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Osallistujat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Aikataulu

01.10.2018

Hankkeen tavoite
ja sisältö, kohderyhmä

Hankkeen tavoitteena on tutkia millaisia vaikutuksia koulujen saneerauksella on koulumatkojen turvallisuuteen ja sujuvuuteen (kirjallisuus ja
haastattelut). Saneerattavat koulut ja piha-alueet tarvitsevat erikoisjärjestelyjä liikenteeseen ja liikkumiseen. Poikkeavat liikennejärjestelyt koskevat niin kävely-ja pyöräilyreittejä kuin autoliikennettä. Mitä asioita on
otettava huomioon koululaisten liikkumisessa, koska saneeraus voi kestää useamman lukukauden (0,5-2 vuotta). Aihetta ei ole aiemmin tutkittu, mutta aikaisemmassa tutkimuksessamme TurVaa -hankkeessa aihe
nousi esille.

30.04.2019

Lisäksi tavoitteena on tarkemmin havainnoida ja kartoittaa erilaisten
koulujen työmaiden liikennejärjestelyjä Kymenlaakson alueella ja arvioida niiden vaikutusta koulumatkojen turvallisuuteen ja sujuvuuteen.
Koulu vastaa koululaisten liikkumisesta koulun ja kodin välillä, mutta
velvollisuuksia on myös rakennustyömailla. Hanke on osana laajempaa
suunniteltua kaupunkilogistiikan kehittämis- ja tutkimuskokonaisuutta,
joten saatuja tutkimustuloksia käytetään osana isompaa kokonaisuutta.
Syksyllä 2018 määritellään käytettävä aineisto ja suunnitellaan haastatteluiden sisältö. Myös havainnointeja tehdään koko hankkeen ajan,
koska hankkeen aikaperiodille mahtuu kolme eri vuodenaikaa, joten
saadaan mahdollisimman kattava havainnointi aikaiseksi.
Hankkeen kohderyhmänä ovat koululaiset, vanhemmat, koulujen henkilökunta, julkisen liikenteen operaattorit sekä kaupunkien ja/tai kuntien
sivistys- ja liikennöinneistä vastaavat tahot.

Ennakoitu tulos

Hankkeessa saatavien tulosten avulla on mahdollista:
 saada selvyys saneerattavien koulujen vaikutuksesta koululiikenteeseen
 lisätä koululaisten turvallisuutta piha-aluilla ja koulumatkoilla
 tuoda uusia näkemyksiä tilapäisiin liikennejärjestelyihin
 tuoda toimenpiteitä ja uudelleen järjestelyjä kaupunkien ja
kuntien liikenne- ja maankäytön suunnitteluun.
 edistää tutkimuksella rahoituksen teemoja liikenneturvallisuudesta mm. uudenlaiset toimintatavat, liikennejärjestelmän soveltavaa tutkimusta
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Hankkeen tulokseksi kirjoitetaan suomenkielinen raportti Ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa (Xamk kehittää) ja luodaan ohjeistus turvallisempaan liikkumiseen saneerauskohteiden lähellä sekä esitellään tuloksia erilaisissa seminaareissa ja sidosryhmätapaamisissa.
Lisätietoja hankkeesta

Olli-Pekka Brunila, tutkimuspäällikkö, olli-pekka.brunila@xamk.fi
ja myöhemmin sivustolta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/?fwp_field_of_expertise=logistiikka-ja-merenkulku

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.]

Liikenteen turvallisuusvirasto

