverin seura ja muiden ihmisten tai asutuksen läheisyys koetaan myös 
turvallisena. Toisaalta häiritsevästi käyttäytyvät ihmiset tai vihaisen oloinen 
bussikuski pelotti osaa vastaajista. 

” Busschaufförerna brukar vara jätte arga(några).”
–Winellska skolan, 5.lk.

” Otrygg då det inte finns gåväg, inte upplyst den är mörk och farlig.”
–Sjökulla skola, 1.lk.

”Oma veli ja kaverit tekee matkasta turvallisen. Liian kovaa 
ajavat autot tekee olosta turvattoman. Autoilijat jotka eivät 
pysähdy suojatien kohdalla kun olen ylittämässä tietä.”
–Kirkkoharjun koulu, 2.lk.

”Mikäli kyydissä rauhatonta / kovaäänistä matkustajaa.”
–Heikkilän koulu, 2.lk. 

”Kotoa pysäkille päästäkseen pitää kulkea ajorataa pitkin, ei ole edes 
pientareita. Aika vaarallista! Koulusta palatessa joutuu ylittään tien 
kohdasta jossa autot kaahaa tosi lujaa eikä ole suojatietä.”
–Veikkolan koulu, 9.lk.

”Jag behöver inte gå över en stor väg och jag 
kan gå på en cykel väg. Inget är otryggt.”
–Bobäcks skola, 5.lk.

”Kaverit tekee koulumatkan turvalliseksi. Ei isojen teiden ylityksiä.”
–Kantvikin koulu, 2.lk.

”Turvallisen tekee suojatiet, liikennemerkit ja ystävälliset aikuiset!”
–Kartanonrannan koulu, 3.lk.
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