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Hankkeen tausta

• Imatran seudulla toimii seudullinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka toiminta 
käsittää myös viisaan liikkumisen edistämisen teemoja. 

• Imatralta erikseen nimetyn ja osittain liikenneturvallisuustyöryhmään kuuluvien 
jäsenten, ohjauksessa on käynnistetty keväällä 2017 Imatran Kestävän liikkumisen 
onnistumissuunnitelman laadinta

• Suunnitelman laadinnan yhteydessä järjestetyissä sidosryhmätyöpajoissa nousi vahvasti 
esiin kestävän liikkumisen turvallisuus ja erityisesti suojatieturvallisuus Imatralla. 

• Suojatieylitykset koetaan vaarallisiksi, sillä autoilijat eivät anna tilaa jalan ja pyörällä 
liikkuville suojateiden kohdilla. 

• Suunnitelman yhdeksi jatkotoimenpiteiksi on tunnistettu suojatiekäyttäytymiseen 
vaikuttaminen ja koulumatkojen suojatiejärjestelyiden turvallisuuden tarkistaminen. 

• Suojateillä koetun turvattomuuden lisäksi Imatran liikenteessä tapahtui vuosina 2012–
2016 yhteensä 15 suojatieonnettomuutta (4,2 % kaikista Imatran 
liikenneonnettomuuksista, valtakunnallinen keskiarvo 3,5 %). Kaikki Imatran 
suojatieonnettomuudet johtivat henkilövahinkoon.



Hankkeen tavoitteet

• Hankkeen tavoitteena on edistää Imatran koulumatkojen turvallisuutta ja löytää 
uudentyyppisiä menetelmiä ja toimintamalleja liikenneturvallisuuskasvatukseen sekä 
liikenneturvallisuussuunnittelun ja -viestinnän tueksi. 

• Viestinnän keinoin pyritään lisäämään yleistä tietoutta liikenneturvallisuudesta, 
liikennesäännöistä ja turvallisesta liikkumisesta, sillä ajonopeudet suojateiden 
läheisyydessä on havaittu suurimmaksi riskitekijäksi Imatran suojatieturvallisuudessa. 

• Hanke tukee Imatran kaupungin, seudun ja maakunnan liikenneturvallisuustavoitteita 
ja kaupungin strategioita. 

• Hanke toteutetaan yhteistyössä Imatran kaupungin eri hallintokuntien ja muiden 
keskeisten yhteistyöosapuolten (esim. koulujen vanhempainyhdistykset ja 
vanhusneuvosto) kanssa. 



Hankkeen sisältö

• Hanke toteutetaan Imatran kaupungin kaupunkikehitys ja tekniset palvelut / 
kaupunkisuunnitteluyksikön alaisuudessa.

• Hanke keskittyy Imatran suojatieturvallisuuden parantamiseen lasten ja nuorten 
koulumatkoilla sekä suojatieturvallisuuden viestintään kaikille kaupunkilaisille.

• Hankkeessa on kaksi osakokonaisuutta:
1. Vuoksenniskan koulumatkareittien liikenneturvallisuustarkastelu
2. Suojatieaiheinen viestintäkampanja.

• Molemmissa osakokonaisuuksissa pyritään löytämään uudentyyppisiä toteutusmalleja 
olemassa olevien ja aiemmin Imatralla toteutettujen mallien kehittämiseksi. 



Vuoksenniskan koulureittitarkastelu

• Vuoksenniskan koulun viereen on tulossa uusi 350 oppilaalle mitoitettu koulukeskus 
vuonna 2019. Vuoksenniska on yksi Imatran kolmesta koulukeskuksesta, joihin 
yhdistetään lähivuosina muut kaupungin koulut. 

• Oppilaiden koulureitit muuttuvat erityisesti muista kouluista siirtyvien oppilaiden 
osalta. Tämän seurauksena koulun ympäristön turvallisuutta on tarkasteltava hyvissä 
ajoin, jotta mahdolliset liikenneympäristön parannustarpeet tunnistetaan ja niiden 
toteuttamiselle jää riittävästi aikaa. Toimenpiteet palvelevat myös Vuoksenniskan 
koulun nykyisiä oppilaita.

• Imatralla on laadittu aiemmin yksittäisten koulujen liikenneturvallisuusselvityksiä 
muun muassa Ukonniemen ja Mansikkalan kouluille. 

• Koulureittitarkastelun tavoitteena on kehittää kouluille laadittavien 
turvallisuustarkastelujen tarkastelumenetelmää ja laatia koulureittien turvallisuuden 
parantamiseen tähtäävä toimenpideohjelma Vuoksenniskan koululle. 



Vuoksenniskan koulureittitarkastelu

• Koulureittien vaaranpaikkakartoitus ja 
toimenpidetarpeiden määrittäminen 
perustuvat koulureittien tarkasteluun 
paikkatietopohjaisen reittien mallinnuksen 
avulla.

• Analyysien avulla tunnistettaville 
käytetyimmille koulureiteille toteutetaan 
maastokäynti ja määritetään tarvittavat 
parannustoimenpiteet. 

• Tarkastelussa kiinnitetään erityistä huomiota 
suojatiejärjestelyiden turvallisuuteen. 

Kuva: Esimerkki paikkatietoaineistoihin pohjautuvasta koulureittianalyysistä Kirkkonummelta.



• Hankkeessa toteutetaan suojatiekampanja, johon 
yhdistetään laaja tiedotuskokonaisuus Imatran 
kaupungin tiedostuskanavissa. Kampanjalle 
pyritään saamaan laajaa näkyvyyttä myös 
paikallismediassa.

• Kampanjan sisältö suunnitellaan hankkeen alussa. 
Kampanja voi sisältää esimerkiksi: 

• Suojatieturvallisuudesta tiedottamista 
yhteistyössä paikallismedian kanssa

• Tapahtumien livestream-päivityksiä 
Facebookissa

• Kaupunkilaisten haastamista sosiaalisen median 
ja kampanjalle luotavan hashtagtunnisteen
käyttöön

• Tavoitteena on saada lisätietoa eri 
viestintäkeinojen soveltuvuudesta 

liikenneturvallisuuskampanjoiden toteutukseen 
Imatralla.

Suojatiekampanja

Kuva: Liikenneturva



Suojatiekampanja

• Kampanjassa hyödynnetään soveltaen 
Liikenneturvan kehittämää ”Sinä teet 
suojatien” -kampanjamallia, joka koostuu 
viidestä toimintamallista: 

1. Piirrä ja kirjoita kokemuksesi suojatiestä 
tai tien ylityksestä. 

2. Suojatien kasvomaalaus ja selfiekuvaus
koulupäivän aikana tapahtumissa, 
vanhempainilloissa tai työpaikoilla. 

3. Oman suojatiejulisteen suunnittelu 
Liikenneturvan julistekoneella. 

4. Kävelyretki, jossa harjoitellaan tien 
ylitystä ja kerrataan sääntöjä.

5. ”Suojatiepäivystys”; aikuiset turvaavat 
koululaisten tien ylitykset.

Kuva: Liikenneturva
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Raportointi ja tulosten hyödyntäminen

• Työnaikaiset suunnitelma-aineistot ja tulokset raportoidaan Power Point -muodossa 
tiiviinä raporttiyhteenvetona

• Koulumatkojen reittitarkastelusta ja suojatiekampanjasta laaditaan erilliset 
yhteenvedot, joissa kuvataan hankkeen aikana kehitetyt menetelmät ja uudet 
toimintamallit sekä arvioidaan niiden soveltuvuutta Imatran liikenneturvallisuus- ja 
liikennekasvatustyöhön jatkossa.

• Aineistosta laaditaan tiivistelmä, joka toimitetaan hankkeen yhteenvetoraporttina 
Trafille hankkeen päätyttyä. Raportissa kuvataan toteutetut toimenpiteet ja 
arvioidaan niiden vaikutuksia.

• Imatran seudulla toimivaa seudullista liikenneturvallisuusryhmä pidetään tietoisena 
hankkeen edistymisestä 

• Ryhmää tiedotetaan hankkeen tuloksista ja ryhmän kautta on mahdollista 
jalkauttaa hankkeen aikana kehitettyjä toimintamalleja myös muissa seudun 
kunnissa. 

• Hankkeen tulokset ovat hankeohjelman kautta muiden alueiden liikenneturvallisuus-
koordinaattoreiden hyödynnettävissä. 



Lisätietoja
Hankkeen vastuullinen johtaja

Päivi Pekkanen
Imatran kaupunki, vt. kaupungininsinööri 
puh. 020 617 4418
sähköposti: paivi.pekkanen@imatra.fi

Trafin Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus -hankeohjelma

Inkeri Parkkari
puh. 029 5347 089
Sähköposti: inkeri.parkkari@trafi.fi

Anna Korpinen
Sitowise Oy, projektipäällikkö
puh. 020 747 6562
sähköposti: anna.korpinen@sitowise.com
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