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Tavoitteet

Autolla 
saattaminen ei 

lisäänny

Tavoitteena on, että 
muuttuneiden koulureittien, 
niillä koetun turvattomuuden 

ja pidentyneiden matkojen 
vuoksi koululaisia ei aleta 

saattamaan autolla 
väistötiloihin.

Viestintä ja 
tiedotus

Hankkeessa pyrittiin 
vaikuttamaan viestinnän ja 

tiedotuksen keinoin jokaisen 
osapuolen asenteisiin. 
Pyrimme  osoittamaan 
jalankulun ja pyöräilyn 
mahdollisuudet myös 
muuttuvilla reiteillä. 

Vanhempien 
herättely

Tuimme oppilaiden jalan ja 
pyörällä kulkemista. 

Käyttössä olivat viestinnän ja 
asennekasvatuksen keinot 

sekä pienet 
liikenneympäristön 

toimenpiteet

Tuloksena toimintavinkit muille

Liikenne-
ympäristön 

toimenpiteet
Kartoitettiin kulkureiteillä 
sijaitset vaaranpaikat ja 

suunniteltiin kevyet korjaavat 
toimenpiteet



Koulureittianalyysit

1. Analyysi oppilaiden osoitetietojen perusteella 
paikkatieto-ohjelmalla. 

2. Tunnistetaan keskeisten koulureittien ja 
korkeiden liikennemäärien risteyskohdat

3. Haarukoidaan vaaranpaikat mm. 
onnettomuustilastojen, liikennemäärien, 
nopeusrajoitusten, aloitteiden ja 
maastokäyntien/Google Maps tarkastelujen 
perusteella

4. Analysoidaan järjestelyiden turvallisuus

5. Tunnistetaan riskipisteet ja määritetään 
toimenpiteet
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Uusien reittien opettelu

• Koulureittitarkastelun ja 
opettajien/oppilaiden arvion 
pohjalta suositellut reitit 

• Koulun tiedotus

• Opettajan johdolla tutustutaan 
oppitunneilla reitteihin. 

• Suurin vastuu vanhemmilla

Kuva: Liikenneturva
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Liikenneympäristön 
toimenpiteet

• Väliaikaisuus huomioiden

• Haasteena on tilanteiden nopea 
muuttuminen

• Järvenpäässä keinovalikoimaan 
kuuluivat 
₋ lapsia –liikennemerkkien 

asentaminen
₋ nopeusnäytöt
₋ näkemien parantaminen 

pysäköintikiellolla ja 
₋ kadun väliaikainen katkaisu

• Kyselyn perusteella toimenpiteitä 
ei kuitenkaan pidetty riittävinä 
vaan järeämpiä ratkaisuja kuten 
liikennevalo-ohjauksen 
asentamista olisi kaivattu. 
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Liikenneympäristön toimenpiteitä

Mannilantien suojatielle asennettiin välkky-valot sekä nopeusnäyttö. 

Urheilukadulta katkaistiin läpiajoliikenne



Yhteistyö

• Työryhmät ja kyselyt

• Järjestetään kaikille osapuolille 
keskustelutilaisuus tai työpaja jo ennen 
muutosvaihetta. 

➢ Keskustellaan uusien koulureittien 
vaaranpaikoista ja pohditaan 
liikenneympäristön toimenpiteitä. 

➢ Ideoidaan viestintä- ja 
kasvatustoimenpiteet ja 
kohderyhmät 
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Tiedottaminen 



Kyselyiden tulokset

• Oppilaiden vanhemmille webkysely

• 1.-2.-luokkalaisille paperinen kysely

• 3.-6.-luokkalaisille webkysely

Kuva: Pyöräilykuntien verkosto



Vaikutukset

69%

23%

3%

5%

Ennen

33%

59%

2%

2%

4%

Jälkeen • Vanhemmista vain noin 
neljännes koki muuttuneen 
koulumatkan turvalliseksi.

• Oppilaista kuitenkin lähes 90 % 
koki koulumatkansa 
turvalliseksi.

• Siirtymää kävelystä tapahtui 
pyöräilyyn mutta 
yhteenlaskettu kävelyn ja 
pyöräilyn osuus pysyi samana 
(92%).

• Nuorimmista koululaisista 
autolla saatettiin 15-17% 



Toivotut toimenpiteet

• Nuorimmat oppilaat (1.2.-luokkalaiset) kaipasivat opastusta koulureiteille (25%)

• Vanhemmista valtaosa kaipasi lapsilleen opastusta/saattajaa koulumatkoille, tehokkaampaa 
viestintää ja poliisin valvontaa. Sekä oppilaat että aikuiset toivoivat liikenteen rauhoittamista. 

• Uusille koulureiteille opastamisessa ja saattamisessa vanhemmat korostivat koulun ja kodin 
yhteistyötä. Opastusta toivottiin siihen asti, kunnes reitit oli hallussa. 

74%

50%
46%

7%

59%

11%
7%

Konkreettisia liikenteen
rauhoittamistoimenpiteitä

(esim. hidasteet ja
autoliikenteen rajoitukset)

Lasten opastamista ja
kasvatusta turvalliseen

liikkumiseen uusilla reiteillä

Tiedotusta ja valistusta
liikenneturvallisuuteen

liittyen muille koulureiteillä
liikkujille

Erilaisia
liikenneturvallisuusaiheisia
tempauksia ja tapahtumia

Poliisin valvontaa
koulureiteillä

En kaipaa lisää toimenpiteitä Muuta, mitä?
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Vanhempien kysely



Vastaajien piirustuksia

Isot pojat pelottaa



Opittua

14

Koulureittien muutosvaiheessa liikennekasvatuksen toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä. Vanhempia olisi hyvä 
osallistaa toimenpiteiden määrittelyyn hyvissä ajoin ennen muutostilannetta.

Koululaiset itse eivät koe koulumatkoja turvattomiksi. Sen sijaan vanhemmat ovat huolissaan, mikä johtaa herkästi 
lisääntyvään saattoliikenteeseen. Tärkeää on viestiä erityisesti oppilaiden vanhemmille, että matka on edelleen sekä 
pituuden että turvallisuuden puolesta kuljettavissa jalan ja pyörällä. 

Vaikka vanhemmat ovat huolissaan muuttuvista koulureiteistä, on heitä haastavaa saada osallistumaan työpajoihin 
ja toimenpiteiden toteutukseen. Vanhempia kiinnostaa usein lähinnä liikenneympäristöön liittyvät toimenpiteet.

Koulut ovat olleet aktiivisesti mukana hankkeissa keskustelemassa sekä liikenneturvallisuuteen että liikkumisen 
ohjaukseen liittyvistä asioista. 

Liikennekasvatusta käsittelevistä tapahtumista on saatu positiivista palautetta etenkin opettajilta, sillä asiat jäävät 
tällöin paremmin oppilaiden mieleen

Väistökoulujen kohdalla haasteena on tilanteiden äkilliset muutokset -> ennakointi ja valmistautuminen
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