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3Sähköisten potkulautojen liikenneturvallisuuden edistäminen 

TIIVISTELMÄ

Erilaiset kevyet sähköiset liikkumisvälineet ovat yleistyneet kaupunkien katukuvassa. Useis-
sa eri medioissa on raportoitu sähköisten potkulautojen eli kansan kielellä sähköskuuttien 
aiheuttamista vaaratilanteista ja onnettomuuksista. Keskustelua on herättänyt erityisesti 
sähköpotkulautojen liikenneturvallisuus. 

Lapsille ja nuorille kohdennettua liikenneturvallisuuskoulutusta tai opetustilanteissa käytet-
tävää koulutusmateriaalia sähköpotkulautailuun ei ole aiemmin ollut saatavilla. Xamkin ja 
Traficomin rahoittamassa Kevyiden sähköajoneuvojen liikenneturvallisuuden edistäminen 
-hankkeessa pilotoitiin uutta liikenneturvallisuuskoulutusmateriaalia, jossa uudenlaisen 
liikenneturvallisuusvideon avulla voisi tehostaa kouluissa sekä lasten ja nuorten kotona 
tapahtuvaa liikenneturvallisuuskoulutusta. Hankkeessa tehtiin video, johon kuvattiin tilan-
teita, joita lapsi tai nuori voi kohdata sähköpotkulautaillessa koulumatkalla tai vapaa-ajalla. 
Videon katsojilta eli lapsilta, nuorilta, opettajilta sekä muilta aikuisilta kysyttiin videon toi-
mivuudesta liikennekasvatusmateriaalina ja kehitysehdotuksia siitä, miten videosta saataisiin 
toimivampi kokonaisuus. Hankkeen aikana tuotettu liikennekasvatusmateriaali on julkaistu 
Youtubessa ja on kaikkien vapaassa käytössä hankeajan jälkeen. Tutkimuksellisena osana 
hankkeessa selvitettiin kyselyllä, mikä on Kotkan alueen perusasteen opettajien näkemys 
liikennekasvatuksesta alueen kouluissa (Pilot Case-Kotka) sekä tarkasteltiin sähköpotku-
lautojen riski- ja vaaratekijöitä ja onnettomuustilastoja myös Kaakkois-Suomen poliisin ja 
vakuutusyhtiöiden näkökulmista.

Raporttiin on koottu kaikki hankkeen keskeiset tulokset, kuten koulutusmateriaalina 
käytettävä sähköpotkulautailuvideo sekä kyselyn tuloksena saadut kommentit videon toimi-
vuudesta koulutusmateriaalina ja jatkokehitysehdotukset. Tähän raporttiin on myös koottu 
onnettomuustilastoja ja tulokset kyselyistä Kaakkois-Suomen poliisille, vakuutusyhtiöille 
ja Kotkan koulujen perusasteen opettajille.

Asiasanat: nuoriso, liikenneturvallisuus, sähköiset potkulaudat, liikennekasvatus
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ESIPUHE

Kaikkien, mutta etenkin lasten ja nuorten liikenneturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, 
ja turvallisuutta ei voi koskaan korostaa liikaa. Edelleenkin Lasten liikennelaulu on ajan-
kohtainen, vaikka liikkumisen muodot ovat päivittyneet kyseisen laulun julkaisun ajan-
kohdasta. Sähköiset potkulaudat ovat yleistyneet kaupunkien katukuvassa viime vuosina 
aina harmiksi asti. Myös vakavia onnettomuuksia on ollut paljon, joista olemme saaneet 
lukea muun muassa eri medioista. Kevyiden sähköajoneuvojen liikenneturvallisuuden 
edistäminen -loppuraportissa tutkittiin ja pilotoitiin uutta koulutusmallia videon avulla. 
Videomateriaalin avulla tehostetaan kouluissa sekä lasten ja nuorten kotona tapahtuvaa 
liikenneturvallisuuskoulutusta. Tutkimuksellisena osana hankkeessa selvitettiin kyselyllä, 
mikä on Kotkan alueen perusasteen opettajien näkemys liikennekasvatuksesta alueen 
kouluissa (Pilot Case-Kotka) sekä tarkasteltiin sähköpotkulautojen riski- ja vaaratekijöitä ja 
onnettomuustilastoja myös Kaakkois-Suomen poliisin ja vakuutusyhtiöiden näkökulmista.

Haluamme kiittää Traficomia hankkeen rahoituksesta ja hyvästä ohjeistuksesta sekä tieten-
kin projektipäällikkö Tytti Seppästä erinomaisesta työstä ja liikenneopettaja Olli Mäkelää 
liikenneasiantuntemuksesta ja suuresta panoksesta videoiden tekoon. 

Olli-Pekka Brunila, tutkimuspäällikkö/DI, tohtorikoulutettava

Kotka 26.11.2021
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1 JOHDANTO

Tässä johdantoluvussa taustoitetaan hankkeen teemaa ja kerrotaan tarkemmin työpakettien 
sisällöstä. Aluksi kerrotaan kevyistä sähköisistä liikkumisvälineistä, joista tässä hankkeessa 
on tarkemman tarkastelun kohteena ollut kevyisiin sähköajoneuvoihin kuuluvat sähköpot-
kulaudat eli sähköskuutit. Johdantoluvussa kerrotaan myös koulujen opetussuunnitelmaan 
kuuluvasta lasten ja nuorten liikennekasvatuksesta. Johdantokappaleen jälkeen kerrotaan 
hankkeen päätuloksesta eli sähköpotkulautailijan liikenneturvallisuusvideosta, yhteenvetoa 
sähköpotkulautaonnettomuuksista, tuloksia verkkokyselyistä Kaakkois-Suomen poliisille, 
vakuutusyhtiöiden haastattelujen pohjalta kootut havainnot sähköpotkulautailun turval-
lisuudesta sekä Kotkan kaupungin perusasteen koulujen opettajille suunnatun kyselyn 
päätulokset. 

1.1 KEVYET SÄHKÖISET LIIKKUMISVÄLINEET
Erilaisia sähköisiä liikkumisvälineitä on nykyään runsaasti liikenteessä, ja teknologia kehit-
tyy edelleen kovaa vauhtia. Suomessa kevyisiin sähköisiin liikkumisvälineisiin vaikuttavat 
ajoneuvolaki 11.12.2002/1090, tieliikennelaki 10.8.2018/729, tieliikenneasetus 5.3.1989/182 
ja rikoslaki 19.12.1889/39, joissa on käsitelty muun muassa kevyiden sähköisten ajoneuvojen 
määrittely, liikennesäännöt, liikennemerkit ja liikennerikkomusten seuraukset. (Finlex 
2021.) Sähköiset liikkumisvälineet jaotellaan jalankulkua avustaviin tai korvaaviin liikku-
misvälineisiin, kevyisiin sähköajoneuvoihin ja sähköavusteisiin ja moottorilla varustettuihin 
polkupyöriin (kuva 1) (Traficom 2019). Erilaisille kevyille sähköisille liikkumisvälineille 
on olemassa oma lainsäädäntö ja liikennesäännöt. Hankkiessaan kevyttä sähköistä liikku-
misvälinettä tulee kuluttajan itse olla selvillä siitä, että laitteen teho ja nopeus vaikuttavat 
siihen, missä laitteilla saa ajaa ja tuleeko niille ottaa lakisääteinen liikennevakuutus. (Lii-
kennevakuutuskeskus 2021.)

Jalankulkua avustavissa tai korvaavissa sähköisissä laitteissa tehoa saa olla maksimissaan 1 
kW ja maksiminopeus saa olla enintään 15 km/h. Laite rinnastetaan jalankulkijoihin, ja 
sillä voi liikkua jalankulkijoille tarkoitetuilla väylillä kuitenkin niin, että nopeus on aina 
sovitettava muun liikenteen ja tilanteen mukaan. Erillisiä vaatimuksia valojen ja heijastimien 
suhteen ei ole näille laitteille annettu, eikä laitteille tarvitse tai voi ottaa liikennevakuutusta.

Kevyiden sähköajoneuvojen, joihin esimerkiksi sähköpotkulaudat kuuluvat, teho on maksi-
missaan 1 kW ja nopeus enintään 25 km/h. Sähköpotkulaudoilla ajetaan polkupyöräilijän 
liikennesäännöillä, eli ajoväylä on pyörätie, pyöräkaista tai pyörätien puuttuessa ajotien reu-
na. Laitteessa tulee olla etu- ja takavalot. Valo voi olla kiinnitettynä myös ajajaan. Kevyissä 
sähköajoneuvoissa pitää olla äänimerkinantolaite ja heijastimet. Kevyille sähköajoneuvoille 
ei tarvitse eikä voi ottaa liikennevakuutusta. 
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Sähköavusteisissa polkupyörissä teho saa olla enintään 250 W ja sähköavustuksen on kyt-
keydyttävä pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25 km/h. Sähköavustus näissä pyörissä toimii 
vain poljettaessa. Moottorilla varustetun polkupyörän suurin teho saa olla enintään 1000 
W ja moottori voi toimia ilman polkemista, mutta sen on kytkeydyttävä pois päältä, kun 
nopeus saavuttaa 25 km/h. Sähköavusteisiin polkupyöriin sovelletaan polkupyörän teknisiä 
vaatimuksia, eikä niille tarvitse ottaa liikennevakuutusta. Sen sijaan liikennevakuutus on 
otettava moottorilla varustetuille polkupyörille, jotka eivät täytä sähköavusteisen polku-
pyörän ehtoja. Yli 25 km/h kulkevat pyörät on rekisteröitävä mopoiksi. (Traficom 2019.)

Kuva 1. Sähköiset liikkumisvälineet. (Traficom 2019)

1.2 LIIKENNEKASVATUS NÄKYY 
OPETUSSUUNNITELMASSA
Lasten ja nuorten liikennekasvatus on parhaimmillaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa koulu-
muodosta ja luokka-asteesta riippumatta.  Kouluissa liikennekasvatus integroidaan usein 
osaksi opetusta, jolloin turvalliset toimintatavat liikenteessä tulevat helpommin osaksi 
jokapäiväistä elämää. Pienille lapsille vanhempien ja varhaiskasvatuksen rooli on tärkeä, ja 
lapsen itsenäisen liikkumisen lisääntyessä ja liikennetottumusten muuttuessa lapsen oma 
vastuu turvallisuudesta kasvaa. Liikennekasvatuksen tulisi kattaa kaikki ne kulkumuodot ja 
välineet, joita lapset ja nuoret käyttävät, sekä ne tilanteet liikenteessä, joita he päivittäisessä 
liikkumisessaan kohtaavat. Varhaiskasvatuksessa ja kaikissa koulutusmuodoissa tapahtuvan 
liikennekasvatuksen tavoitteena on liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien 
taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen. (Opetushallitus 2021.) 
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Lapsen liikennekasvatus voi alkaa missä iässä tahansa. Vastuu pienien lasten liikennekasva-
tuksesta on usein vanhemmilla, jolloin vanhemman antama roolimalli on lapselle merkit-
tävä. Lapsen siirtyessä varhaiskasvatukseen harjoitellaan lisää lähiliikenteessä liikkumista 
ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja. Esi- ja alkuopetuksen liikennekas-
vatuksessa painottuu lähiympäristöön tutustuminen ja turvallinen liikkuminen jalankul-
kijana. Vähitellen liikennekasvatussisällöt laajentuvat oppilaiden liikkumistottumusten 
muuttumisen mukana. Lapsen itsenäinen liikkuminen ja myös oma vastuu turvallisuu-
desta lisääntyvät. Perusopetuksen loppupuolella liikennekasvatuksen sisällöissä vahvistuu 
liikennekasvatuksen yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. (Opetushallitus 2021.) 

Vaikka Suomessa perusasteen liikennekasvatus on linjattu Opetushallituksen mukaisesti 
opetussuunnitelmissa, varmuutta lasten ja nuorten liikennetietämyksestä ei ole. Uusien 
sähköisten liikkumisvälineiden, kuten sähköpotkulautojen, ilmestyessä liikenteeseen voi 
liikennesääntöjen tietämys näistä laitteista olla huonolla tasolla. Liikenneturvan tekemä 
kysely vuodelta 2020 osoittaa, että sähköpotkulautailun sääntöjen tuntemisessa on monella 
puutteita. Kaksi viidestä (39 %) uskoi, että sähköpotkulautailun säännöt määräytyvät kä-
velijöiden mukaan. Kuitenkin sähköpotkulaudoilla, joiden enimmäisnopeus on 25 km/h, 
liikutaan aina pyöräilijöiden säännöillä (kuva 2.) Jalkakäytävillä niillä saa ajaa vain alle 
12-vuotias. (Lattu 2021.) 

Kuva 2. Erilaisilla ajoneuvoilla liikuttaessa on otettava ensin selvää, mitä liikennesään-
töjä tulee noudattaa. (Liikenneturva 2021)
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Kuten opetussuunnitelmassa on linjattu, liikenneturvallisuuskasvatus kuuluu kodin ohella 
oppilaitoksille. Liikenneturvallisuuskasvatuksen tiedetään olevan riittävän varhaisessa 
vaiheessa ja systemaattisesti toteutettuna tehokas keino edistää turvallista liikkumista 
liikenteessä. Sähköpotkulautoihin keskittyvää lasten ja nuorten turvallisuuteen tähtäävää 
liikennekasvatusmateriaalia ei ole vielä saatavilla.  Xamkin Kevyiden sähköajoneuvojen 
liikenneturvallisuuden edistäminen -hankkeella lasten ja nuorten liikenneturvallisuuteen 
pyritään vaikuttamaan pilotoimalla sähköpotkulautailuliikenneturvallisuusvideo koulu-
tusmateriaaliksi kouluihin ja vanhemmille katsottavaksi yhdessä lapsen ja nuoren kanssa 
etenkin silloin, kun sähköpotkulautaa ollaan lapselle hankkimassa. 
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2 SÄHKÖPOTKULAUTAILIJAN 
LIIKENNETURVALLISUUSVIDEO

Hankkeen päätuotoksena oli liikenneturvallisuusvideo, joka tarjoaa uudenlaista liikenne-
turvallisuuskoulutusmateriaalia opettajien, koululaisten ja lasten vanhempien käyttöön. 
Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni koululainen kävisi materiaalia läpi osana kou-
lun liikennekasvatusta tai kotona vanhempien kanssa. Liikenneopettaja Olli Mäkelä sai 
alkuperäisen idean liikenneturvallisuusvideoihin, ja sitä alettiin toteuttamaan yhteistyössä 
Xamkin kanssa. Olli Mäkelällä oli toiveena saada luotua lasten ja nuorten liikenneturvalli-
suuskasvatukseen uudenlaista materiaalia, joka kattaisi sähköpotkulaudat, joita liikenteessä 
alkoi näkyä jatkuvasti enemmän ja enemmän. Turun ja Helsingin yliopistoista ja Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin yhteistyöhenkilöiltä saatuja onnettomuustilastoja 
tarkastelemalla havaittiin, että onnettomuuksia tapahtuu sähköpotkulaudoilla runsaasti. 
Lisäksi esikyselyllä Kotkan koulujen opettajille havaittiin, että uudelle liikenneturvallisuus-
koulutusmateriaalille olisi perusasteen kouluissa tarvetta. Xamkin ja Olli Mäkelän yhteis-
työnä käynnistyi hanke Kevyiden sähköajoneuvojen liikenneturvallisuuden edistäminen, 
johon saatiin tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen tarkoitettua valtionavustusta 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.  

Videoiden sisältöön vaikuttivat selvitykset onnettomuuksista ja tieto tilanteista, joita lapset 
ja nuoret saattavat kohdata liikkuessaan koulumatkoilla ja vapaa-ajallaan. Olli Mäkelä 
vastasi koulutusvideon sisällöstä, sillä hänellä on asiantuntemus liikenteestä ja liikenteen 
vaaratekijöistä.  Kuvaajayhteistyökumppaniksi valikoitui mainostoimisto ja videotuotan-
toyhtiö Same-eYes. Sähköpotkulautavideomateriaalia kuvattiin pääsääntöisesti kesäaikaan. 
Materiaalia kuvattiin hyvin monipuolisesti kaupunkiliikenteen seassa ja todellisilla kou-
luteillä. Videomateriaalia tallennettiin usealla erilaisella kameralla, kuten drone-ilma-
kuvauslaitteilla, 360°-kameralla ja tavallisella kameralla. Videotuotos, jossa on pääpaino 
sähköpotkulautailun turvallisuudessa, on nähtävillä Youtubessa linkillä: (https://youtube.
com/watch?v=qxp0pnCiHMY). 

2.1 PALAUTEKYSELYN TULOKSIA
Sähköpotkulautailijan liikenneturvallisuusvideon yhteyteen laadittiin palautekysely, johon 
toivottiin videon katsojilta kommentteja havainnoiduista liikenneturvallisuusaiheista, vide-
on soveltuvuudesta liikennekasvatusmateriaaliksi lapsille ja nuorille sekä jatkokehitysideoita 
aiheeseen.  Kyselyyn vastanneista (n11) kymmenen piti videosta ja kahdeksan vastanneista 
katsoisi videon uudestaan. Vaikka vastausmäärä oli pieni, kokivat kaikki vastaajat, että 
videota katsoessaan he saivat tietoa sähköpotkulautailijan liikenneturvallisuudesta. Videota 

https://youtube.com/watch?v=qxp0pnCiHMY
https://youtube.com/watch?v=qxp0pnCiHMY
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markkinoitiin eri viestintävälineissä, mutta valitettavasti vastausmäärät jäivät pieniksi. 
Todellista syytä ei osata kertoa, mutta usein ylimääräinen klikkaaminen tai kyselyyn vas-
taaminen vähentää vastaajien mielenkiintoa osallistua tarkemmin kyselyyn. 

2.2 HAVAINNOIDUT LIIKENNETURVALLISUUSAIHEET 
JA KOULUTUSMATERIAALIN SOVELTUVUUS 
KOHDERYHMÄLLE 
Liikenneturvallisuusvideon palautekyselyssä saatiin havaintoja liikenneturvallisuudesta ja 
kommentteja videon soveltuvuudesta koulutusmateriaaliksi kohderyhmälle. Seuraavassa 
on koottuna suoria lainauksia palautekyselyn vastauksista.  

Havainnoituja liikenneturvallisuusaiheita: 
• Vaaranpaikkoja on todella paljon. Sähköpotkulautailijaa ei autoilija huomaa välttä-

mättä helposti.
• Turvallisuusvarusteet, millaiset varusteet olisi hyvä olla ja miten niiden kunnosta huo-

lehditaan.
• Oikeaoppinen ennakoiminen ja vaaratilanteet tai tyypilliset riskitilanteet ja niiden 

välttäminen.
• Muut tienkäyttäjät käyttäytyvät arvaamattomasti eivätkä aina huomaa sähköpotkulautaa.
• Kypärän käyttö on suositeltavaa, sähköpotkulautailijan tulee havainnoida muuta lii-

kennettä tarkkaavaisesti.
• Osa sähköpotkulautailijan turvallisuutta on tarkistaa ajoneuvon kunto, varoa autoili-

joita ja muita tielläliikkujia ja huomioida turvavarusteet, kuten kypärän käyttö. 
• Videosta pystyi havainnoimaan tyypillisiä riskitilanteita, erilaisia läheltä piti -tilanteita 

(esimerkiksi pakettiautoilija, joka melkein peruuttaa sähköpotkulautailijan päälle) sekä 
muiden kanssakulkijoiden arvaamatonta liikkumista. 

Kaikki vastaajat (n11) kokivat, että videota voisi käyttää koulutusmateriaalina lasten ja 
nuorten liikenneturvallisuuskasvatuksessa. Kyselystä saatiin seuraavia kommentteja videon 
soveltuvuudesta lasten ja nuorten liikennekoulutusmateriaaliksi. Vastaukset ovat suoria 
lainauksia vastaajien kommenteista. 

Koulutusmateriaalin soveltuvuus kohderyhmälle 
• Videolla on kuvattuna vaaranpaikat, ja niiden ennakointi on hyvin tärkeätä.
• Videolla näkee selvästi, mitä voi käydä, jos autoilija tai potkulautailija ei ole valpas.
• Video soveltuu nuorille, mutta myös vanhemmille skoottien käyttäjille.
• Vanhemmat pystyvät videota katsoessa kertaamaan ja näyttämään vaaratilanteita ja 

miten tulee turvallisesti liikkua. 
• Videon on kohderyhmälle sopiva tapa, ja se on lapsille ja nuorille tuttu ja tehokas kou-

lutusmateriaali. 
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• Video on havainnollinen ja ”nuorekas”. Voisi toimia sellaisessa, missä on myös keskustelua 
mukana, toisaalta myös vaatii kouluttajan avaamaan riskejä ja niiden välttämisiä. 
Menee tuollaisenaan monelta nuorelta ohi. 

• Toimii ehdottomasti koulutusmateriaalina. 
• Yksi tehtävä voisi olla etsiä videosta kaikki riskitilanteet, ja sitten videon katsomisen 

jälkeen voisi pohtia, miten riskitilanteilta voi itse välttyä, ja voisi pohtia omaa liiken-
nekäyttäytymistään, myös turvavarusteista voisi keskustella videon alun perusteella. 

• Hyvää videossa oli myös se, että siinä oli paljon tilanteita, joita pitää ottaa huomioon 
ja joista voi keskustella nuorten kanssa, ja lapset ja nuoret voisivat havahtua useisiin 
vaaranpaikkoihin. 

2.3 VIDEON KEHITYSEHDOTUKSIA
Hankkeen aikana tehty video oli pilottivideo, jonka toimivuudesta liikenneturvallisuus-
koulutuksessa oli tärkeää saada palautetta ja materiaalin jatkokehittämisideoita katsojilta. 
Vastaavanlaista koulutusmateriaalia ei ole aiemmin tehty, ja tulevaisuudessa videoita voisi 
tehdä lisää.  Palautetta saatiin kiitettävästi ja kommenttien ydinsisällön voi tiivistää seu-
raavanlaisesti: vaaratilanteisiin tarvitaan vielä lisää selvennystä, miksi näin tapahtui, eli 
pedagogista otetta videoihin. Seuraavaksi on esitetty kommentit ja katsojien palautteet sekä 
ideat sellaisenaan suorina lainauksina. Listauksesta voi helposti poimia parannusideoita 
mahdollisille uusille koulutusvideoille. 

Videon jatkokehittämisideoita:
• Jonkinlainen tekstitys tai muu vastaava, josta selviäisi, miten vaaratilanne voitaisiin 

välttää.
• Video on hyvä, kehitettävää ei ole.
• Loppupäässä scogo-pätkä jäi vähän irralliseksi muusta. Käytä scogolla kypärää ja ajele 

vain pihanurmikolla? Ja ilmakuvakohdasta ei oikein tajunnut mitään. Ei tullut ehkä 
riittävän selväksi, että sähköpotkulaudat pois jalkakäytäviltä.

• Selkeyttä tilanteisiin, joihin lapset ja nuoret joutuvat mm. koulumatkallaan 
 – risteysalueet -> mitä tulee huomioida 
 – ajoväylät eli missä saa ajaa, missä ei.

• Näyttävä video, visuaalisesti upea ja hienosti esitelty eri tilanteita, mutta mielestäni 
kaivattu pedagoginen rautalanka puuttuu. Lapsilta menee ainakin puolet jutuista ohi 
ja teinien huomion imee paljas pinta. Nuo eri vaaratilanteet voisi tulla vielä lopuksi 
uudestaan kertauksena, jossa tekstillä/kertojaäänellä käydään riskitilanteet läpi ja niihin 
välttämiskeinot. Nyt riskien pienenentämispuoli puuttuu aika lailla kokonaan.

• Kasvatuksellinen puoli puuttui, riskit tuotiin julki, mutta ei tapoja, miten niitä voisi 
välttää.

• Yksi haaste sähköpotkulautojen osalta on, että niillä ajetaan sääntöjen vastaisesti jalka-
käytävillä. En tiedä, voiko tätä jotenkin tuoda selkeämmin esille? 
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• Yksi tilanne oli, jossa sähköpotkulautailija päätyi pusikkoon, kun väisti jalankulkijaa, 
en tiedä oliko tämä jalkakäytävällä ajon seurausta vai miten. Jollei tätä videossa tuoda 
selkeästi esille, voisi teemaa korostaa videon katsomisen jälkeen tehtävässä keskustelussa/
harjoitteissa.

• Tekstiplansseilla voisi tuoda esille muistettavia asioita - esim. alussa renkaiden tarkistus, 
kypärä jne.

• En tiedä, kaipaavatko lapset/nuoret esimerkkejä siitä, miten videon tilanteissa tulisi 
turvallisemmin toimia. Hyvä video kyllä noinkin. 

• Ainakin itsenäisesti toimiakseen video on hiukan puutteellinen. Vähän epäselväksi myös 
jäi, ajeliko joku tai jopa useampi jalkakäytävällä. Myöskään se ei välity, mikä merkitys 
ajonopeudella on. Ymmärrettävästi lavastuksiin ei ole uskallettu ajaa ihan täyttä, mutta 
toisaalta ei ole ajettu kovin ennakoivastikaan, joten viesti jää epämääräiseksi (onko tämä 
”älä tee näin” vai ”tee näin” -video?).

• Kyytiläisen kanssa potkuttelu ja sotkeutuminen koiran ulkoiluttajien naruihin voisi olla 
ehdolla seuraavaan jaksoon. 

• Videossa oli paljon ennakointia korostavaa materiaalia. 
• Se tyypillinen eli nuorten asenne/käyttäytyminen ei tullut näkyviin eli kaksi kyydissä sa-

malla laudalla, joskus jopa kolme, rinnakkain ajoa jalkakäytävällä tai kevyen liikenteen 
väylällä ja mitä näistä voi seurata. Ehkä tarkoitus ei ollutkaan tuoda tätä asiaa näkyviin. 

• Minua jäi mietityttämään vähän, mitä tällä koetettiin viestittää. Nyt näytti kaikki 
vaarat tulevan lähinnä muusta liikenteestä. 

• Nykyisellään ei toimi, koska jokaisessa kohtauksessa on niin monta asiaa huomattavaksi. 
Jos se on tarkoitettu katsottavaksi koulussa oppitunnilla keskustelun pohjaksi, niin opet-
tajalla pitäisi olla joku lista siitä, mitä asioita videosta pitäisi huomata ja mitkä ovat 
säännöt. Jos on tarkoitettu vapaaseen Youtube-jakoon, pitäisi olla jokaisen kohtauksen 
jälkeen sama toiseen kertaan hidastettuna ja selityksillä, että mitä siitä piti huomata 
ja kuka teki väärin ja miten sähköpotkulautailija voi varautua tällaisiin tilanteisiin. 
Esim. jalkakäytävällä ajo kielletty, älä aja kaksi vierekkäin, hidasta, kun ohitat seisos-
kelevan ihmislauman.

• Se yksi pätkä, jossa kamera seurasi kävelijää eikä potkulautaa, oli hyvä esimerkki sii-
tä, miten katsojan huomio kiinnittyy väärään asiaan, koska potkulautaa ja autoa ei 
meinannut edes huomata. Mutta sähköpotkulautailijan näkökulmasta tilanne jäi aika 
epäselväksi.

• Onko repun suuntanuoli olla ihan määräysten mukainen? Sen pitäisi olla keltainen 
suuntavilkku kuten ajoneuvoissa.

Kevyistä sähköisistä liikkumisvälineistä koulutusmateriaalin pääainekseksi muodostui 
sähköpotkulaudat niiden voimakkaan yleistymisen myötä.  Uudenlaisen videomateriaalin 
pilotoinnin tavoitteena oli saada laadukasta koulutusmateriaalia etenkin koulujen ja kotien 
käyttöön. Videon julkistamisen jälkeen kyselyssä saatiin edellä mainittuja kommentteja 
videosta havaituista liikenneturvallisuusaiheista, videon soveltuvuudesta kohderyhmälle 
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koulutusmateriaaliksi ja kehittämisehdotuksia videon laadun parantamiseksi. Hankeaikana 
kehitysehdotuksia ei pystytty videoon kaikilta osin toteuttamaan. Tavoitteena kuitenkin 
oli, että koulutusmateriaalin kehitystyö jatkuisi hankeajan jälkeenkin, minkä takia tähän 
raporttiin kirjattiin kaikki kommentit sellaisenaan. Palautteet kertovat aiheen tärkeydestä 
ja siitä, että tämän kaltaista koulutusmateriaalia tarvitaan. Mahdollisiin tulevaisuudessa 
julkaistaviin koulutusvideoihin on hyvä tästä listauksesta poimia tärkeimpiä aiheita, kuten 
pedagoginen aspekti. 
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3 SÄHKÖPOTKULAUTA-
ONNETTOMUUKSIA SUOMESSA 
JA MAAILMALLA

Hankkeessa yhtenä osa-alueena oli tarkoitus kerätä uusimpia sähköpotkulautaonnettomuus-
tilastoja. Sähköpotkulautailijoiden onnettomuuksista ei ole tarkkaa tilastoa kansallisella 
tasolla, ja onnettomuustilastoja etenkään lapsille ja nuorille tapahtuvista onnettomuuksista 
ei ole saatavilla kuin yksittäistapauksina. Etukäteen hanketyöryhmällä ja rahoittajalla oli siis 
tiedossa, että tarkkoja sähköpotkulautaonnettomuuksien tilastoja on tällä hetkellä Suomessa 
haastavaa kerätä, sillä terveydenhuollon järjestelmissä ja diagnoosi- ja tautiluokitus ICD-10 
-koodistossa ei ole erikseen sähköpotkulautaonnettomuusluokitusta. Esimerkiksi Kymen-
laakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Kymsoten päivystyspoliklinikoilta 
onnettomuustilastotietoja ei ollut mahdollista saada hankeaikana 2021 juuri siitä syystä, että 
järjestelmästä ei saada suoraa tietoa sähköpotkulautaonnettomuudesta, ja henkilökunnalla 
ei ollut mahdollisuutta kerätä tietoa muulla tavoin. Pääkaupunkiseudun sairaaloissa on 
tehty omaa tilastointia onnettomuuksista. Kuitenkin sähköpotkulautaonnettomuuksien 
tilastoinnilla ja onnettomuustyypeillä olisi tärkeä rooli onnettomuuksien kartoittamisessa 
ja onnettomuuksia ennaltaehkäisevien keinojen kehittämisessä. 

3.1 ONNETTOMUUDET YLEISTYVÄT
Sähköpotkulautaonnettomuuksia on raportoitu maailmalta vuosien ajan ja Suomessakin on 
kerätty tietoja sähköpotkulautaonnettomuuksista pääosin pääkaupunkiseudun sairaaloista. 
Töölön sairaalan ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Kaisa Virtanen kokosi jo 
vuonna 2019 tieliikenteen turvallisuusseminaariin tilastoja sähköpotkulautaonnettomuuk-
sista. Vuonna 2019 vuokrattavat sähköpotkulaudat olivat juuri rantautuneet Helsinkiin, 
Turkuun ja Tampereelle. Töölön sairaalasta kerättiin tiedot 20.5.–7.11. 2019 ja sinä aikana 
raportoitiin yhteensä 74 sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantunutta potilasta, joista 
33 potilasta joutui leikkaushoitoon. Potilaiden keski-ikä oli 32 vuotta. Sähköpotkulaudalla 
kaatui 65 henkilöä, neljä muuta kuin sähköpotkulaudalla liikkujaa loukkaantui sähköpotku-
lautaonnettomuuksissa, kaksi törmäsi autoon ja kolme törmäsi pyöräilijään tai lautailijaan. 
29 henkilön vammat kohdistuivat pään alueelle, 25 henkilön vammat yläraajoihin, 16:n 
alaraajoihin ja viiden vartalon alueelle. Päähän kohdistuvat leikkauksilla hoidettavat vam-
mat olivat kasvojen haavoja, hammasvammoja, kasvo- ja kallomurtumia ja aivovammoja. 
Ylävartaloon kohdistui myös leikkaushoitoa vaativia sormi- ja käsimurtumia, rannemur-
tumia, kyynärvarsi- ja kyynärpäämurtumia, olkavarsi- ja olkapäämurtumia.  Alaraajoihin 
kohdistuvista vammoista leikkauksella hoidettiin sääri- ja nilkkamurtumia, joiden lisäksi oli 
polven ruhjeita ja jalkaterän murtumia. Vartalon alueen vammoja olivat kylkiluumurtuma, 
solisluumurtumat, lapaluun murtumat ja keuhkoruhjeet. (Virtanen 2019.)
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Vuodesta 2019 onnettomuudet ovat lautojen yleistymisen myötä myös merkittävästi lisäänty-
neet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Meilahden yhteispäivystyksessä hoidettiin 
1.5.–21.6.2021 jo 143 sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantunutta. Vastaavalla 
ajanjaksolla hoidettiin 72 pyöräilyonnettomuudessa loukkaantunutta henkilöä. Esimerkiksi 
19.–20.6.2021 viikonloppuyön aikana 25 % Meilahden yhteispäivystykseen tuoduista 
pientraumapotilaista oli loukkaantunut sähköpotkulautaonnettomuudessa. (HUS 2021.)

3.2 SÄHKÖPOTKULAUTAONNETTOMUUKSIEN SYITÄ   
JA SEURAUKSIA
Meilahden yhteispäivystyksessä kerätyissä onnettomuustilastoissa on havaittu, että onnetto-
muuksiin joutuneet ovat useimmiten alkoholin vaikutuksen alaisina olevia nuoria aikuisia. 
Syitä onnettomuuksiin ovat liian suuri tilannenopeus ja päihteistä johtuva reagointikyvyn 
alentuminen, jotka johtavat törmäyksiin tai kaatumisiin. Kypärää sähköpotkulautaillessa ei 
yleensä käytetä. Sähköpotkulaudan eturengas jää jumiin, ja kaatuminen tapahtuu useim-
miten kasvot edellä asfalttiin. Toiseen henkilöön kuljettaja on törmännyt noin viidessä 
prosentissa tapauksista.  Vakavina vammoina on vaikeita leikkaushoitoa vaativia kasvojen 
luiden murtumia, kuten leukamurtumia, sekä aivovammoja ja aivoverenvuotoja. Erilaiset 
hampaiden vauriot ja solisluun murtumat ovat myös tyypillisiä sähköpotkulautaonnetto-
muuden aiheuttamia traumoja. Lievempiä vammoja ovat sormi- ja rannevammat ja kasvojen 
haavat. (HUS 2021.) Samoihin tuloksiin päätyivät myös Oksanen, Turunen ja Thorén 
(2020) Turussa, kun he havaitsivat, että onnettomuuksiin joutuvat ilman kypärää alkoho-
lin vaikutuksen alaisena ajelevat nuoret aikuiset etenkin viikonloppuisin ilta- ja yöaikaan. 

Kesän 2021 aikana Suomessa raportoitiin jo yli 500 sähköpotkulautaonnettomuutta, joista 
suurin osa tapahtui Helsingissä. Terveydenhuollon järjestelmissä ei erikseen tilastoida säh-
köpotkulautaonnettomuuksia, ja siksi niiden esiintyvyydestä ei saada tarkkoja lukumääriä, 
joten onnettomuusluku on todennäköisesti vielä suurempi. Onnettomuustilastoa on pidet-
ty säännöllisesti ainoastaan pääkaupunkiseudulla Meilahden yhteispäivystyksessä, jossa 
3.5.–28.8.2021 kirjattiin 295 lautaonnettomuutta. Suuri osa onnettomuuteen joutuneista 
oli tapahtumahetkellä päihtynyt tai alkoholin vaikutuksen alainen. Loukkaantuneiden 
keski-ikä on noin 30, ja suurin osa heistä on miehiä. (Lehtinen 2021.)

Koska kesällä 2021 Suomessa uutisoitiin laajasti sähköpotkulautaonnettomuuksista ja terve-
ydenhuollon kuormittumisesta, tehtiin toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi nopealla 
aikataululla. Yle (2021) uutisoi 31.8.2021 vuokrattavien sähköpotkulautojen nopeuksien 
rajoittamisesta ilta- ja yöaikaan etenkin baarien lähettyviltä. Samaan Ylen artikkeliin 
oli koottu Helsingin Töölön sairaalan sähköpotkulautaonnettomuuksien tilastoja ajalta 
22.3.–29.8.2021 (kuva 3.). Töölön sairaalaan ohjautuu traumapotilaat pääkaupunkiseudulta 
ja ajoittain koko Etelä-Suomen alueelta.   
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Kuva 3. Sähköpotkulautaonnettomuustilastot Helsingin Töölön sairaalasta. Tilastot 
toimitti Ylelle Helsingin Töölön sairaalan tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja 
Jarkko Pajarinen. (Kuva Yle 2021)

22.3.–29.8.2021 välisenä aikana sattui 133 sähköpotkulautaonnettomuutta.   Potilaiden 
keski-ikä oli 28,7 vuotta. Suurin osa onnettomuuksista kohdistui pään ja kasvojen alueelle 
(68 kpl) ja yläraajoihin (56 kpl). Tilastoista käy myös ilmi, että suurin osa (38 %) onnet-
tomuuksista sattui viikonloppuna ja alkoholin vaikutuksen alaisena. Pään vammoissa 
alkoholilla oli suuri vaikutus (kuva 4).

Kuva 4. Sähköpotkulauta + alkoholi Helsingin Töölön sairaalasta. Tilastot toimitti 
Ylelle Helsingin Töölön sairaalan tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja Jarkko 
Pajarinen. (Kuva Yle 2021)
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Sähköpotkulautailun turvallisuudesta on Suomessa tehty muutama opinnäytetyö. Mutikai-
nen (2020) selvitti Tampereen yliopistossa sähköpotkulautailun turvallisuutta pääkysymyk-
senään se, miten sähköpotkulautailun turvallisuuteen voidaan vaikuttaa. Lisäksi hän selvitti 
työssään, millaisia onnettomuuksia sähköpotkulautailu on aiheuttanut sen kuljettajille. 
Tutkimus suoritettiin kirjallisuuskatsauksena kansainvälisistä artikkeleista. Tutkimusten 
pohjalta todettiin, että sähköpotkulautaonnettomuuksien seuraukset ovat melko vakavia. 
Monissa tutkimuksissa todettiin onnettomuuksien aiheuttaneen päävammoja tai murtumia. 
Suuri osa loukkaantuneista oli noin 30-vuotiaita miehiä. Sähköpotkulaudalla loukkaantui 
useimmiten kuljettaja itse, ja onnettomuudet sattuivat usein yö- ja viikonloppuaikaan. Ky-
pärää ei juurikaan käytetty. Syitä onnettomuuksille olivat alkoholin vaikutuksen alaisena 
ajaminen, tasapainon menettäminen ja kaatuminen, epätasainen ajoalusta, sähköpotkulau-
dan toimintahäiriö sekä törmäys auton tai muun suuremman ajoneuvon kanssa. 

Lahtisen (2020) opinnäytetyössä selvitettiin muun muassa, millaisia tutkimustuloksia kevyi-
den liikkumisvälineiden liikenneturvallisuudesta on aiemmin saatu ja millaisia vaaratekijöitä 
liittyy sähköisten liikkumisvälineiden käyttöön tai vuokraamiseen. Tutkimusaineiston 
vähyyden takia lopullisia johtopäätöksiä sähköisten liikkumisvälineiden turvallisuudesta 
ei pystytty tämän selvityksen perusteella antamaan, mutta yhteenvetona todettiin, että 
sähköisten liikkumisvälineiden käyttö ei ole merkittävästi polkupyöräilyä vaarallisempaa. 
Kuitenkin riskitekijöitä on huomattavasti enemmän, sillä sähköisten liikkumisvälineiden, 
kuten sähköpotkulautojen, käyttäjistä todella harva käyttää suojakypärää ja alkoholin tai 
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajaminen johtaa useimmin onnettomuuksiin. 
Sähköpotkulautojen käytöstä annettujen ohjeiden sekä niihin vaikuttavan lainsäädännön 
tunteminen on laitteiden käyttäjillä heikkoa tai niistä ei välitetä. Selvityksessä todettiin, että 
pysäköintiohjeistusta tulisi yhdenmukaistaa ja laitteiden turvallisuutta parantaa esimerkiksi 
suuntavilkuilla. Onnettomuustilastojen selvittäminen ja seuraaminen on aiheellista, ja ter-
veydenhuollon kansalliseen koodistopalveluun olisi hyvä lisätä näillä laitteilla tapahtuviin 
onnettomuuksiin omat ulkoinen syy -koodit kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden 
onnettomuuksien ja turvallisuuden tutkimisen edistämiseksi.

3.3 SÄHKÖPOTKULAUTAONNETTOMUUKSIA 
MAAILMALLA
Kansainvälisesti tutkimustulokset ovat hyvin samansuuntaisia Suomen onnettomuustieto-
jen kanssa. Ishmael ym. (2020) tutkivat myös sähköpotkulautojen aiheuttamia vammoja 
Israelissa. He keräsivät dataa traumaosastojen sähköpotkulautaonnettomuuksista vuosilta 
2017–2019. Tutkimukseen he saivat yhteensä 73 potilasta, joiden keski-ikä oli 35,4 vuotta. 
Yleisimmin sähköpotkulautaonnettomuus aiheutti yläraajavammoja (43,8 %) ja alaraa-
javammoja (57,5 %). Ajajalle itselleen tapahtui 97,3 % onnettomuuksista, ja kaksi louk-
kaantunutta henkilöä oli jalankulkijoita, jotka joutuivat sähköpotkulaudan töytäisemiksi. 
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Shichman ym. (2021) totesivat tutkimuksessaan, että on tärkeää ymmärtää, minkälaisia 
vammoja suhteellisen uusi liikkumisväline aiheuttaa, jotta terveydenhuollon tarpeet voidaan 
huomioida ja lainsäätäjät saavat tietoa liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja onnetto-
muuksien ennaltaehkäisemiseksi. Tutkimusryhmä tutki Israelissa Tel-Avivin traumaosastolle 
ohjautuneita sähköpotkulautaonnettomuuteen joutuneita luunmurtumia saaneita henkilöitä 
vuosilta 2017–2020. 563 potilaalla diagnosoitiin 716 luumurtumaa, joista 46,4 % vaati 
sairaalahoitoa. Yläraajojen murtumista 89,2 % aiheutui kaatumisesta ja alaraajojen mur-
tumista 15,7 % aiheutui sähköpotkulautailijoiden ja toisen ajoneuvon yhteentörmäyksestä. 

Brownson ym. (2019) tutkivat 180 henkilön sähköpotkulautaonnettomuuksia Aucklandissa 
ja raportoivat, että yleisimmät onnettomuuksien seuraukset olivat ruhjevammoja, hiertymiä 
ja syviä haavoja (65,6 %), luunmurtumia (41,7 %) ja pään vammoja (17,2 %). Vammoista 
22,2 % vaati leikkaushoitoa.  Vain kolmella potilaalla oli ollut käytössään kypärä ja lisäksi 
23,3 % potilaista oli alkoholin vaikutuksen alaisena onnettomuuden sattuessa. 

Aucklandissa tehtiin myös McGuinessin ym. (2021) toimesta vertailututkimusta sähköpot-
kulautailijoiden ja polkupyöräilijöiden onnettomuuksista. Tuloksena oli, että sähköpotku-
lautailijoilla ja pyöräilijöillä ei havaittu juurikaan eroavaisuuksia vamman vakavuudessa, 
tehohoidon tarpeessa, sairaalajakson pituuksissa tai kuolemissa, mutta merkittävät erot 
sähköpotkulautailijoiden ja pyöräilijöiden välillä olivat veren alkoholipitoisuuksissa, vam-
mamekanismissa, onnettomuuden kellonajoissa ja kypärän käytössä. Sähköpotkulautailijat 
olivat useimmiten alkoholin vaikutuksen alaisina, vamma tapahtui kaatumisina, onnetto-
muus sattui ilta- ja yöaikaan ja sähköpotkulautailijat eivät juurikaan käyttäneet kypärää. 
Johtopäätöksenä tässä tutkimuksessa oli, että sähköpotkulaudat eivät ole yhtä turvallisia 
kuin polkupyörät ainakaan väärin käytettynä. 

Schneeweiss ym. (2021) tekivät Kanadassa laajan uusimpiin tutkimuksiin pohjautuvan 
kirjallisuuskatsauksen selvittääkseen sähköpotkulautojen turvallisuutta ja tapaturmien 
riskitekijöitä, sähköpotkulautojen käyttöä ja sitä, millaisia tapaturmia sähköpotkulau-
doilla tapahtuu ja kenelle. Aineistossa tutkittiin ilmiötä maailmanlaajuisesti. Myös tässä 
selvityksessä havaittiin edelleen samansuuntaisia tuloksia kuin aiemminkin.  Useimmiten 
onnettomuuteen joutuivat 20–40-vuotiaat miehet, joille sattui yläraajojen murtumia, kas-
vomurtumia ja pään vammoja. Kypärän käyttämättömyys ja alkoholin ja muiden päihteiden 
käyttö olivat usein osallisena onnettomuuksissa ja siten vakava turvallisuusriski. Myös useista 
kuolemantapauksista on raportoitu. 

Schneeweiss ym. (2020) havaitsivat kirjallisuuskatsauksessaan sähköpotkulautojen käytössä 
myös paljon positiivisia asioita. Laudat mielletään käteviksi liikkumisvälineiksi julkisen 
liikenteen jatkeena matkoilla, jotka ovat liian pitkiä kävellä, mutta liian lyhyitä ajaa autolla. 
Laitteen vuokraaminen on helppoa puhelimeen ladattavalla applikaatiolla, jolla löytää no-
peasti vapaana olevan sähköpotkulaudan, ja ajon jälkeen laudan voi pysäköidä lähes minne 
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tahansa. Lautoja mainostetaan myös ilmastoystävällisinä menopeleinä. Sähköpotkulautojen 
käyttö on koettu myös helpommaksi kuin sähköpolkupyörien. Kuitenkin sähköpotkulau-
tojen käyttäjät ovat myöntäneet, että he ovat vuokranneet laitteita, vaikka eivät ole olleet 
selvillä turvallisuusasioista tai noudatettavista liikennesäännöistä. Myös ilmastoystävälli-
syyttä on kritisoitu akkujen tiheän uusimistarpeen takia, ja useassa kaupungissa akkujen 
kierrättäminen ei ole asianmukaista. Sähköpotkulautojen turvallisuus kuitenkin puhututtaa 
vielä enemmän, sillä onnettomuuksia raportoidaan paljon eikä kuolemantapauksiltakaan 
ole vältytty. 

EU-komissio teetti tutkimuksen sähköpotkulaudoista ja muista sähköisistä liikkumisvä-
lineistä taustaksi mahdollisesti tulevalle EU-lainsäädännölle. Uusi lainsäädäntöehdotus 
koskien sähköisiä liikkumisvälineitä voisi olla tulossa aikaisintaan vuonna 2022. Raportissa 
on kuvattu erityyppisiä sähköisiä kulkuvälineitä ja referoitu kansainvälisiä tutkimuksia tur-
vallisuudesta. Euroopan maissa sähköpotkulautojen käyttö on ollut voimakkaassa kasvussa 
vuodesta 2017 lähtien. Esimerkiksi kasvua sähköavuisteisten liikkumisvälineiden käytössä 
on ollut voimakkaimmin Puolassa (1151 %), Espanjassa (498 %) ja Belgiassa (415 %). (Guy 
ym. 2021, 54.) 

Guyn ym. (2021) raporttiin onnettomuustilastoja on koottu pääasiassa mediasta, sillä 
Euroopan maissa ei juurikaan ole tarkkoja tilastoja pelkästään kevyiden sähköajoneuvojen 
aiheuttamista onnettomuuksista. Onnettomuuksia tiedetään sattuvan enimmäkseen säh-
köpotkulautailijoiden ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden välillä. Kuolemantapaukset 
jalankulkijoiden ja sähköpotkulautailijoiden yhteentörmäyksissä ovat hyvin harvinaisia, 
ja onnettomuudet ovat samankaltaisia kuin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välillä. Yli 
80 % sähköpotkulautailijoiden ja pyöräilijöiden kuolemantapauksista johtui törmäyksestä 
johonkin raskaampaan ajoneuvoon. Pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden kuollei-
suusriskissä ei ollut eroja. Onnettomuuksia tapahtui paljon myös ilman toista osapuolta, 
ja silloin syynä onnettomuuksiin oli useimmiten tien pinnan vauriot, korokkeet ja raitio-
vaunukiskot. Suurimpina syinä onnettomuuksiin olivat varomattomuus ja häiriötekijät, 
piittaamattomuus säännöistä tai liiallinen vauhti. Lisäksi esimerkiksi Itävallassa vain 3 % 
sähköpotkulautailijoista käytti kypärää. (Guy ym. 2021.) 

Suomessa vuokrattavien sähköpotkulautojen vuokraajan alaikäraja on 18 vuotta, mutta 
liikenteessä näkyy yhä nuorempia sähköpotkulautailijoita, sillä kevyiden sähköpotkulauto-
jen ajoon ei ole asetettu ikärajaa. Lasten sähköpotkulautaonnettomuuksia ei juurikaan ole 
raportoitu Suomessa eikä maailmalla. Sähköpotkulaudat ovat kuitenkin yleistyneet myös 
lasten käytössä ja muuttaneet lapsille tapahtuvia tieliikenneonnettomuuksia. Israelissa teh-
dyssä tutkimuksessa vertailtiin sähköpotkulaudoilla ja tavallisilla polkupyörillä tapahtuvia 
onnettomuuksia.  Tutkimuskriteerit täytti 1531 onnettomuutta.  Tulokseksi saatiin, että 
sähköpotkulaudoilla tapahtui enemmän vakavia onnettomuuksia kuin muilla sähköttömillä 
välineillä, joten toimenpiteitä onnettomuuksien vähentämiseen tarvittaisiin, esimerkiksi 
valistusta kypärän käyttöön, pakollista ajoharjoittelua ja ajokorttia. (Botton ym. 2021.)



21Sähköisten potkulautojen liikenneturvallisuuden edistäminen 

4 KAAKKOIS-SUOMEN 
POLIISIN NÄKEMYKSIÄ 
SÄHKÖPOTKULAUDOISTA 
LIIKENTEESSÄ

Kesällä 2021 suoritettiin hankkeen yhtenä osana Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle verk-
kokysely ”Kevyet sähköajoneuvot liikenteessä”. Kevyillä sähköajoneuvoilla tarkoitettiin 
tässä kyselyssä sähköpotkulautoja, mikä oli kyselyn saatteessa mainittu.  Kyselyn tavoittee-
na oli selvittää, näkyvätkö lievät tai vakavat sähköpotkulautaonnettomuudet poliisissa ja 
havaitsevatko poliisit sähköpotkulautailijoiden rikkovan liikennesääntöjä tai vaarantavan 
muutoin liikenneturvallisuutta. Kaakkois-Suomen poliisilaitos toimii kuudentoista kun-
nan alueella pääpaikkoinaan Kouvola, Kotka, Hamina, Lappeenranta ja Imatra. Kyselyn 
rajaus Kaakkois-Suomeen oli perusteltua tutkimusluvan nopean saamisen takia ja myös 
siksi, että Kaakkois-Suomen pienempiin kaupunkeihin sähköpotkulaudat ovat vasta toden 
teolla rantautumassa, ja halusimme selvittää, miten tämä näkyy poliisin havainnoimana.

Kaiken kaikkiaan vastauksia kyselyyn saatiin 37. Jokainen vastaajista oli havainnut sähkö-
potkulautojen lisääntyneen Kaakkois-Suomen liikenteessä. Vuokrattavia sähköpotkulautoja 
on ilmestynyt ainakin Kotkaan, Lappeenrantaan ja Imatralle kesän 2021 aikana.

4.1 SÄHKÖPOTKULAUTAONNETTOMUUDET POLIISIN 
HAVAINNOIMANA
Sähköpotkulautaonnettomuuksia on raportoitu mediassa paljon. Suuri osa tapaturmista on 
pieniä ruhjeita, jotka eivät näy minkään terveyskeskuksen tai ensiapupoliklinikan tilastoissa. 
Vielä harvinaisempaa varmasti on, että tapaturmat tulisivat poliisin tietoon etenkään, jos 
ajelija kaatuilee omineen ilman toista osapuolta. Kyselyyn vastanneista Kaakkois-Suomen 
poliiseista 68 % ei ollut havainnut lainkaan sähköpotkulautojen ajajilla onnettomuuksia 
(kuva 5). Osa onnettomuuksista tulee kuitenkin poliisin havainnoimiksi.  Vastaajista 32 % 
(n32) oli havainnut sähköpotkulautailijoille tapahtuvan joko lieviä tai vakavia onnettomuuk-
sia. Vastaajista 58 % (n12) oli havainnut onnettomuuksista aiheutuvan lieviä seurauksia, 
esimerkiksi pieniä haavoja ja ruhjeita ihossa, jotka eivät välttämättä vaadi sairaalahoitoa. 
Sähköpotkulautailijoiden sairaalahoitoa vaativia vakavampia vammoja, kuten isoja haavoja 
ja luunmurtumia, oli havainnut 42 % (n12) vastaajista.
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Kuva 5. Kakkois-Suomen poliisin havainnot sähköpotkulautailijoiden onnettomuuk-
sista (n 37). Kysymys ”Oletteko havainneet kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajilla 
tapahtuvan liikenteessä onnettomuuksia?”

4.2 SÄHKÖPOTKULAUTAILIJAT NOUDATTAVAT 
HUONOSTI LIIKENNESÄÄNTÖJÄ
Kyselyyn vastanneista Kaakkois-Suomen poliiseista 76 % oli havainnut sähköpotkulau-
tailijoiden rikkovan liikennesääntöjä tai vaarantavan muuten liikenneturvallisuutta (kuva 
6). Vain 24 % ei ollut havainnut näitä rikkeitä. Kyselyn avoimissa kommenteissa, joita 
tuli yhteensä 25 kappaletta, yleisimmät liikennesääntöjen rikkomukset tai havainnot lii-
kenneturvallisuuden vaarantamisesta olivat ajajien liian suuri tilannenopeus olosuhteisiin 
nähden ja kaahailu kevyen liikenteen väylillä. Myös laitteen äänetön olemus ja kova vauhti 
aiheuttavat jalkakäytävillä vaaratilanteita ja tilanteisiin ja paikkoihin ajetaan liian kovilla 
nopeuksilla. Erään poliisin kommentti: ”Nopeudet ovat joskus hurjan näköisiä”, kiteyttää 
hyvin ulkopuolisen silmin sen, miltä sähköpotkulautailu voi näyttää.

Kuva 6. Poliisin havainnot sähköpotkulautailijoiden rikkeistä liikennesääntöjä vastaan 
tai havainnot liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kysymys ”Oletteko havainneet 
kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien rikkovan liikennesääntöjä tai vaarantavan 
muuten liikenneturvallisuutta?”
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Lisäksi poliisit havainnoivat liian suuresta tilannenopeudesta esimerkiksi niin, että ajetaan 
kovalla vauhdilla ja varomattomasti jalankulkijoiden ohi. Poliisit olivat havainnoineet ja 
kommentoineet avoimissa vastauksissa, että sähköpotkulautailijat ajavat holtittomasti eivätkä 
aina havainnoi muuta liikennettä kovan tilannenopeuden takia. Liikenteessä näkyy ajoa 
jalkakäytävillä, ajoa päin punaisia liikennevaloja sekä liikenteessä kaksi, jopa kolme henkilöä 
laitteen päällä kerrallaan. Laitteilla ajetaan välillä autojen seassa ja välillä jalankulkijoiden 
seassa ja ylitetään teitä varomattomasti, viistosti ja tullaan ajoradalle esteiden, kuten pysä-
köityjen autojen, takaa eikä noudateta väistämissääntöjä. Poliisien kommenteissa kuvastui 
sähköpotkulautailijoiden piittaamattomuus, välinpitämättömyys ja tietämättömyys liiken-
nesäännöistä sekä huoli siitä, että laki sallii kyseisillä laitteilla ajamisen ”kortitta, kevyillä 
eväillä”. Laitteilla ajetaan paikoissa, joissa se ei ole sallittua, vaarantaen muuta liikennettä. 
Lapsien on havaittu ajavan jopa kolmestaan sähköpotkulaudalla ilman suojavarusteita. 
Mobiililaitteita käytetään samalla kun ajetaan ja kypärää ei käytetä. Poliisit arvioivat, että 
lapsien havainnointikyky, muiden tielläliikkujien huomiointi ja tietämys liikennesäännöis-
tä eivät ole vielä riittävällä tasolla.  Poliisit olivat havainnoineet liikenteessä useasti myös 
vahvasti päihtyneitä kuljettajia.

4.3 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMIS-
EHDOTUKSIA POLIISIN NÄKÖKULMASTA
Kyselyyn vastanneet Kaakkois-Suomen poliisit toivat kyselyn avoimissa vastauksissa esiin 
sähköpotkulautojen liikenneturvallisuuteen, liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja on-
nettomuuksiin liittyviä seikkoja. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että yleisesti ottaen ihmiset 
vaikuttavat käyttävän laitteita turvallisesti, mutta toisaalta yhdessä kommentissa toivottiin, 
että kaikki vastaavat laitteet kielletään liikenteestä. Laitteiden ajonopeuksien alentamista 
toivottiin useassa vastauksessa. Kyselyyn vastanneiden poliisien mielestä sopiva ajonopeus 
voisi olla esimerkiksi maksimissaan 10–15 km/h.  Ajonopeuden alentamisen lisäksi yöllinen 
ajokielto voisi vähentää onnettomuuksia. Poliisien havaintojen mukaan kypärä on harvojen 
sähköpotkulautailijoiden ja sähkömopoilijoiden suojavaruste, vaikka pään vammat ovat 
kaaduttaessa todennäköisiä. Kypäräpakko ja sanktio sen käyttämättömyydestä voisi lisätä 
kypärän käyttöä, mikä vähentäisi onnettomuuksista aiheutuvia vammoja. 

Kyselyn vastauksissa lainsäädäntöön kaivattiin selkiyttämistä. Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja on 
monenlaisia, ja epäselvyyttä on esimerkiksi siitä, milloin sähköpotkulautaa koskevat kevyen 
liikenteen säännöt ja milloin mopoilijoiden säännöt. Valvonta koettiin myös haastavaksi. 
Lain tiukentamista ehdotettiin esimerkiksi kuljettajan iän suhteen. Promillerajaan kaivattiin 
tiukennusta. Päihtyneenä kuljettaminen tulisi olla tankojuoppouden sijasta rattijuopumus. 
Nyt ihmisillä saattaa olla käsitys, että sähköpotkulautaa saa kuljettaa alkoholin vaikutuksen 
alaisena. Yksi ehdotelma turvallisuuden parantamiseksi oli, että sähköpotkulaudoista tulisi 
tehdä paremmin havaittavia ja äänekkäämpiä. Poliisien mielestä sähköpotkulauta vaikuttaa 
äärimmäisen turvattomalta ja kevytrakenteiselta kulkuvälineeltä, jota on vaikea havaita 
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esimerkiksi verrattuna polkupyörään. Poliisit olivat havainneet, että sähköpotkulaudalla 
ajellaan jopa kaksistaan ja kolmestaan. Poliisi kaipasi selvempää sääntöä siihen, että re-
kisteröimättömällä sähköpotkulaudalla saisi olla kyydissä vain sen hallintaan osallistuva 
henkilö. Laitteiden pysäköintiin toivottiin sellaista tarkennusta, että laitetta ei saa pysäköidä 
vaarallisesti tai muuta liikennettä estävästi. 

Osa kyselyyn vastanneista poliiseista koki, että laitteet ovat nykyaikaa eikä niitä pidä kiel-
tää, mutta valistusta ja valvontaa kaivataan laitteiden yleistyessä. Kouluissa tulisi käydä 
läpi liikennesääntöjä ja liikennekäyttäytymistä myös sähköpotkulautojen näkökulmasta. 
Esimerkiksi yllätyksenä voi tulla se, miten hankalaa laite on saada pysähtymään äkkiä tai 
miten vaikeaa on hypätä kyydistä kovassa vauhdissa. Sähköpotkulaudat koettiin sinällään 
toimiviksi ja käyttökelpoisiksi laitteiksi, joiden käyttö kuitenkin edellyttää valistamista. 
Osa poliiseista oli sitä mieltä, että yleisesti ottaen ihmiset vaikuttavat käyttävän laitteita 
turvallisesti.
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5 SÄHKÖPOTKULAUDAT 
VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
NÄKÖKULMASTA  

Sähköpotkulautojen onnettomuustilastojen kerääminen vakuutusyhtiöiltä ei ole mahdollista, 
sillä vakuutusyhtiöillä ei ole tarkkaa tilastotietoa näistä onnettomuuksista. Vakuutusyhtiöillä 
on tiedossa vain yksittäisiä tapauksia. Vakuutusyhtiöillä ei ainakaan vielä ole laajempaa tietoa 
onnettomuuksista, koska maksimissaan 1 kW:n tehoista ja maksimissaan 25 km/h kulkevaa 
sähköpotkulautaa ei tarvitse vakuuttaa, sitä ei voi rekisteröidä ja siihen ei tarvita ajolupaa. 

Vakuutusyhtiöissä ollaan kuitenkin hyvin tietoisia näistä suhteellisen uusista ajoneuvoista, 
sillä asiakaskyselyjä tulee paljon etenkin laitteen vakuuttamisesta, tapaturmavakuutuksista 
ja vastuuvakuutuksista. Vakuutusyhtiöiden yksityisestä sairaus- ja tapaturmavakuutuksesta 
on mahdollista korvata sähköpotkulaudan kuljettajalle itselleen aiheutuneita tapaturman 
hoitokuluja; kotivakuutuksen vastuuvakuutuksesta voidaan maksaa korvauksia, jos säh-
köpotkulaudalla liikkuessa aiheuttaa vahinkoa ulkopuoliselle henkilölle tai omaisuudelle.

Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolassa koti- ja tapaturmavakuutusasiantuntijoiden näkemyksen 
mukaan laitteiden yleistyminen näkyy korvauspuolella, mutta varmuudella juuri sähkö-
potkulaudalla sattuneita henkilövahinkoja tulee tietoon hyvin vähän, yksittäisiä tapauk-
sia kuukausittain. Kaikkiaan potkulaudoilla (siis myös muilla kuin sähkökäyttöisillä eli 
perinteisesti jalalla potkittavillakin) sattuu vahinkoja kuitenkin enemmän kuin ennen. 
Ilmoituksia tulee useita viikossa. Osa näistä tapaturmista on voinut sattua sähkökäyttöisellä 
potkulaudalla, mutta se ei käy ilmi vahinkoilmoituksesta. Vammoissa on kuitenkin jonkin 
verran yhteneväisyyttä, liikkui laite sähköllä tai ei. (Hänninen 2021.)

Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan mukaan sähköpotkulaudalla vammat ovat pääosin saman 
tyyppisiä kuin polkupyöräilijöillä eli ruhje- ja murtumavammoja (yleisimmin raajoissa) 
sekä päävammoja, jos kuljettajalla ei ole ollut kypärää. Syynä vammoihin vaikuttaa usein 
olevan kuljettajan kokemattomuus ja tilannenopeus. Liikennetilanteissa reagointia voi myös 
vaikeuttaa, jos kuljettaja kuuntelee kuulokkeilla esimerkiksi musiikkia. Lähi-Tapiolassa ei ole 
tilastoa siitä, miten tapaturmat jakautuvat ikäryhmittäin. Kotivakuutuksen vastuuvakuutus-
korvauksissa sähköpotkulautaonnettomuudet eivät vielä juurikaan näy. (Hänninen 2021.) 

Vakuutusyhtiö Pohjolan mukaan tiedot sähköpotkulautaonnettomuuksista jäävät vähäi-
siksi. Henkilövahingot ovat yleistyneet sähköpotkulautojen käytön myötä, mutta ne eivät 
nouse erityisesti esiin vakuutusyhtiön korvauskäsittelyissä. Tapaturmia voidaan korvata 
kuljettajalle henkilökohtaisista tapaturmavakuutuksista ja ulkopuolisille kotivakuutuksen 
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vastuuvakuutuksesta. Itse laitteelle tapahtuvia vaurioita korvataan kotivakuutuksesta. Ta-
vallinen tapaturmavakuutus kattaa sähköpotkulaudan kuljettajalle sattuneen tapaturman 
hoitokuluja, mutta näitä vakuutuksia otetaan harvoin ensisijaisesti sähköpotkulautatapatur-
mien varalle. (Pohjola Vakuutus 2021.) Vapaa-ajan tapaturmavakuutus löytyy 46 prosentilta 
vastaajista Finanssialan toteuttaman tutkimuksen mukaan (Vakuutustutkimus 2020).

Sähköpotkulaudat ja muut kevyet sähköiset liikkumisvälineet ovat kasvava liikkumismuoto, 
ja vakuutusyhtiöissäkin seurataan kehitystä koko ajan. Vakuutusyhtiöiden mielestä olisi 
tärkeää, että sähköpotkulaudoilla kuten muillakin ajoneuvoilla noudatettaisiin aina liiken-
nesääntöjä ja tarvittaessa suojattaisiin pää kypärällä. Kypärän käyttö voi ehkäistä vakavia 
vammoja, vaikka onnettomuus sattuisikin.
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6 KYSELY KOTKAN 
PERUSASTEEN KOULUJEN 
OPETTAJILLE  

Kevyiden sähköisten ajoneuvojen liikenneturvallisuuden edistäminen -hankkeessa tavoit-
teena oli parantaa lasten ja nuorten liikenneturvallisuutta. Hankkeessa osatavoitteena oli 
pienimuotoisen kyselyn avulla selvittää Kotkan alueen perusasteen opettajien näkemyksiä 
koulujen liikenneturvallisuuskasvatuksesta, kartoittaa liikenneturvallisuuskasvatusmateri-
aalien käyttöä ja selvittää opettajien näkemyksiä lasten ja nuorten liikennekäyttäytymisestä 
Kotkan koulujen alueella. 

Kotkan koulujen opettajille, esikoulusta yhdeksänteen luokkaan, kohdennettu kysely tehtiin 
syksyllä 2020, jolloin vastaajia oli seitsemän. Kyselyyn lisättiin muutamia sähköpotku-
lautoihin liittyviä kysymyksiä ja se uusittiin keväällä 2021, jolloin vastauksia saatiin 12. 
Varmuutta siitä, vastasiko sama henkilö kyselyihin kaksi kertaa, ei ole. Tässä luvussa näiden 
kyselyjen vastaukset ja analyysi on yhdistetty. Kysely tehtiin anonyyminä verkkokyselynä. 

6.1 PERUSTIETOJA VASTAAJISTA
Opetustoimenjohtajan myöntämän tutkimusluvan perusteella liikenneturvallisuuskysely 
lähetettiin Kotkan opetustoimeen, josta kyselyn linkki jaettiin Kotkan perusasteen koulujen 
rehtoreille ja sitä kautta opettajille. Vastaaminen kyselyyn oli luonnollisesti vapaaehtoista. 
Kouluille tulee paljon erilaisia kyselyjä, ja osaan, kuten Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuu-
riministeriön ja aluehallintoviraston kyselyihin, vastaaminen on pakollista. Vapaaehtoisiin 
kyselyihin on opettajien varmasti vaikea löytää sopivaa aikaa jo valmiiksi kiireellisessä 
kouluarjessa. Tähän kyselyyn saimme vastauksia kuitenkin lähes jokaiselta luokka-asteelta 
(kuva 7). Liikennekasvatus kohdentuu kouluissa aktiivisemmin 1.–6.-luokkalaisille mikä 
saattaa selittää eroa eri luokka-asteiden vastausaktiivisuudessa.  Alakoulun koululaiset 
liikkuvat kouluun vielä pääsääntöisesti kävellen ja polkupyörillä. 
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Kuva 7. Vastaajan pääsääntöisesti opettama luokka-aste (n18).

Opettajille kohdennettuun kyselyyn oli laadittu yhteensä 15 kysymystä. Tavoitteena oli, 
että kysely on riittävän kattava, mutta kuitenkin nopeasti vastattava. Kuvasta 7 ilmenee, 
että vastauksia tuli lähes kaikilta luokka-asteilta. Kotkassa suomenkielisiä peruskouluja on 
yhteensä 16, joista alakouluja on 11, yläkouluja 3 ja yhtenäiskouluja 2. Kyselyn vastuksista 
saatiin selville opettajien näkemyksiä koulujen liikenneympäristön turvallisuudesta, lasten 
liikennekäyttäytymisestä, sähköpotkulautojen yleistymisestä ja turvallisuudesta koulumat-
kaliikenteessä, liikennekasvatuksen parannus- sekä kehittämisideoista ja siitä, minkälainen 
koulutusmateriaali toimii parhaiten lasten ja nuorten liikennekasvatuksessa.

6.2 KOULUN LIIKENNEYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS
Kotkassa perusasteen koulut sijaitsevat kaupungin keskusta-alueella, taajamissa ja maaseu-
tumaisemmassa ympäristössä ja ovat täten ympäristöltään ja ympäröivän liikenteen suhteen 
erilaisia (kuva 8). Kouluympäristön liikenneturvallisuus koettiin turvalliseksi 58 prosen-
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tissa vastauksista, ja 42 prosenttia koki, ettei koulun liikenneympäristö ole turvallinen. 
Turvattomuutta lisäsivät koulun ohi kulkeva vilkasliikenteinen tie, jossa rekkamäärä on 
lisääntymässä, huoltajien liikennekäyttäytyminen saattoliikenteessä, kouluun kulkeminen 
autojen pysäköintialueen läpi, vaarallinen risteys ja raideliikenne. 

Koulujen liikenneympäristö aiheuttaa myös muita vaaratilanteita. Moottoritie kiinnostaa 
oppilaita, ja esimerkiksi talvella koululaiset saattavat heitellä lumipalloja moottoritielle. 
Autotie koulun läheisyydessä aiheuttaa myös tilanteita, joissa lapsi ”ryntää” tien yli yllättäen, 
jolloin autoilijalle jää vain vähän reagointiaikaa. Junaradan ylitykset aiheuttavat toisinaan 
ongelmia, sillä lapset saattavat koulumatkalla kulkea junaradalla. Erään koulun opettaja on 
useasti joutunut puuttumaan koululaisten koulumatkaliikenteeseen läheltä piti -tilanteiden 
yleistyessä. Oppilaiden kanssa täytyy aiheesta keskustella useita kertoja kuukaudessa ja olla 
myös yhteydessä vanhempiin aiheesta. 

Kuva 8. Kotkan Keskuskoulu ydinkeskustassa ja Tavastilan koulu maalaismaisemassa. 
(Kuva: Kotkan kaupunki)

6.3 HAVAINTOJA LASTEN JA NUORTEN 
LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISESTÄ
Opettajat olivat havainneet ongelmia tai muita epäkohtia lasten ja nuorten liikennekäyt-
täytymisessä. Useampi opettaja raportoi, että pyöräilykypärän käyttö on selkeästi vähen-
tynyt koulumatkaliikenteessä. Vaikka koulumatka kuljettaisiin vielä kypärä päässä, niin 
vapaa-ajalla koululaisten pyöräilykypärän käyttö vaikuttaa vähentyneen. Havainnointeja 
oli tullut myös näkyvyydestä liikenteessä, eli polkupyöristä puuttuu vaadittavia valoja ja 
heijastimen käyttö on vähäistä.
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Epäkohtia lasten ja nuorten liikennekäyttäytymisessä olivat opettajien mukaan myös piit-
taamattomuus säännöistä, huolimattomuus ja tietämättömyys. Jalankulkijat ja pyöräilijät 
ylittävät tien punaisten valojen palaessa. Liikennevalojen ja myös suojatien kunnioitus on 
heikkoa. Pyöräilijät olettavat autoilijoiden huomaavan heidät esimerkiksi vihreän liikenne-
valon palaessa. Erityisesti pyöräillessä ei huomioida ympäristöä ja oteta muuta liikennettä 
huomioon. Kavereita kuljetetaan tarakalla ja polkupyörällä keulitaan.   Mopoilla ajavat 
vaihtelevat auto- ja pyörätien välillä sen mukaan, missä matka sujuu joutuisammin, esimer-
kiksi ensin ajetaan autotiellä ja punaiset valot kohdattaessa ”hypätään” pyörätien puolelle 
ja jatketaan matkaa. 

Kyselyyn vastanneiden opettajien mukaan koululaisilla on myös epätietoisuutta liikenteen 
suunnista kevyen liikenteen väylillä ja ajoradalla. Kännykän käyttö liikenteessä aiheuttaa 
usein vaaratilanteita etenkin jalan liikkuvien keskuudessa. Kännykkää vilkuillaan myös 
pyöräillessä, ja kuulokkeet voivat vaikuttaa siihen, ettei muuta liikennettä havainnoida tai 
kuulla. Ajoittain myös ohikulkijat ovat puuttuneet oppilaiden liikennekäyttäytymiseen 
koulumatkoilla. 

6.4 KEVYET SÄHKÖAJONEUVOT JA TURVALLISUUS 
KOULUMATKALIIKENTEESSÄ
Viime vuosien aikana erilaiset kevyet sähköiset ajoneuvot ovat yleistyneet liikenteessä run-
saasti. Keväällä 2021 tehdyn kyselyn mukaan sähköpotkulautojen yleistyminen alkaa näkyä 
myös Kotkan kouluissa, sillä 50 % opettajista oli havainnut sähköpotkulautojen yleistyneen 
koulumatkaliikenteessä. 50 % vastaajista koki, ettei sähköpotkulauta ole kovinkaan turval-
linen liikkumisen väline koulumatkaliikenteessä, 25 % koki sen olevan turvallinen ja 25 % 
ei osannut arvioida sähköpotkulaudan turvallisuutta. Yleisimmin turvattomuuden tunteen 
aiheutti sähköpotkulaudan liian kova vauhti ja ajon aikana puhelimen käyttö. Myös laitteen 
äänettömyys voi aiheuttaa vaaratilanteita. Lasten voi olla vaikea havainnoida muuta liiken-
nettä ja toimia liikenteen seassa turvallisesti. Osassa kouluista onkin sähköpotkulautojen 
käyttö kielletty koulumatkoilla laitteiden turvattomuuden takia.

6.5 OPETTAJILLA ON HUOLI OPPILAIDEN 
SELVIYTYMISESTÄ LIIKENTEESSÄ
Kyselyyn vastanneista opettajista kaksi ei ollut erityisen huolissaan omien oppilaiden lii-
kenneturvallisuudesta, liikkumisesta ja selviytymisestä liikenteessä. Jos lapsi huolehtii 
liikennesäännöistä ja on aistit hereillä, ei opettajien näkemyksen mukaan välttämättä 
suuria huolia ole. Liikennemäärien vähyys tuo myös turvallisuuden tunnetta. Suurinta 
osaa vastanneista opettajista pienten oppilaiden liikenneturvallisuus kuitenkin huoletti, 
ja vilkas kevyen liikenteen väyläkin voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jotkut opettajat olivat 
huomanneet, että polkupyörällä saatetaan ajaa sivuille katsomatta suoraan suojatielle ja 
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mahdollisesti vielä näköesteen takaa. Opettajia huoletti esimerkiksi pimeällä liikkuminen 
ilman kunnollisia suojavarusteita, kuten kypärää, valoja ja heijastimia. Kouluissa oli myös 
havaittu, että erilaiset liikkumisvälineet ovat lisääntyneet merkittävästi ja lapsilla ei ole 
käsitystä niiden ajamiseen tarvittavista liikennesäännöistä. Välinpitämättömyys liiken-
teessä on myös lisääntynyt. Kotien vastuuta painotettiin myös, sillä kotien pitää huolehtia 
liikennekäyttäytymisen ja oikeiden asenteiden opettamisesta hyvissä ajoin, pienestä pitäen.

6.6 OPETTAJILLA ON MONIPUOLINEN 
LIIKENNEKASVATUSMATERIAALI KÄYTÖSSÄÄN 
Liikenneturva tarjoaa laadukasta liikenneturvallisuuskasvatusmateriaalia kaikille ja myös 
perusasteen koulujen opettajille. Vastausten perusteella opettajille Liikenneturvan koulutus-
materiaalit olivat tuttuja. Kun kysyttiin, kuinka hyvin liikennekasvatus toimii koulussanne, 
oli vastausten keskiarvo 6,5 asteikolla 0–10. Opettajat kokivat, että liikennekasvatuksen 
tasapuolisuus Kotkan kouluissa vaihtelee. Suurin osa ei kuitenkaan osaa vastata, onko 
liikennekasvatus tasapuolista koulusta riippumatta. Koulut ja opettajat suorittavat liiken-
nekasvatusta kuitenkin pedagogisella vapaudella, ja erilaisia materiaaleja ja opetustapoja voi 
käyttää vapaasti haluamallaan tavalla. 75 % opettajista koki, että saa liikennekasvatukseen 
riittävän ohjeistuksen, ja 25 % ei osannut sanoa. 

Opettajat käyttävät liikennekasvatuksessa monipuolisesti erilaisia materiaaleja. Oppikirjoja, 
Liikenneturvan verkkomateriaaleja, keskusteluja ja videoita, opettajan omia materiaaleja 
ja ideoita sekä toiminnallisia harjoituksia käytetään työkaluina liikennekasvatuksessa. 
Opettajat löytävät netistä paljon ilmaista materiaalia ja he hyödyntävät sekä digitaalista 
että analogista ainestoa oppilaiden kanssa. Erään koulun kaikki 2.-luokkalaiset suoritta-
vat vuosittain koulun ”pyöräkoulun”, jossa opiskellaan pyöräilyn lisäksi liikennesääntöjä 
ja -merkkejä. Liikenneturvallisuusteemoihin perehdytään myös tekemällä kävelylenkkejä 
lasten kanssa lähiympäristön liikennemerkkejä itse tutkien ja tutustuen. 

6.7 LIIKENNEKASVATUSMATERIAALINA TOIMIVAT 
PARHAITEN VIDEOT JA PELIT, HUONOITEN TENTIT
Parhaiten liikennekasvatuksessa opettajien mielestä toimivat videot ja erilaiset pelit, ja myös 
teemapäivistä ja toiminnallisista tehtävistä koetaan olevan hyötyä. Opettajien näkemyksen 
mukaan tiedotekampanjat, koulutukset ja tentit eivät toimi lasten ja nuorten liikennekas-
vatuksessa kovinkaan tehokkaasti. 

Kyselyssä kartoitettiin opettajien toivomia parannuksia liikenneopetukseen. Toivelistalla oli 
päivitettyä liikennekasvatusmateriaalia vastaamaan uusia kulkuvälineitä, kuten sähköpotku-
lautoja. Sähköpotkulautojen kohdalla korostettiin myös kotien vastuuta liikenneturvallisuus-
kasvattajana, koska vanhemmat näitä laitteita lapsilleen ostavatkin. Tervetulleina pidettiin 
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myös eri luokka-asteille suunnattuja valmiita opintokokonaisuuksia ja tuntisuunnitelmia, 
joissa on teoriavideo ja toiminnallisia tehtäviä.  Ulkopuolisia liikennekasvatukseen perehty-
neitä kouluttajia toivottiin vierailemaan kouluille ja pitämään yhteisöllisiä ja toiminnallisia 
harjoituksia ja teeman mukaisia liikenneratoja, joissa liikennemerkit tulisivat tutuiksi. Se 
olisi opettajien mielestä hyvä keino tehostaa liikennekasvatusta. Pelillistämistä, videomate-
riaalia ja perinteisiä kynätehtäviä toivottiin myös. Käytännön harjoittelumahdollisuutta ja 
poliisin jalkautumistakin kouluihin toivottiin. Poliisin läsnäololla ja poliisin liikennetur-
vallisuusluennoilla koettiin olevan vaikutusta ja merkitystä liikennekasvatuksessa. 
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7 YHTEENVETO

Erilaiset kevyet sähköiset liikkumisvälineet, kuten sähköpotkulaudat, ovat yleistyneet 
huimasti, ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia laitteita. Onnettomuuksien tiedetään yleis-
tyneen sähköpotkulautojen lisääntyneen käytön myötä. Erään kesäkuisen viikonloppuyön 
aikana 25 prosenttia Meilahden yhteispäivystykseen tuoduista pientraumapotilaista oli 
loukkaantunut sähköpotkulautaonnettomuudessa. (HUS 2021.) Näillä uudehkoilla laitteilla 
liikenteessä liikkuminen vaatii vähintäänkin liikennesääntöjen kertaamista ja esimerkiksi 
sen tiedostamista, missä sähköpotkulaudalla saa ajaa turvallisesti muu liikenne huomioiden. 
Riskipaikat on hyvä huomioida onnettomuuksien välttämiseksi. 

Kevyiden sähköajoneuvojen liikenneturvallisuuden edistäminen -hanke antoi kattavasti 
tietoa uudenlaisen koulutusmateriaalin tarpeellisuudesta perusasteen koululaisten liikenne-
kasvatuksessa. Sähköisen koulutusmateriaalin sekä sähköisten laitteiden rooli opetuksessa 
kasvaa varmasti edelleen merkittävästi tulevaisuudessa. Erilaisten videomateriaalien hyöty 
liikennekasvatuksessa on se, että sähköinen videomateriaali on helposti käytettävissä koska 
tahansa. Video on mahdollista saada aktiiviseksi koulutusmateriaaliksi, kun siihen liitetään 
vaikkapa pelejä, testejä, ääntä ja kommentointimahdollisuuksia. Lapset ja nuoret ovat 
tottuneita käyttämään älypuhelimia ja muita laitteita ja kokevat ne luonteviksi koulutus-
materiaalialustoiksi myös liikennekasvatuksessa.  Kun koulutusmateriaali on pedagogisesti 
huolella suunniteltu, täyttää opetussuunnitelman tavoitteet ja opetusvideo on tuotettu 
laadukkaasti, on sitä myös mielekästä käyttää.  

Hankkeessa pilotoidun videomateriaalin koetaankin olevan tehokas ja lapsille sekä nuo-
rille hyvin soveltuva keino tuoda liikenneturvallisuusaihe esiin. Videon avulla lapsi tai 
nuori ja aikuinen voivat käydä liikenneturvallisuusteemoja yhdessä läpi. Sekä Kotkan 
koulujen opettajien että Kaakkois-Suomen poliisin näkökulmasta piittaamattomuus ja 
välinpitämättömyys sekä tietämättömyys liikennesäännöistä ovat lisääntyneet, ja siihen 
kaivattaisiin muutosta, jotta voitaisiin parantaa liikenneturvallisuutta ja ennaltaehkäistä 
onnettomuuksia. Liikennekasvatuksen tehostaminen kouluissa on aiheellista, mutta myös 
kotona tapahtuva liikennekasvatus on merkittävää, varsinkin jos perheeseen ostetaan oma 
sähköinen liikkumisväline, kuten vaikka sähköpotkulauta.  
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