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Koulumatkatoive 
 

 

Tämän Askolan koulun oman liikenneturvallisuuskäsikirjan on tarkoitus auttaa koulumatkatoiveen 

saavuttamisessa. Käsikirja on laadittu muistuttamaan oppilaita, koulun henkilökuntaa ja koteja 

koulumatkojen turvallisuudesta. Tähän käsikirjaan on koottu Askolan koulun oppilaiden huomioita 

koulumatkoista, turvallisen liikkumisen ohjeita eri kulkumuodoille, muistilista vanhemmille sekä 

saattoliikenteeseen liittyvä ohjeistus. Käsikirja sisältää myös liikennekasvatuksen opetussuunnitelman. 

Käsikirja on osa Askolan koulureittien turvallisuus -hanketta, jonka on tilannut Askolan kunta. Hanke on 

saanut valtion tieturvallisuuden valtionavustusta Trafilta. Yhteistyötahona on ollut Liikenneturva ja käsikirjan 

on laatinut Askolan koulun oppilaat, rehtori ja henkilökunta sekä konsulttina Destia Oy. Työhön osallistuneet 

oppilaat ovat sekä ala- että yläkoulusta. Käsikirjan valokuvat ovat ottaneet oppilaat sekä Hanna Puolimatka, 

Destia Oy. 

Kiitos kaikille liikenneturvallisuuskäsikirjan laatimiseen osallistuneille! 

Turvallista koulumatkaa! 

 

  

Koulumatkat halutaan kaikille turvalliseksi. 
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1. Liikennekasvatus koulun opetussuunnitelmassa 
 

Liikennekasvatus on tärkeä huomioida koulun opetussuunnitelmassa. Liikennekasvatuksen sisältö vaihtelee 

eri luokilla sitä mukaa, kun oppilaiden liikkumismuodot muuttuvat. Alakoulun oppilaille kerrotaan 

liikenteessä liikkumisesta etenkin jalankulkijana ja pyöräilijänä sekä henkilöauton tai koulukyydityksen 

matkustajana. Liikennekasvatuksella tuetaan oppilaiden itsenäistä liikkumista ja kerrotaan heille 

turvavarusteiden käytöstä eri kulkumuodoilla liikuttaessa.  

Yläkoulun oppilaille ajankohtaisia aiheita ovat mopoilu ja mopoautoilu sekä kavereiden kyydissä 

matkustaminen. Oppilaita ohjataan toimimaan viisaasti ja vastuullisesti liikenteessä sekä huolehtimaan 

turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä. Liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä asioita on hyvä 

tuoda esille niille ajankohtaisina aikoina, esimerkiksi pyöräilyyn liittyviä asioita keväällä ja heijastimen 

käytöstä muistuttamista syksyllä. 

Liikennekasvatuksen tulee keskittyä kaikkiin kulkumuotoihin ja liikennetilanteisiin, joita lapset kohtaavat 

arkipäiväsessä liikkumisessaan erilaiset liikenneympäristöt huomioiden. Askolan koulun 

opetussuunnitelmassa on laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, jonka 

alle liikenneopetus kuuluu. Liikenneopetus on sisällytetty alakoulussa ympäristöoppiin ja yläkoulussa 

terveystietoon. Kohdan 1.1 ja 1.2 liikenneopetussuunnitelma-taulukoissa on esitetty, kuinka Askolan 

koulussa huomioidaan liikenneturvallisuusasiat eri vuosiluokilla.  
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1.1. Askolan koulun liikenneopetussuunnitelma, alaluokat 
 

 1.- 2. luokat 3.-4. luokat 4.-6. luokat 

 
Tavoite ja taidot 
 

 opin oikean sisääntuloreitin 
koulunpihalle 

 opin noudattamaan koulun 
liikennejärjestelmää 

 opin liikkumaan jalan/pyörällä 
muun liikenteen seassa  

 opin kulkemaan taksissa, autossa 
ja bussissa 

 omaan pyörällä ajon alkeet/taidot 
ja tiedostan, mitä taitoja tarvitsen 
turvalliseen pyöräilyyn  

 kuljen itsenäisesti koulumatkani 
jalankulkijana tai pyöräilijänä 

 noudatan koulun 
liikennejärjestelmää 

 osaan käyttäytyä 
taksissa/bussissa 

 opin oikean sisääntuloreitin 
koulunpihalle 

 kuljen itsenäisesti 
koulumatkani pyörällä tai 
jalankulkijana 

 noudatan koulun 
liikennejärjestelmää 
pyörätiellä ja pihalla 

 pyöräilijän ajotaidot ja 
pyörän hallinta liikenteessä 

 vaaratilanteiden 
havainnointi 

 osaan käyttäytyä 
taksissa/bussissa  

 opin oikean 
sisääntuloreitin 
koulunpihalle 

 ymmärrän ja noudatan 
koulualueen 
liikennejärjestelmää 

 vaaratilanteiden 
havainnointi/ 
ennakointi 

 vastuunotto itsestä ja 
muista tielläliikkujista 

 vaaratilanteiden 
havainnointi 

 osaan käyttäytyä 
taksissa/bussissa 

Säännöt ja 
turvalaitteet/ välineet 
 
 

 pyörä- ja suojateiden käyttö 

 jalankulkijan ja pyöräilijän 
väistämissäännöt 

 heijastimen käyttö 

 tiedostan oikean tavan matkustaa 
autossa, taksissa tai bussissa 

 turvavöiden käyttö 
matkustettaessa taksissa, bussissa 
ja autossa 

 pyörän turvalaitteet: valot, jarrut 
ja heijastimet sekä 
pyöräillessä käytän 
pyöräilykypärää  

 pyörä- ja suojateiden 
käyttö  

 jalankulkijan 
väistämissäännöt 

 pyöräilijän 
kääntymissäännöt 
liikenteessä 

 liikennesääntöjen 
noudattaminen 

 pyöräilykypärän käyttö 

 pyörän turvalaitteet: valot, 
jarrut ja heijastimet 

 turvavöiden käyttö 
bussissa/taksissa 

 pyörä- ja suojateiden 
käyttö 

 jalankulkijan 
väistämissäännöt 

 pyöräilijän 
kääntymissäännöt 
liikenteessä 

 liikennesääntöjen 
noudattaminen 

 pyöräilykypärän käyttö 

 pyörän turvalaitteet: valot, 
jarrut ja heijastimet 

 turvavöiden käyttö 
bussissa/taksissa 

Liikenneympäristö  koulumatkat 
taksilla/bussilla/autolla 

 saattoliikenteen huomioiminen 

 huomioidaan myös muu 
koulualueella tapahtuva liikenne 

 kodin lähipiiri 

 itsenäinen liikkuminen 

 koulumatkat 
pyörällä/jalan/ 
bussilla/taksilla  

 saattoliikenteen 
huomioiminen 

 kirkonkylän keskusta-alue 
Askolantien-Tiilääntien 
risteys ja 
Hiidenkirnujentien 
risteysalue  

 huomioidaan myös muu 
koulualueella tapahtuva 
liikenne 

 itsenäinen liikkuminen 

 koulumatkat 

 saattoliikenteen 
huomioiminen 

 kirkonkylän keskusta-alue 
Askolantien-Tiilääntien 
risteys ja 
Hiidenkirnujentien 
risteysalue 

 huomioidaan myös muu 
koulualueella tapahtuva 
liikenne 

Liikenneopetus/ 
Oppimateriaalit 

 1.-2. luokkien liikennekasvatus 
sisältyy vuosiluokkien 
ympäristöoppiin 

 Lapsi liikenteessä- materiaali sekä 
liikennetyökirja 1-6  

 lukuvuoden aikana opetettavat 
opetustuokiot/teemat eri 
yhteistyötahojen kanssa 
 

 3. luokan liikennekasvatus 
sisältyy vuosiluokan 
ympäristöoppiin 

 muut lukuvuoden aikana 
opetettavat 
opetustuokiot/teemat eri 
yhteistyötahojen kanssa 

 Lapsi liikenteessä- 
materiaali sekä 
liikennetyökirja luokat 1-6 

 liikenneturva.fi 

 4.-6. luokan 
liikennekasvatus 
opetetaan teemapäivinä 
eri yhteistyötahojen 
kanssa ja lisäksi käytössä 
on Lapsi liikenteessä- 
materiaali ja 
liikennetyökirja luokat 1-6 
sekä liikenneturva.fi – 
sivuston materiaalit 
 

Yhteistyökumppaneita  poliisi, pelastuslaitos, Liikenneturva 
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1.2. Askolan koulun liikenneopetussuunnitelma, yläluokat 
 

 7. – 9. luokat 

Tavoite  opin oikeat reitit koulun piha-alueella ja koulupäivän aikana 
o jalankulkijat, pyöräilijät 
o mopoilijat ja muut moottoriajoneuvoilla kulkevat 
o koulukuljetuksen piirissä olevat oppilaat 

 ymmärrän vastuuni koulualueen liikenneturvallisuuden ylläpitämisessä 

 ymmärrän, miksi laissa olevia sääntöjä ja annettuja ohjeita on noudatettava 

 oikeanlaisten liikenneasenteiden omaksuminen, koskee kaikkea liikenteessä liikkumista, myös 
vapaa-ajalla 

Taidot  vaaratilanteiden ennakointi ja havainnointi 

 muiden huomioonottaminen 

 vastuunotto itsestä ja omasta toiminnasta liikenteessä 

Säännöt  jalankulkijaa ja pyöräilijää koskevat säännöt 

 mopoilijaa ja muun moottoriajoneuvon (mopoauto, mönkijä, moottoripyörä) kuljettajaa koskevat 
liikennesäännöt ja koulun toimintaohjeet 

Turvalaitteet  pyörän turvalaitteet, valot, jarrut, heijastimet 

 pyöräilykypärän käyttö 

 mopon (tai mönkijän, moottoripyörän) kuljettajan kypäränkäyttöpakko 

 mopon tai muun moottoriajoneuvon kunnossapito, jarrut, valot, laillisuus  

Liikenneympäristö  koulumatkat 

 kaikki liikenteessä toimiminen 

Oppimateriaali ja 
opetussuunnitelman 
toteuttaminen 

 liikennekasvatus on osa 7. luokan terveystiedon oppimäärää 
o oppimateriaalina terveystiedon oppikirja ja muu oppitunnilla käytettävä materiaali 

 liikenneturvallisuutta ja esimerkiksi toimenpiteitä onnettomuuden sattuessa käsitellään myös osana 
8. luokkalaisten Nou hätä- teemaa, joka on 8. luokalla talvella 

 voidaan toteuttaa myös  
o liikennekasvatuksen erilliset teematunnit tai teemapäivä tai  
o liikennekasvatus monialaisena oppimiskokonaisuutena tai sen osana 
o mikäli toteutetaan em. tavalla, määritellään tarkemmin lukuvuosisuunnitelmassa 

 liikenneturva.fi – materiaali 

 yhteistyökumppanit 
o alueen autokoulut 
o poliisi 
o pelastuslaitos 
o Liikenneturva 
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2. Askolan koulureitit 

Alla olevassa kartassa on esitetty oppilaiden havainnoimat paikat, joissa etenkin tulee olla tarkkana Askolan 

koulureiteillä. Karttaan on merkattu eri väreillä mahdolliset koulureitit eri suunnilta. 
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Askolan koulun ala- ja yläkoulun oppilaat kartoittivat koulumatkojen vaaranpaikkoja talvella ja keväällä 2018. 

Alla on esitetty oppilaiden tekemiä havaintoja ja ohjeita erityistä huolellisuutta vaativista paikoissa: 

 

 

 

 

 

Sorvansuontien risteys 

Kaupan lähellä oleva STOP-risteys 

(Tiilääntie x Askolantie) 

Nalkkilan risteys Nalkkilantien mutkat 

 Kulje aivan tienreunaa 

museon kohdalla. 

 Tietä ylittäessäsi katso 

molempiin suuntiin. 

Linnankoskentien x Tiilääntien 

risteys (koulun risteys) 

Nietoontien x Saarnikorventien 

risteys 

 Kulje tien vasenta reunaa. 

 Mutkassa (museon nurkalla) 

on huono näkyvyys, eivätkä 

autoilijat välttämättä 

huomaa tiellä liikkujia. 

 Ylitä tie varovasti. 

 Käytä suojatietä! 

 Autoilija: Anna tietä 

jalankulkijoille ja 

pyöräilijöille!  

 Pysähdy ennen suojatietä 

ja katso tuleeko autoja. 

Autoja ei näe 

Sorvansuontien mäkeä alas 

tullessa. 

 Ylitä tie vasta, kun se on 

turvallista. 

 Muista katsoa molempiin 

suuntiin, kun ylität tien! 
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Koulureiteillä on paljon liikennettä, mutta 

liikenne ei pelota oppilaita. 

Käytä turvavälineitä: 

heijastinta/heijastinliiviä, pyöräilykypärää, 

pyörän valoja, turvavyötä autossa, 

asianmukaisia varusteita mopoillessa, jne. 

Monninkyläntien ja Vahijärventien 

risteys  

Vahijärventiellä kulkeminen  

Siltatien silta on kapea kulkea 

Suojateitä on vähän, ei kaikissa risteyksissä, 

joita oppilaat käyttävät. Osa suojateistä on 

huonoissa paikoissa, liian syrjässä, jolloin 

moni oikaisee tien yli, eikä käytä suojatietä. 

Joiltakin koulureiteiltä puuttuu jalankulku- ja 

pyörätie. Ajoradan piennar on kapea.  

Hiidenkirnujentie 
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3. Oppilaat liikenteessä 
 

Tässä luvussa kerrotaan, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota eri kulkumuodoilla liikuttaessa niin 

koulumatkoilla kuin vapaa-ajallakin. 

 

3.1. Jalankulkijana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pohdi, onko mahdollista käyttää sellaista koulureittiä, jossa on 

mahdollisimman paljon jalankulkuväyliä. 

 Varaa tarpeeksi aikaa koulumatkalle. 

 Älä leiki ajoradalla. 

 Käytä pimeällä heijastinta tai heijastinliiviä. 

 Käytä aina jalkakäytävää, kun sellainen on käytettävissä. 

 Kulje jalkakäytävän reunaa. 

 Kulje ajoradalla vasenta reunaa. 

 

Tien ylitys jalankulkijana 

 Käytä tien ylityksessä aina suojatietä, jos sellainen on ylityskohdalla tai sen 

lähellä, älä oikaise muualta. 

 Katso kaikkiin suuntiin ja varmista, ettei kulkuneuvoja tule, ennen kuin ylität 

suojatien tai tien. 

 Kun toteat ylityksen turvalliseksi, ylitä tie reippaasti, mutta älä juokse. 

 Älä ryntää tielle. 

 

Suojatiellä ja 
tienylityksessä 

 
Pysähdy, kuuntele ja 

katso  
–  

kävele reippaasti tien 
yli. 
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3.2. Pyöräilijänä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Mopolla ja mopoautolla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Käytä pyöräilykypärää. 

 Käytä pimeällä heijastinta ja/tai heijastinliiviä sekä pyörän valoja. Tarkista, 

että pyöräsi heijastimet ja valot ovat kunnossa ja näkyvät hyvin. 

 Tarkista pyöräsi kunto säännöllisesti, etenkin jarrut. 

 Käytä talvivarusteita talvipyöräilyssä. 

 Varaa tarpeeksi aikaa koulumatkalle. 

 Aja pyöräväylällä oikeaa reunaa ja ohita edellä kulkijat vasemmalta. 

 Aja ajoradalla oikeaa reunaa. 

 Aja sellaista vauhtia, että pystyt reagoimaan ja toimimaan nopeasti 

yllättävissäkin tilanteissa. 

 Väistä ajoradalla liikkujia tullessasi pyörätieltä ajoradalle. 

 

Tien ylitys pyörällä 

 Hiljennä nopeutta saavuttaessa tien ylityskohtaan ja tarkkaile liikennettä. 

 Jos tien ylityksessä on mahdollista käyttää suojatietä, käytä sitä, älä oikaise 

muualta. 

 Katso kaikkiin suuntiin ja varmista, ettei ajoneuvoja tule ennen kuin ylität 

suojatien tai tien. 

 Pyörä on turvallisinta taluttaa tien yli.  

 Väistä oikealta tulevia kulkuneuvoja risteyksissä. 

 Ylitä tie reippaasti, kun toteat ylityksen turvalliseksi. 

 

 Käytä mopoillessa kypärää ja muita tarpeenmukaisia ajovarusteita. 

 Huolehdi näkyvyydestäsi etenkin pimeällä, tarkista ajovalojen ja mopon 

heijastimien toimivuus ja käytä esim. heijastinliivejä. 

 Tarkista mopon ja mopoauton kunto säännöllisesti, etenkin jarrut ja ajovalot. 

 Älä viritä ajoneuvoasi! 

 Kertaa liikennesäännöt. 

 Muista päihteettömyys liikenteessä. 

 Varaa tarpeeksi aikaa koulumatkalle.  

 Aja sellaista vauhtia, että pystyt reagoimaan ja toimimaan nopeasti 

yllättävissäkin tilanteissa. 

 Huomioi tarpeeksi alhainen ajonopeus etenkin kaarteissa ja risteyksissä sekä 

ajaessasi mopolla jalankulku- ja pyöräväylillä, jotka ovat sallittu myös mopoille. 

Käytä 

pyöräillessä 

turvavälineitä ja 

pidä pyörä 

kunnossa! 

Koulun pihalle ei ole osoitettu traktoreille pysäköintipaikkoja. Suuret 

ajoneuvot voivat aiheuttaa vaaratilanteita koulun läheisyydessä.  
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4. Liikenneturvallisuuden huomioiminen koulun retkillä ja muilla matkoilla 
 

Oppilaiden kanssa on hyvä keskustella tulevista koulun retkistä etukäteen ja muistuttaa, kuinka esimerkiksi 

linja-autokuljetuksissa tulee käyttäytyä. Muistuttelu on hyödyllistä muutenkin, koska osa oppilaista käyttää 

koulumatkoillaan linja-autoa tai muuta koulukyyditystä.  

Opastusta oppilaiden kulkemiseen linja-auto- ja taksi matkoilla:  

 

 Käytä pimeällä heijastimia ja huolehdi näkyvyydestäsi. 

 Mene ajoissa yhteiskuljetuksen lähtöpaikalle, jotta kiire ei aiheuta vaaratilanteita ja jotta 

kuljetus pääsee ajoissa lähtemään. 

 Valitse turvallinen tienylityspaikka pysäkille mennessäsi. Pysähdy, katso, kuuntele ja ylitä tie 

rauhallisesti kulkiessasi pysäkille ja ajoneuvoon. 

 Varmista, että kuski näkee, mistä kuljet autoon. Etenkin linja-autojen kuljettajat eivät näe hyvin 

kaikille linja-auton kulmille ja sivuille eivätkä linja-auton taakse. 

 Mene autoon rauhallisesti kävellen. 

 Tervehdi kuljettajaa noustessasi kyytiin. 

 Käyttäydy linja-autossa rauhallisesti, jotta et häiritse kuskin keskittymistä ajamiseen. 

 Käytä ajoneuvoissa aina turvavyötä. 

 Istu matkan aikana paikallasi. 

 Kerro opettajalle tai kuskille, jos sinulla on matkapahoinvointia. 

 Kun poistut ajoneuvosta, ylitä tie vasta, kun auto on poistunut pysäkiltä ja näet riittävästi 

kaikkiin suuntiin. 
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5. Vanhemmat oppilaiden tukena koulumatkoilla 
 

Vanhempien antama esimerkki on tärkeässä roolissa liikennekasvatuksessa. Kun vanhemmat kulkevat lapsen 

kanssa koulumatkan muutaman kerran yhdessä, opastavat heitä tienylityksissä ja turvallisimman koulunreitin 

valinnassa, koulumatkasta tulee oppilaille tutumpi ja turvallisempi. 

5.1. Vanhempien muistilista lasten opastamiseen koulumatkoilla 
 

 Opeta lapsesi lähtemään ajoissa kouluun, kiireetön koulumatka on turvallisin. 

 Valitse lapsellesi turvallinen koulureitti, jossa on mahdollisimman vähän teiden ylityksiä. 

 Käy yhdessä läpi lapsen kanssa teiden ylitykset: pysähdy, katso kaikkiin suuntiin ja kuuntele – 

kävele reippaasti tien yli. Jos tiellä on suojatie, ohjaa lapsesi käyttämään sitä. 

 Jos käytettävissä ei ole jalankulku- ja pyöräilyväylää, ohjaa lastasi käyttämään ajoradan 

piennarta. 

 Muistuta lastasi, ettei ajoradalla saa leikkiä. 

 Muistuta ja opasta lastasi turvalaitteiden käytössä. Varmista, että lapsellasi on kaikki tarvittavat 

ja oikeanlaiset turvalaitteet käytössään: pyöräily-/ mopokypärä, heijastin/heijastinliivi, turvavyö, 

istuinkoroke. 

 Tarkasta yhdessä lapsesi kanssa hänen käyttämänsä kulkuneuvon kunto, mm. jarrujen, valojen ja 

vilkkujen toiminta. Varmista, ettei lapsesi moottoriajoneuvo ole viritetty.  

 Kulje koulureitti lapsesi kanssa opastaen häntä eri tilanteissa. Aloittakaa koulureittiin 

tutustuminen hyvissä ajoin ennen koulun alkua. Tutustumisen tulevaan koulumatkaan kannattaa 

aloittaa jo esikoulussa. 

 Kannusta lastasi kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyörällä (mahdollisuuksien mukaan). 

Sopivan pituisilla koulumatkoilla lapsi saa kävellen ja pyöräillen hyötyliikuntaa ja ulkoilua. Lisäksi 

saattoliikenteen aiheuttamat vaarat ja ruuhkat koulumatkoilla ja koulun läheisyydessä 

vähenevät. 

 Koulukuljetuksissa vanhempien vastuulla on lapsen matka kotoa koulukuljetuspaikalle. 
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6. Askolan koulun saattoliikenne- ja pihajärjestelyt 
 

Tässä luvussa on kuvattu Askolan koulun saattoliikenne- ja pihajärjestelyt 1.8.2018 alkaen. Koulun piha-

alueet ovat vielä lukuvuonna 2018 – 2019 kesken. Tällä hetkellä ovat valmiina etupiha ja Linnankoskentien 

reunassa oleva saattoliikenteen pysähtymisalue ja bussipysäkki. Välituntipiha ja lähiliikuntapaikat tehdään 

vuonna 2019. Piha-alueiden töistä ja siitä, miten ne vaikuttavat koulun pihoilla ja lähialueella liikkumiseen, 

tiedotetaan lukuvuoden aikana wilmassa. Vanhempia, oppilaita ja koulun henkilökuntaa sekä muita koululla 

vierailevia tahoja pyydetään noudattamaan tässä käsikirjassa esitettyjä pysäköinti- ja 

saattoliikennejärjestelyjä oppilaiden turvallisuuden ja sujuvan arjen vuoksi. Saattoliikennejärjestelyistä 

informoidaan vanhempia vanhempainilloissa sekä Wilma-palvelun kautta. 

Koulun piha-alueelle on osoitettu oppilaiden, henkilökunnan, koulutaksien ja vierailijoiden pysäköintipaikat 

sekä invapaikat ja pyöräpysäköintipaikat. Ajoneuvoliikenne sijoitetaan koulun piha-alueen ulkopuolelle. 

Vanhempien saattoliikennepaikka on oppilaiden turvallisuuden vuoksi Linnankoskentien varrella. 

Saattoliikennepaikalla saa pysähtyä maksimissaan 5 minuutin ajan. Vanhemmat eivät aja koulun piha-

alueelle.  

Koulun henkilökunnalle on varattu pysäköintipaikat koulun piha-alueelta. Parkkialueella tulee olla erityisen 

varovainen, koska pihalla liikkuu paljon lapsia. Koulupäivinä koulun pihan pysäköintialueet ovat varattu kello 

8.00-16.00 välisenä aikana henkilökunnalle ja oppilaille. Koulun ilta- ja viikonloppukäyttäjät voivat pysäköidä 

ajoneuvonsa henkilökunnan ja oppilaiden pysäköintipaikoille muina aikoina. 

Koulun piha-alueiden kulkuväylät on suunniteltu siten, että niillä on hyvät näkemäalueet (ei ole kasvillisuutta 

ja lumivalleja näkemien edessä). Myös koulun valaistuksessa huomioidaan turvallisuus ja näkyvyys.  

Oppilaita, joilla on hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet kotoa koululle, suositellaan kulkemaan koulumatkat 

kävellen tai pyörällä. Näillä kulkumuodoilla liikkuminen vähentää koulumatkojen ja koulun ympäristön 

ajoneuvoliikennettä tehden näin koulumatkoista turvallisempia. Lisäksi kävely ja pyöräily ovat hyvää 

hyötyliikuntaa ja niillä on terveyttä edistäviä vaikutuksia. 
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ASKOLAN KOULUN SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT 
  

OPPILAAT 

 Suosi jalankulkua ja pyöräilyä, jos se on 

turvallista ja mahdollista. 

 

 Käytä koulun ympäristössä ja pihalla 

kävelylle sekä pyöräilylle varattuja 

reittejä ja suojateitä. 

 

 Pysäköi pyöräsi tai muu ajoneuvosi sille 

osoitetulle pysäköintipaikalle. Ole 

tarkkaavainen pysäköidessäsi 

moottoriajoneuvoa, jotta et aiheuta 

vaaratilanteita. 

 

 Jos vanhempasi kuljettavat sinut 

kouluun tai kuljet koulukuljetuksella, 

poistu ajoneuvosta rauhallisesti ja kulje 

osoitettuja reittejä kouluun. 

 

 

HENKILÖKUNTA 

 Henkilökunnan ajoneuvoille on osoitettu 

omat parkkipaikat koulupäivinä kello 

08.00-16.00 välisenä aikana. 

 

 Henkilökunnan parkkialue on koulun 

piha-alueella, joten ajoneuvojen 

pysäköinnissä tulee noudattaa erityistä 

varovaisuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

VANHEMMAT 

 Ajoneuvolla lapsen kouluun 

kuljettaminen lisää koulun 

lähiympäristön ajoneuvoliikennettä, 

joka puolestaan lisää oppilaiden 

turvattomuutta. Jos on mahdollista ja 

turvallista, kannusta lastasi liikkumaan 

kouluun jalan tai pyörällä. 

 

 Jos kuljetat lapsesi kouluun ajoneuvolla, 

jätä lapsesi Linnankoskentielle 

saattoliikenteelle varatulle paikalle. 

Pysähtyminen saattoliikennepaikalla on 

sallittu maksimissaan 5 minuutin ajan. 

 

 Koulun pihalle ei saa ajaa autolla. 

KOULUKULJETTAJAT 

 Linnankoskentielle on osoitettu linja-

autopysäkki, johon mahtuu kerrallaan 3 

linja-autoa. 

 

 Koulutaksit jättävät oppilaat 

Linnankoskentien saattoliikennepaikalle. 

 

 Koulutaksien odotuspaikka on alakoulun 

siiven ovien edessä. 

 

 Koulun piha-alueelle ei toivota ajettavan 

turhaan, eikä koulun-pihaa toivota 

käytettävän ajoneuvojen 

kääntöpaikkana. 

 

 



15 
 

 


