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• Tampereen kaupunki aloitti Traficomin vuoden 2018
hankeavustuksen avulla työn koulumatkojen
turvallisuuden parantamiseksi erityisesti
kulkutapaan vaikuttamalla.

• Taustalla on tosiasia, että lasten kyyditseminen
kouluun heikentää koulun ympäristön
liikenneturvallisuutta.

• Viime vuoden hanke oli lupaava ja kouluissa kiitelty.
Hankkeesta kiinnostuneita kouluja oli useita, mutta
pilotointivaiheeseen mukaan voitiin valita vain
kolme työn kokeilevan luonteen vuoksi. Erityisen
hyvän vastaanoton kouluissa saivat ekaluokkalaisille
jaetut Kestävän liikkumisen infopaketit.
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Tausta

Kuva Liikenneturva



• Jatkohankkeessa kehitetään edelleen toimintatapoja
koulujen liikenneturvallisuuden parantamiseksi kestävään
liikkumiseen kannustamalla.

• Hankkeessa jatketaan hyvän vastaanoton saaneiden kestävän
liikkumisen infopakettien kehittämistä monistettavampaan ja
helpommin päivitettävään muotoon. Niitä laaditaan noin 14
koululle, joissa on arviolta noin 2700 oppilasta.

• Koulujen oman kestävän liikkumisen edistämistyön
tukemiseksi kehitetään toimintamalli. Työssä kartoitetaan
toimijoita, joilta apua tapahtumien järjestämiseen voisi
saada.

• Työ linkittyy saman aikaisesti käynnissä olevaan 30 km/h
nopeusrajoitusalueiden jalkauttamiseen.
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Tavoitteet



• 14 koululle laaditaan kestävän
liikkumisen infopaketit

• Infopaketit sisältävät:
o Karttaesitykset jalankulun ja pyöräilyn

saavutettavuusvyöhykkeistä katuverkkoa
pitkin koululta (kuvassa 2 esimerkki)

o Suositellut koulureitit noin 500 metrin
säteellä koulusta

o Koulujen omat tervehdykset
o Infoa aktiivisen koulumatkaliikkumisen

höydyistä
o Saattopaikat mikäli tarve ja tarkastelu

tehdään käynnissä olevassa 30 km/h
nopeusrajoitusalue työssä
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Kestävän liikkumisen infopaketit



Koulujen kestävän
liikkumisen edistämistyön

tukeminen
• Työssä kehitetään toimintatapa, jolla

koulut vuosittain osaisivat itse järjestää
liikkumisteemaisia tapahtumia.

• Hankkeessa kartoitetaan
yhteistyötahoja, joilta koulut voivat
saada apua tapahtumien sisältöön.
Esimerkiksi yhdistyksiltä, seuroilta ja
lähialueen yrityksiltä.

• Koulujen rehtoreille ja
vanhempainyhdistyksille järjestetään
alueelliset liikkumisteemaiset
infotilaisuudet.
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Aikataulu
• Hanke käynnistyy marraskuussa 2019 ja se

päättyy syyskuun 2020 loppuun mennessä.

• Talven aikana laaditaan kestävän
liikkumisen infopaketteja ja kartoitetaan
mahdollisia yhteistyötahoja.

• Koulujen tilaisuudet sijoittuvat alustavasti
kevättalvelle 2020, jotta syksylle 2020
koulujen alkaessa heidän on helpompi
järjestää esim. suojatiepäivystyksiä,
käveleviä koulubusseja tms. tapahtumia.
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Tampereen kaupunki
• Heljä Aarnikko,

helja.aarnikko@tampere.fi
puh 040 806 4917

• Sanna Ovaska,
sanna.ovaska@tampere.fi
puh 040 801 3125
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Lisätietoja hankkeesta

Sitowise Oy

• Laura Mansikkamäki,
laura.mansikkamaki@sitowise.com
puh. 050 537 7424


