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Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus, hankeavustus 2018

Koulumatkojen turvallisuuden kehittäminen Lapissa
Vastuutaho,
yhteyshenkilö

Kemijärven kaupunki, Jesse Kananen puh. 0400 296 861

Osallistujat

Kemijärven kaupunki, Ranuan kunta, Rovaniemen kaupunki, Savukosken kunta, Sodankylän kunta, Utsjoen kunta, Enontekiön kunta, Kemin
kaupunki, Kolarin kunta, Muonion kunta, Tervolan kunta, Tornion kaupunki ja Ylitornion kunta sekä Lapin ELY -keskus

Aikataulu

09/2018

Hankkeen tavoite
ja sisältö, kohderyhmä

Lapin kunnissa on asetettu tavoitteeksi, Valtion linjausten mukaisesti,
ettei yksikään ihminen kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä.
Erityinen huoli Lapin kuntien liikenneturvallisuustyöryhmillä on koulumatkojen turvallisuudesta. Nykyisten koulujen tai tulevien koulurakennusten läheisyydessä (5 km) kävelyn ja pyöräilyväylien verkot eivät ole
tarpeeksi kattavia. Lisäksi koulukyyditysten odotusjärjestelyissä on
puutteita esim. tienylitysjärjestelyissä. Nämä koulumatkojen vaaranpaikat pitäisi saada kartoitettua tie- kuin katuverkolta yhtenäisten käytänteiden mukaisesti. Uusien koulujen osalta työssä selvitetään, myös miten koulumatkojen turvallisuus on huomioitu voimassa olevissa/vireillä
olevissa kaavoissa ja miten eri viranomaisten yhteistyötä voidaan tiivistää koulumatkojen turvallisuuden suunnittelussa. Työssä on tärkeää löytää myös yhteinen näkemys tarpeiden toteuttamisjärjestyksestä. Työn
lopullisena kohderyhmänä on alueen koululaiset sekä maankäytön suunnittelijat.
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
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Lähtötiedot
Maankäytön keinot koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi
Kaavoittajien haastattelu
Kohteiden kaavojen liikenneturvallisuusauditointi (huom! Kaikki kaavatasot)
Benchmarking
Vuoropuhelun kehittäminnen
Nykyisten koulumatkojen turvallisuuden parantaminen
Nykyisten menetelmien analysointi
Turvallisuuspuutteiden kartoitus
Ratkaisumenetelmien analysointi
Jatkuvan priorisoinnin työkalun kehitätminen

Ennakoitu tulos

Eri viranomaisten yhteistyön tiivistyminen
Koulureitillä olevien turvallisuuspuutteiden kehittämisohjelma

Lisätietoja hankkeesta

Lisätietoa hankkeesta antaa projektipäällikkö Minna Koukkula Sitowise
Oy:stä puh. 040 571 8125 tai Kemijärven kaupungilta, Jesse Kananen
puh. 0400 296 861
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Hankkeen päättyessä täydennetään:
Tulokset

[Lyhyt kuvaus hankkeen tuloksista, miten toiminta jatkuu.
Kannattaa liittää esim. linkki sivuille, jossa hankkeesta ja sen tuloksista
mahdollisesti lisätietoa. Samoin kannattaa kertoa, miten toiminta jatkuu
hankkeen päätyttyä.]

Hankkeen
onnistuminen ja
arviointi

[Arviointi hankkeen onnistumisesta; saavutettiinko asetetut tavoitteet,
toteutettiinko toimenpiteet suunnitellusti, mitä vaikeuksia ilmaantui,
mitä onnistumisia saavutettiin, millaista palautetta saatiin.
Valtionavustushankkeiden yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa sekä
mahdollistaa tulosten hyödynnettävyys ja monistettavuus muille vastaaville alueille. Tämän vuoksi kokeiluista on arvokasta raportoida myös,
jos tavoiteltuja vaikutuksia tai toiminnan hyötyjä ei saavutettu, tai jos
huomattiin, että jokin toimenpide olisi kannattanut toteuttaa toisin.]
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