
Vatialan koulu

Saattoliikenne



MISSÄ OLEMME
• Vatialan koulu

• Tampereen rajalla

• Monitoimiyksikkö: n. 550 oppilasta ml. esiopetus

• Koulussa toimii Kangasalan pidennetyn opetusvelvollisuuden 0.-9.lk pienryhmät

• 105 henkilökuntaan kuuluvaa



Liikkumisen edistämishankkeita, joissa koulu on 
ollut mukana

• Liikkuva koulu 2015 -

• Fiksusti kouluun –hanke 2017 -

• Uusi koulurakennus 2017 – 2020

• Kangasalan kaupungin 
kestävän liikkumisen työryhmän 
toiminta

kuva: Mika Peltomaa



Painotuksia ja huomioita
koulun arjessa



Yleistä tietoa koulun oppilaista ja alueesta

• Koulun perusopetuksen oppilaat asuvat 
kävelyetäisyydellä koulusta.

• POP- ja Silta-oppilaat kulkevat pääsääntöisesti linja-
autolla tai taksilla

• Alueella hyvät katuvalot ja kevyenliikenteen väylät
• Koulusta liikutaan paljon lähialueella kävellen ja 

pyörällä
• Koulumatkan on parhaimmillaan sosiaalinen 

tapahtuma.
• Rehtorit käyvät aika ajoin vastaanottamassa 

oppilaita koulun pihassa. Kannustuspalkkioita on 
jaettu omin jaloin saapuneille oppilaille heijastimista 
pyörän valoihin.



Rakennushanke 2018-
2021
Uuden koulun rakentamisessa huomioidut asiat





Mitä toimenpiteitä tehtiin rakennushankkeessa?

• Esteettömyys koulurakennuksessa ja ulkona
• Kotipellontien linjauksen muutos

• Risteyksen sijainti vaihdettiin oppilaille turvallisemmaksi
• Henkilökunnan parkkipaikat siirrettiin tien toiselle

puolelle

• Pyöräpaikat pihan molempiin päätyihin lähelle
koulurakennusta
• Koulun lähialueen liikkenteen uudelleenjärjestely

• Erillinen teknisen keskuksen hanke
• Kevyen liikenteen ja autoliikenteen

yhteensovittaminen



Yhteistyö
oppilaskuljetuksissa
POP-opetuksessa pyörätuolilla kulkevia oppilaita



Yhteistyön kulmakivet

• Kaupungissa liikennesuunnittelija, joka vastaa kuljetusten tilaamisesta

• Koulun oppilaista n. 40 henkilö tulee kouluun taksilla tai linja-autolla koko 
Kangasalan alueelta

• Koululla on yksi yhdyshenkilö oppilaskuljetuksiin
• Puheeksi ottaminen helppoa kun tullaan tutuksi

• tieto kulkee

• Samat sitoutuneet ja ammattitaitoiset kuljettajat
• käyttävät lisäapuvälineitä

• oppilaantuntemus

• Yhtiöllä on hyvä kalusto vammaisten erityistarpeisiin.

• Huoltajilla on käytössä sovellus, jolla voi sopia kuljetusten yksityiskohdista.



Tutkimustuloksia
Koulumme pärjännyt hyvin koulumatkaliikuntakyselyissä, 
oppilaat kulkevat kouluun omin jaloin.



Fiksusti kouluun –hankkeen tutkimukset

• Oppilaiden koulumatkojen liikkumistapoja koskevat kyselyt kesä- ja talvikaudella

• Tutkittiin Vatialan ja Pikkolan koulun oppilaiden koulumatkojen kulkutapoja

• Pyrittiin vaikuttamaan tiedotuksella ja ohjauksella kestävien liikkumistapojen valintaan

• Seurattiin kulkutapojen muutosta kahden lukuvuoden aikana:

• Kesäisin suurin osa oppilaista kulkee kouluun pyörällä tai jalan.

• Talvikaudella pyöräilevien osuus laskee, mutta autokyydillä tulevien määrä ei lisäänny samassa
suhteessa.

• Koulun sijainnilla suhteessa oppilaisiin ja kevyen liikenteen väylien saavutettavuudella ja 
turvallisuudella on vaikutusta liikkumistapojen valintaan.

• Koulun pyöräily- ja jalankulkuinfran kehittämishanke

• Selvitettiin kuinka koulun piha- ja lähialueen talvikunnossapito mahdollistaa koulumatkojen
kulkemisen pyöräillen. Haettiin ratkaisuja talvikunnossapidon parantamiseen Vatialan ja 
Pikkolan kouluilla Kangasalla.



• Taiteltava flyer-tyyppinen lehtinen (A4)

• Saatesanat huoltajille

• Koulun lähialueen liikenneturvallisuuden 
ydinkohdat

• Saavutettavuuskartta

• Piha-alueen kartta

• Kannustussanat kestävän liikkumisen 
hyödyistä

• Tehtävä oppilaille





Kiitos!
rehtori Mari Saarikko, 0503876181  

apulaisrehtori Jarkko Liuha, 0401336747

s-posti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Vatialan koulu

Vatialantie 17

36240 Kangasala

www.kangasala.fi

http://www.kangasala.fi/

