Koulumatkojen kulkutapaan
vaikuttamalla turvallisuutta
Toteutettu osana Traficomin Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeohjelmaa 2018

Hankkeen tausta
ja tavoitteet
Yksityisautolla tapahtuva saattoliikenne koulujen ympäristöissä on lisääntynyt
viime vuosikymmenten aikana samalla kun lasten ja perheiden arkiliikunnan
määrä on vähentynyt. Vanhemmilla on suuri huoli koulumatkojen
turvallisuudesta, mikä on yksi syy lasten kyyditsemiseen. Samalla kun oman
lapsen turvallisuus varmistetaan autokyydillä, vaarannetaan muiden jalan ja
pyörällä kulkevien koululaisten turvallisuus.
Työssä parannettiin koulujen ympäristöjen liikenneturvallisuutta ohjaamalla
koulumatkojen kulkutapoja yksityisautoilusta kohti kestävimpiä kulkutapoja.
Koululaisten ja vanhempien kulkutapaan vaikuttamalla pyrittiin vähentämään
saattoliikennettä ja parantamaan liikenneturvallisuutta. Työ nivoutui
Tampereen kaupungilla saman aikaisesti käynnissä olevaan asuinalueiden 30
km/h nopeusrajoitusalueiden jalkauttamiseen.
Työn erityisenä kohderyhmänä olivat alakouluikäiset ja heidän vanhempansa.
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Kuva Liikenneturv

Hankkeen ohjaus ja organisointi
•

Hanketta koordinoi Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö, ja se
toteutettiin yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden, erityisesti koulujen kanssa.

•

Hankkeen konsulttina toimi Sitowise

•

•

o

Laura Mansikkamäki, Sitowise Oy

o

Kirsi Lamminen, Sitowise Oy

Ohjausryhmään kuuluivat:
o

Heljä Aarnikko, Liikennejärjestelmän suunnittelu, Tampereen kaupunki

o

Sanna Ovaska, Liikennejärjestelmän suunnittelu, Tampereen kaupunki

o

Mira Sirén, Liikennejärjestelmän suunnittelu, Tampereen kaupunki

o

Elina Kalliohaka, koulutoimi, Tampereen kaupunki

o

Monika Sola, koulutoimi, Tampereen kaupunki

o

Mikko Leikkanen, Liikkuva koulu, Tampereen kaupunki

o

Miina Mäkinen, Liikkuva koulu, Tampereen kaupunki

o

Olli-Pekka Toikkonen, Liikkuva perhe -hanke, Tampereen kaupunki

o

Marko Nieminen, Liikenneturva

o

Jussi Pohjonen, Traficom, rahoittajan edustaja

Hanke käynnistyi syyskuussa 2018 ja päättyi syyskuussa 2019.
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Työssä toteutetut toimenpiteet
Hankkeessa toteutettiin toimenpiteitä, jotka koskivat jokaista mukana ollutta koulua:
•

Benchmarking toimenpiteistä muualla maailmalla

•

Saattopaikkojen tarkastelut ja suositukset kauemmaksi koululta

•

Pilottikoulujen valinta ja nykyisten kulkutapojen analysointi

•

Kick off -tilaisuudet jokaiselle koululle

•

Koulureittitarkastelut ja suositeltujen koulureittien määrittäminen (sis.
maastokäynnit)

•

Osallistuminen vanhempainyhdistysten kokouksiin

Lisäksi toteutettiin koulukohtaisia toimenpiteitä, jotka määriteltiin yhdessä kunkin koulun kanssa:

Normaalikoulu

Takahuhdin koulu

Vehmaisten koulu

Suojatiepäivystykset
yhteistyössä yritysten kanssa

Vapputapahtuman
pyöräilyteema

Kestävän liikkumisen
infopaketit koteihin

Kestävän liikkumisen
infopaketit koteihin

Sähköpyöräkokeilut
vanhemmille ja opettajille

Kävelevä koulubussi

Kestävän liikkumisen
infopaketit koteihin
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Inspiraatiota
Suomen
ulkopuolelta
Ulkomaisten esimerkkien pohjalta haettiin inspiraatiota
Tampereellakin kokeiltavista toimenpiteistä koulumatkojen
turvallisuuden parantamiseksi. Erityisesti etsittiin
kulkutapavalintaan vaikuttavia toimenpiteitä.
Ulkomaisista esimerkeistä löytyi apua mm.
•

Kauempana koulusta sijaitsevien saattopaikkojen
suunnitteluun

•

Jalankulun ja pyöräilyn saavutettavuuden
havainnollistamiseen

•

Koulun, kodin ja muiden koululaisten liikkumiseen
vaikuttavien yhteistyöryhmien perustamiseen

•

Haastekilpailuihin
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Koulumatkojen kulkutavat
Tampereen
seudun
koulumatkakysely
keräsi hankkeen
pilottikouluista
yhteensä 926
vastausta.

Vastaajat tulivat
Normaalikoulusta,
Takahuhdin
koulusta ja
Vehmaisten
koulusta.

Talvella on
siirtymä
pyöräilijästä
autolla
matkustajaksi.

Lyhyet
koulumatkat
kuljetaan pääosin
jalan tai pyörällä.
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Lähde: Tampereen kaupunkiseudun koulumatkakysely 2019
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Koulumatkojen kulkutavat
oppituntikyselyn perusteella
Takahuhti (N=476)

Normaalikoulu (N=573)

•
•
•
•

1%

Opettajat toteuttivat oppitunneilla
kulkutapakyselyn.
Ajankohta oli keskitalvella helmikuussa,
minkä vuoksi pyöräily oli vähäistä.

4%

17%

21%

25%
1%

45%
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Autolla saatettujen osuus oli välillä
17-25% pilottikoiluissa.
Koulumatkojen kulkutavoista on
erillinen esityksensä, joka perustuu
Tampereen seudun toteuttamaan
koulumatkakyselyyn.

Vehmainen (N=102)
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2%

29.10.2019

7

Yhteistyö
•

Työpajoissa esiteltiin 30 km/h-aluenopeusrajoituskyselyn tulokset sekä
pureuduttiin koulumatkojen nykyisiin liikkumistapoihin ja
liikenneturvallisuusongelmiin. Työpajatyöskentelyllä ideoitiin konkreettisia
toimenpiteitä koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja kestävien
kulkutapojen edistämiseksi.

•

Tilaisuuksien osallistujamäärä jäi vähäiseksi aktiivisesti tiedottamisesta huolimatta.
Rehtorien mukaan nykyisin myös vanhempainiltojen osallistujamäärät jäävät
vähäisiksi. Jatkossa kannattaa harkita muunlaista osallistamistapaa.

•

Keskustelu johti herkästi liikenneympäristön toimenpiteisiin, vaikka sitä pyrittiin
ohjaamaan erityisesti kestävien kulkutapojen edistämiseen.

Työpajoissa ei saatu sovittua riittävän tarkkoja toimenpiteitä, minkä vuoksi päätettiin
vierailla vielä vanhempainyhdistysten kokouksissa.
•

Vanhempainyhdistysten vierailut olivat huomattavasti hedelmällisempi
toimintatapa, vaikka sitä kautta tavoitettiin vain rajallisempi joukko vanhempia ja
rehtori.

29.10.2019
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Suositellut koulureitit
•

Oppilaiden asuinpaikkojen perusteella mallinnettiin
paikkatieto-ohjelmalla teoreettiset suosituimmat
koulureitit.

•

Koulureittitarkasteluja verrattiin liikenneympäristön
olosuhteisiin ja onnettomuushistoriaan.

•

Näiden pohjalta määritettiin suositeltavat koulureitit,
jotka painettiin myös kestävän liikkumisen
infopaketteihin.

29.10.2019
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Koulujen ajallinen
saavutettavuus
•

Koulujen ajallista saavutettavuutta jalan ja pyörällä
havainnollistettiin kartoilla.

•

Karttoja hyödynnettiin kestävän liikkumisen infopaketeissa sekä
esiteltiin Takahuhdin koulun vapputapahtumassa.

•

Analyyseissa selvisi, että lähes kaikki alakoululaiset asuvat sopivalla
jalankulku- ja pyöräilymatkaetäisyydellä.

29.10.2019
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Kestävän liikkumisen
infopaketit
•

Alaluokkalaisten perheille jaettiin Kestävän liikkumisen infopaketit.

•

Infopaketti sisälsi:
•

Suositellut koulureitit ja saattopaikat

•

Ajalliset saavutettavuusvyöhykkeet koululle jalan ja pyörällä kulkiessa

•

Tietoa aktiivisen koulumatkaliikkumisen hyödyistä

•

Infopaketit saivat hyvän vastaanoton opettajilta ja perheiltä.

•

Infopakettien jakamista haluttaisiin jatkaa ja laajentaa myös
muihin kouluihin jatkossa.

10/29/2019
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Saattopaikat
•

Koulujen saattopaikkoja tarkasteltiin siitä näkökulmasta, että voitaisiinko niitä
siirtää hieman kauemmaksi koulusta ja tällä tavalla rauhoittaa koulun
lähiympäristöä sekä lisätä koululaisten aktiivista liikkumista.

•

Jokaisesta koulusta löydettiin olemassa olevat paikat, joihin saattoa suositeltiin.
Muutokset pystyttiin tekemään pienillä liikennemerkkimuutoksilla ja
tiedottamisella.
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Takahuhdin koulun
vapputapahtuma
•

Takahuhdin koululla on perinteenä järjestää vapputapahtuma, jota
vanhempainyhdistys organisoi.

•

Vapputapahtumassa esiteltiin jalankulun ja pyöräilyn ajallista saavutettavuutta
koululta, tarjottiin pikapyörähuoltoa sekä annettiin kokeilla sähköpyöriä,
pyöräperäkärryjä ja peräpyöriä.

•

Tapahtumassa myös arvottiin sähköpyöriä ilmaiseksi käyttöön toukokuun ajaksi.
Kiinnostuneita pyydettiin myös perustelemaan, miksi olisi sopiva kokeilija.

•

Kaikki aktiviteetit herättivät kovasti mielenkiintoa ja ihmisiä tavoitettiin suuri
määrä. Sähköpyöräkokeilusta kiinnostuneita oli 16 kpl.

•

Kestävän liikkumisen toimenpiteiden tuominen suosittuun tapahtumaan oli
onnistunut toimintatapa.

29.10.2019
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Sähköpyöräkokeilu
•

Sähköpyöräkokeilulla haluttiin
kannustaa pyöräilemään erityisesti
heitä, joilla pyöräilyn kynnys on
ollut jostain syystä korkea tai joilla
esimerkiksi pitkä työmatka on
estänyt pyöräilyn.

•

Takahuhdin vapputapahtumassa
arvottiin kolmelle kokeilijalle
sähköpyörä kuukaudeksi. Lisäksi
Takahuhdin koulun opettajilla oli
mahdollisuus saada sähköpyörä
koeajoon kuukaudeksi. Opettajista
kokeilijoiksi lähti kuusi.
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Kävelevä koulubussi
•

Normaalikoulun 1.- ja 2.-luokkalaisille
kokeiltiin kävelevää koulubussia koulun
alussa.

•

Koulubussia johti kaupungin liikunnan
ohjaaja Liikkuva perhe -hankkeesta.

•

Kävelevä koulubussi koettiin hyvänä mutta
laajemmassa mittakaavassa sille ei saatu
jatkajaa vanhemmista. Yhdeltä asuinalueelta
vanhempi lupasi saattaa lapsia kouluun
jatkossakin.
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Suojatiepäivystys
Normaalikoululla
•

Normaalikoulu sijaitsee teollisuusalueen reunalla, jossa kulkee paljon raskasta
liikennettä. Erityisesti koulun edustalla oleva suojatie herättää pelkoa.
Suojatielle haluttiin järjestää suojatiepäivystys koulujen alussa.

•

Päivystyksiin pyydettiin lähialueen yrityksiä, jotka innostuivatkin. Mukana
olivat Ruduksen betoniasema, Rahtarit ja Kuljetus IKU. Päivystyksiä
toteutettiin kahden viikon ajan.

•

Päivystys ja saman aikaisesti toteutettu kävelevä koulubussi herätti
kiinnostusta myös mediassa (Radio Yle Tampere).

Kestävän liikkumisen edistäminen
Tampereen kouluissa jatkossa
•

Alkuperäisenä ajatuksena oli perustaa kouluihin kestävän liikkumisen edistämisryhmät.
Vanhemmat eivät olleet tästä innostuneita, sillä pelkästään vanhempaintoimikuntaan on
vaikea saada osallistujia.

•

Koulut ja vanhempainyhdistykset kaipaavat kuitenkin apua toiminnan ideointiin ja
organisointii, sillä ylimääräistä aikaa ei ole.

•

Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen edistämisen toiminnan kehittämistä
kouluissa aiotaan jatkaa. Jatkosuunnitelmana on

•

o

jakaa kestävän liikkumisen infopaketteja yhä useammalle koululle,

o

aktivoida erilaisia sidosryhmiä mm. suojatiepäivystyksiin sekä

o

tarjota kootusti tukea koulujen vanhempainyhdistysten kestävän ja turvallisen liikkumisen edistämiseen.

Jatkolle on haettu vuoden 2019 tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustusta.
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Medianäkyvyys
•

Mediatiedote koulujen alkaessa ”Norssi näyttää
mallia kestäviin ja turvallisiin koulumatkoihin”

•

Yle Tampere haastattelu kävelevästä
koulubussista ja suojatiepäivystyksistä

•

Artikkeli sähköpyörää kokeilleesta kaupungin
internet-sivuilla 3.6.2019
https://www.tampere.fi/tampereenkaupunki/ajankohtaista/artikkelit/2019/06/030
62019_2.html

•

Hankkeen kokemuksista kerrottiin myös Walk 21
seminaarissa 8.10.2019 Rotterdamissa.

Aamulehti
10.8.2019

29.10.2019
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Vaikutusten arviointi
•

•

•

Yhteistyöryhmien aktiivisuus: Työpajojen osallistujamäärä jäi
toivottua alhaisemmaksi. Työpajoissa oli läsnä yhteensä noin 10
vanhempaa, koululaista ja opettajaa. Vanhemmat eivät myöskään
innostuneet uuden kestävän liikkumisen ryhmän perustamisesta.
Vuorovaikutus koulujen ja vanhempainyhdistysten suuntaan toimi
hyvin. Rehtorit viestivät hankkeesta aktiivisesti ja huolehtivat myös
oppilaiden osallistumisesta. Vanhemmista aktiivisia olivat erityisesti
vanhempainyhdistyksen jäsenet.
Toteutuneet pilottitoimenpiteet: Tavoitteena oli toteuttaa yksi
pilottitoimenpide jokaisessa koulussa. Toimenpiteitä järjestetään
selkeästi tätä enemmän.
o

Normaalikoulussa suojatiepäivystys, kävelevä koulubussi ja kestävän liikkumisen
infopaketin jakaminen

o

Takahuhdin koululla Vapputapahtuman tempaus, sähköpyöräkokeilu ja
kestävän liikkumisen infopaketin jakaminen

o

Vehmaisissa kestävän liikkumisen infopaketin jakaminen

Saatu palaute: Hankkeen vastaanotto oli hyvää kaikkien
toimenpiteiden osalta. Kouluissa on selkeä tarve koordinointi- ja
toteutusavulle kestävien ja turvallisten koulumatkojen edistämiseksi.

•

Medianäkyvyys: Normaalikoulun kävelevä koulubussi ja
suojatiepäivystys pääsivät Aamulehden artikkeliin koulujen alkaessa.
Myös Yle Tampere teki radioon haastattelun Normaalikoulun
tempauksista. Hankkeen kokemuksista kerrottiin myös Walk 21
seminaarissa lokakuun alussa Rotterdamissa.

•

Sähköpyöräkokeilun julkisuus: Ilmaista kuukauden mittaista
sähköpyöräkokeilua tarjottiin Takahuhdin vapputapahtumassa.
Sähköpyöräkokeilusta kiinnostuneita oli 16 henkilöä, joista kolme
pääsi kokeilemaan pyörää.

•

Yhden sähköpyöräkokeilijan kokemuksista julkaistiin artikkeli
kaupungin internet-sivuilla: linkki artikkeliin

•

Tavoitetut henkilöt: Hankkeella tavoitettiin kaikkien kolmen pilotin
koulun oppilaat ja opettajat perheineen, arviolta noin 3500 henkeä.
Lisäksi sähköpyörää kokeilleet kertoivat myös lähipiirin kiinnostuneen
sähköpyöräilystä, joten tätä kautta herätettiin kiinnostusta myös
laajemman joukon keskuudessa kuin vain sähköpyöräilijöiden
perheissä. Koulujen alussa myös media kiinnostui Normaalikoulun
tapahtumista. Aamulehden ja Yle Tampereen kautta potentiaalisesti
tavoitettiin myös laajemmin Tampereen seudun asukkaita.
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Lisätietoja
Tampereen kaupunki
Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko
040 806 4917
helja.aarnikko@tampere.fi
Tampereen kaupunki
Projektipäällikkö Sanna Ovaska
040 801 3125
sanna.ovaska@tampere.fi
Sitowise Oy
Vanhempi asiantuntija Laura Mansikkamäki
050 537 7424
laura.mansikkamaki@sitowise.com
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Kuva Liikenneturva
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