
8.30 Saattoliikennejärjestelyt kouluilla, Sanna Ojajärvi, Fiksusti kouluun -ohjelma
8.40 Fiksun liikkumisen infokorteilla kohti kestävästi kuljettuja koulumatkoja, Sanna 
Ovaska, Tampereen kaupunki
8.55 Koulukadut/Porvoo, Juha Heltimo, Ramboll
9.10 Kangasalan Vatialan koulun liikennejärjestelyt, Mari Saarikko, Vatialan koulu
9.25 Kysymyksiä ja keskustelua
9.30 Tilaisuus päättyy

9.11.2022Esittäjän nimi
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Henkilöautolla saatetaan kouluun 

- alle yhden kilometrin päästä 1/10 
oppilaasta (1-9 lk)

- alle kolmen kilometrin päästä 3-4/10 
oppilaasta (1-9 lk)

→ 400 oppilaan koulussa n. 40-160 
oppilasta kulkee kouluun henkilöauton 
kyydissä alle kolmen kilometrin matkan
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Kyselyihin vastasi:

• 09/2020: 4882 opp.18 koulusta  ja 02/2021: 4512 opp. 17 koulusta

• Lähde: Joonas Niemi, Harto Hakonen, Jouni Kallio, Heidi Lindfors, Tuija Tammelin. Koulumatkojen kulkutapaseuranta, 

2020-2021, Fiksusti kouluun -ohjelma. Tulostiivistelmä. Likes 2021.
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Autokyydit lisääntyvät pimeänä vuodenaikana (loka-huhtikuussa)

Koulumatkoja noin 400/lukuvuosi – näistä noin 200 ajoittuu pimeään vuodenaikaan
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Jotain pitäisi tehdä
Aktiivisen ja kestävän liikkumisen houkuttelevuuden lisäämiseksi

Henkilöautolla saattamisen houkuttelevuuden vähentämiseksi



Aktiiviset, passiiviset ja hybridikulkijat

++

> 100m bussipysäkille
75%

7%

~1 km/päivä

Kuva: Jouni Kallio / Fiksusti kouluun



Mikä on mielestäsi
lapselle/nuorelle
sopiva matka kävellä
henkilöautojen

saattoliikenne-
paikalta kouluun?
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Vastaajien määrä: 708 huoltajaa



Lapsi/nuori kulkee autolla kouluun, koska… 
(valitse yksi tai useampi syy)
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lapsella/nuorella ei ole pyörää tai se on rikki

kulkuvälineiden huono säilytys koululla

koulun säännöt kieltävät pyöräilyn pienintä koululaisilta

kavereitakin kuljetetaan henkilöautolla, eikä lapsi/nuori halua…

lapsi/nuori pelkää (koulukiusaamista, pimeää osuutta matkasta…

lapsi/nuori ei jaksa tai halua kulkea kävellen tai pyöräillen

henkilöauton kyydissä kulkeminen on lapsen/nuoren mielestä…

joukkoliikenteen aikataulut eivät sovi arkeemme

liikenneturvallisuus ei ole riittävä

kouluun on liian pitkä matka

henkilöauto on helppo ja kätevä tapa siirtyä arjessamme

varmistetaan, että lapsi/nuori pääsee ajoissa kouluun

koulumatka on huoltajan työmatkan varrella

Vastaajien määrä 189 huoltajaa

%



Wien

Koulukatu: ensimmäinen askel
kulkutapamuutokseen?

11/9/2022 Esittäjän nimi
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Fiksusti kouluun -tiimi

Sanna Ojajärvi sanna.ojajarvi@poljin.fi

Tuija Mikkonen tuija.mikkonen@poljin.fi

Tanja Onatsu tanja.onatsu@jamk.fi

Hanna Vehviläinen hanna.vehvilainen@jamk.fi

www.fiksustikouluun.fi

Instagram @fiksustikouluun #fiksustikouluun

Facebook Fiksusti kouluun

https://www.youtube.com/watch?v=jwjn7guf4tA
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