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Hankekortin tiedot julkaistaan valtionavustusten verkkosivuilla.

Suomen turvallisin koulu. Liikkumisen suunnittelu ja pelisääntöjen
luominen yhteistyössä koululaisten ja alueen asukkaiden kanssa
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Hankkeen tavoite
ja sisältö, kohde-
ryhmä

Tavoitteena oli laatia yhteiset liikkumisen pelisäännöt uudella koulukam-
puksella ja sen lähialueella liikkumiseen. Tavoitteena oli ideoida koulu-
matkojen liikkumista yhteistyössä mm. koululaisten, koulujen henkilö-
kunnan ja alueen asukkaiden kanssa siten, että yhteisiin pelisääntöihin
sitouduttaisiin mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on, että koulun laa-
jennuksen toteutuessa alueella liikutaan turvallisesti ja muut liikkujat
huomioon ottaen.

Työssä tunnistettiin koulun lähialueella liikkuvien käyttäjien eri liikkuja-
profiilit, joille ideoitiin turvallisen liikkumisen pelisäännöt yhteistyössä eri
osapuolten kanssa. Lisäksi muodostettiin visio Suomen turvallisimmasta
koulusta. Osallistamiskeinoina olivat kaikille avoin verkkokysely, oppilas-
työpajat ala- ja yläkoululla sekä virtuaaliset kaikille avoimet työpajat (2
kpl).

Hankkeen kohderyhmänä olivat Parolan alueen koulujen oppilaat ja hen-
kilöstö, lasten huoltajat, koulutilojen iltakäyttäjät sekä koulun lähialueen
asukkaat.

Ennakoitu tulos Hankkeen keskeisenä materiaalina tuotettiin liikkumisen pelisäännöt
(pelikirja), jota voidaan jakaa sekä painettuna paperiversiona että säh-
köisesti kunnan viestintäkanavissa. Pelisääntöjä voi ja tulee päivittää
tarpeen mukaan kouluhankkeen edetessä ja myös muuten liikennejär-
jestelyiden mahdollisesti muuttuessa alueella.

Lisätietoja hank-
keesta

Lisätietoja hankkeesta Hattulan kunnan teknisestä toimesta.

Hankkeen päättyessä täydennetään:

Tulokset Hankkeen keskeisenä materiaalina tuotettiin liikkumisen pelisäännöt
(pelikirja), jota voidaan jakaa sekä painettuna paperiversiona että säh-
köisesti kunnan viestintäkanavissa. Pelisääntöjä voi ja tulee päivittää
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tarpeen mukaan kouluhankkeen edetessä ja myös muuten liikennejär-
jestelyiden mahdollisesti muuttuessa alueella.

Miten tavoitteet
toteutuivat?

Hankkeessa saavutettiin tavoitteet siltä osin kuin ne olivat saavutetta-
vissa hankkeen aikana. Pelisäännöt laadittiin yhdessä eri osapuolten
kanssa ja esitettiin, mitä niiden jalkauttamisessa ja päivittämisessä tu-
lee jatkossa huomioida. Pelisääntöihin sitoutuminen ja niiden noudatta-
minen käytännössä sekä niiden päivittäminen tulee ajankohtaisesti kou-
luhankkeen edetessä.

Arvio hankkeen
vaikutuksista

Hankkeen aikana toteutetuilla tilaisuuksilla ja viestinnällä lisättiin tietoi-
suutta kouluhankkeeseen liittyvistä liikenneturvallisuus- ja viisaan liik-
kumisen asioista. Hankkeessa tuotetulla aineistolla (liikkumisen peli-
säännöt) pyritään vaikuttamaan koulun lähialueella liikkuviin mahdolli-
simman laajasti ottaen huomioon eri kohderyhmät. Pelisäännöt ja vies-
tintä koulumatkojen turvallisuudesta ei kohdistu vain koululaisiin ja hei-
dän huoltajiinsa vaan myös muihin koulun lähialueella eri aikoina liikku-
viin (esimerkiksi koulutilojen iltakäyttäjät ja lähialueen asukkaat). Peli-
säännöt ovat sovellettavissa kunnan kaikkiin kouluihin.

Mitä opittiin? Mitä
kannattaisi tehdä
toisin?

Hankkeen aikana opittiin uusista vuorovaikutustavoista: työpajojen to-
teutus virtuaalisesti onnistui hyvin. Etätoteutus on siis mahdollinen ja
hyvin toteutettavissa, mutta tämän tyyppisessä hankkeessa myös pai-
kan päällä kyseissä kohteessa tapahtuva vuorovaikutus olisi antoisaa.
Hankkeen aikana oli esillä esimerkiksi kävelytyöpajan sekä muuten kou-
lun alueella toteutettavien tilaisuuksien järjestäminen, mutta koronati-
lanteen vuoksi pitäydyttiin kokonaan etätilaisuuksissa.
Koulujen sitouttaminen hankkeessa oli haastavaa, mihin osaltaan luon-
nollisesti vaikuttivat kouluhankkeen vaatimat resurssit sekä koronan ai-
heuttama poikkeustilanne. Jatkossa tähän tulisi kuitenkin panostaa ja
pyrkiä sitouttamaan koulut entistä paremmin.
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