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HANKKEEN TAVOITTEET

• Selvittää Savonkadun katkaisemisen ja saattoliikennejärjestelyjen
vaikutukset ns. koulukampuksen alueella liikkumiseen ja
liikenneturvallisuuteen.

• Osallistaa koululaisia ja oppilaiden vanhempia tulevien muutosten
ideointiin sekä sitouttaa heitä muutoksiin.

• Kannustaa oppilaita ja erityisesti heidän vanhempiaan pohtimaan
mahdollisuutta koulumatkan kävelemiseen tai pyöräilemiseen.

• Esittää ehdotuksia toimenpiteistä, joilla erityisesti koululaisten
liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa.



SAVONKADUN KATKAISEMISEN
LÄHTÖKOHDAT

Savonkadulla tehtävälle muutokselle on kolme erityistä
tavoitetta:

1) Tarjota turvallinen liikkumisympäristö koululaisille, jotka
kulkevat koulupäivän aikana koulun nykyisen tontin ja uuden
välituntialueen välillä.

2) Mahdollistaa henkilökunnan pysäköintipaikkojen
siirtäminen pois koulun nykyiseltä pihalta.

3) Säilyttää nykyiset kaupunkikuvalliset arvot (näkymä
länteen Porovedelle ja itään rautatieasemalle).

Savonkadun suunnittelussa tulee huomioida se, ettei katutila
houkuttele ylimääräiseen saattoliikenteeseen vaan se
visuaalisestikin näyttää palvelevan vain koulupäivän aikaista
liikkumista sekä henkilökunnan pysäköintiä.



HANKKEEN SISÄLTÖ

HAASTEKILPAILU KOULULAISILLE

Haastekilpailun tavoitteena on kannustaa oppilaita miettimään
liikkumistaan koulun ja välituntialueen laajennuksen välillä sekä
tuottaa suunnittelijoille ideoita Savonkadun muutosta
silmälläpitäen.
Edvin Laineen koulun oppilaat tutustuvat Savonkatuun sekä
liikkumiseen koulun tontin ja välituntipihan laajennuksen välillä.
Tutustumisen jälkeen oppilaat osallistuvat haastekilpailuun
esittelemällä ideansa esimerkiksi canvaksena tai videolla.

LIIKENNEYMPÄRISTÖN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

Vaikutusten arvioinnin ja vuorovaikutustilaisuuksien tuloksien
perusteella tunnistetaan liikenneympäristöstä kohteita, joita olisi
syytä kehittää liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Koulun kohdalla sijaitsevan Savonkadun osuuden kehittämisessä
hyödynnetään oppilaiden haastekilpailussa esitettyjä ideoita.
Ilvolankadun saattoliikennejärjestelyiden kehittämisessä
hyödynnetään vanhempien ja koulukuljettajien kanssa toteutetun
kokeilun tuloksia.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Tunnistetaan liikenneverkon muutosten vaikutukset
liikenneturvallisuuteen, painottaen erityisesti koulumatkojen
turvallisuutta. Vaikutusten arvioinnissa painotetaan Kirkonmäen
koulukampuksen koulumatkaliikennettä.

SAATTOLIIKENNEKOKEILU JA KYSELY

Vanhempien ja koulukuljettajien sitouttamisen tavoitteena on:
• Tunnistaa Savonkadun muutosten vaikutukset vanhempien
käyttäytymiseen.
• Varmistaa, että alustavasti Ilvolankadulle suunniteltu saatto-
liikennepaikka on toimiva.
• Saada suuntaviivoja saattoliikennepaikan suunnitteluun.
• Kannustaa oppilaiden vanhemmat pohtimaan koulumatka-
liikkumisen eri vaihtoehtoja.


