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ILOLAN KOULU

Koulussa on 64 oppilasta ja 3 luokanopettajaa.
Vastauksia: oppilaat 48, huoltajat 28, opettajat 1.

Oppilaat tulevat kouluun kävellen, polkupyörällä, koulukuljetuksessa sekä huoltajien kyydissä 
henkilöautolla. 
Kaikki kuljetusmatkat henkilöautolla huoltajien kyydissä ovat yli kilometrin pituisia Ilolan koulun 
oppilailla. 
Se on hyvä, koska lapsen kuljettamista alle kilometrin pituisella koulumatkalla, ei pidetä 
suositeltavana. Jos vanhemmat kuljettavat lapsia kouluun lyhyilläkin matkoilla, lapset jäävät paitsi 
raitista ilmaa ja hyötyliikuntaa. 
 
Liikenneturvan mukaan lasten viemistä kouluun autolla on syytä välttää, jotta koulun ympäristöön ei 
synny ylimääräistä autoliikennettä.
Liikenneturva suosittelee myös, että koulun ja kodin välisen matkan ollessa  liian pitkä, voi lapsen 
päästää autosta ulos turvallisessa paikassa esimerkiksi kilometri ennen koulua. 

OPPILAIDEN VASTAUKSIA KYSYMYKSIIN
Teksti on suora lainaus oppilaiden vastauksista.

Kuinka moni käyttää kypärää pyöräillessään?
• 44 kyllä, 1 ei. 

Syitä, miksi ei käytä pyöräilykypärää:
• En tiedä missä se on ja käytän joskus.

Koulumatkan vaaranpaikat (suluissa paikasta tulleet kommentit yhteensä):
• Sannaisten tien ylitys koulun kohdalla (15): Autot ajavat kovaa, paljon liikennettä, huono 

näkyvyys Sannaisiin päin mutkan takia. Korjausehdotus: hidasteet ja suojatie.
• Vanha Viipurintie-Postimäki risteys (5): Huono näkyvyys, puskia vasemmalla, suojatie 

puuttuu. Korjausehdotus: pensaat leikataan, suojatie.
• Sikiläntie: Autot ajaa lujaa, ei pyörätietä.
• Sikiläntie-Venjärventie risteys (2): Suuret nopeudet, taksin pysähdyspaikka huono. 

Korjausehdotus: alhaisempi nopeus, suojatie, siirretään taksin pysähdyspaikkaa.
• Sikiläntie-Loviisantie risteys: Paljon liikennettä.
• Sikiläntie-Tamminiementie risteys: Huono näkyvyys. Korjausehdotus: katupeili.
• Loviisantien ylitys: Suuret nopeudet. Korjausehdotus: suojatie.
• Loviisantie-Vadetinraitti-Sanismäentie risteys: Paljon liikennettä, suuret nopeudet, ei 

suojatietä. Korjausehdotus: suojatie, hidasteet, alhaisempi nopeus.

Koulun piha-alueen vaarallisia paikkoja:
• Jäämäki (10), puut (7), oja (2)
• parkkipaikka (5)
• keinut, jalkapallokenttä, pomppukeinu

Muuta:
• Autoilijat eivät tekisi samaan aikaan muuta kuin ajaisivat autoa.

HUOLTAJIEN VASTAUKSIA KYSYMYKSIIN 
Teksti on suora lainaus huoltajien vastauksista.

Kuinka moni lapsi käyttää pyöräilykypärää?
• 25 kyllä, 1 ei. 

Syitä miksi lapsi ei käytä pyöräilykypärää:
• Jos ei huomauteta, niin kypärä unohtuu.
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Koulumatkan vaaranpaikat:
• Sannaistentie koulun kohdalla  (6): Huono näkyvyys, mutka ja mäki, kapea piennar. 

Korjausehdotus: hidaste Sannaisten suunnasta, kevyen liikenteen väylä välille Postimäki-
Ilolan koulu, pyörätie, tien levennnys.

• Vanha Viipurintie-Postimäki risteys (6): Kovat nopeudet, ei hidasteita tai varoitusta lapsista, 
näkyvyys huono ei suojatietä. Korjausehdotus: hidasteet, liikennemerkki “lapsia”, 
nopeusrajoitus, pensaiden karsiminen, suojatie, lisää valaistusta.

• Sannaistentie (4): Valaistus vain osittain, olematon piennar, suuret nopeudet (80 km/h). 
Korjausehdotus: nopeutta rajoitetaan jo Munkkalantieltä, valaistus, tien levennys, kevyen 
liikenteen väylä.

• Loviisantie-Sannaistentie risteys (2): Suuret nopeudet Sannnaisiin päin. Korjausehdotus: 
liikennemerkki “lapsia”, hidaste tai kavennus ennen ja jälkeen koulun, kevyen liikenteen 
väylä.

• Loviisantie-Sanismäentie risteys (6): Ei suojatietä, vilkas liikenne. Korjausehdotus: suojatie.
• Sanismäentie (5): Kapea, valaisematon, mutkainen, raskasta liikennettä, huono 

talvikunnossapito. Korjausehdotus: parempi kunnossapito, valaistus, tien levennys.
• Loviisantie (5): Ei kevyen liikenteen väylää, suuret nopeudet, tien ylitys vaarallista. 

Korjausehdotus: kevyen liikenteen väylä, alhaisemmat nopeudet.
• Loviisantie-Sikiläntie risteys: 
• Sikiläntie-Venjärventie risteys (4): Mutka, huono näkyvyys, autoilla ylinopeuksia, 

bussipysäkkiä varten pitää ylittää tie. Korjausehdotus: koulukuljetus kotoa, bussipysäkin 
paikkaa muutetaan, suojatie, hidaste, pensaiden karsiminen, varoituskyltti.

• Sikiläntie (5): Kovat nopeudet, ei piennarta, mutkia ja puskia, huono näkyvyys. 
Korjausehdotus: alhaisemmat nopeudet, nopeusvalvontaa, kevyen liikenteen väylä tai tien 
leventäminen, lapsia-liikennemerkkejä, kasvillisuutta karsittava, 50 km/h alue alkamaan 
Sikiläntie 550 kohdalta.

• Tamminiementie: Mutkia, ei piennarta. Korjausehdotus: pyörätie.
• Vanha Viipurintie: Suuret nopeudet

Koulun piha-alueen vaaralliset paikat:
• Parkkipaikka (4)
• Kivikko metsän reunassa

Muuta:
• Hidasteet päiväkodin luo.

OPETTAJIEN VASTAUSTEN YHTEENVETO

• Oppilaiden jättö- ja noutoalue puuttuu.
• Oppilaat tulevat kouluun parkkialueen läpi.

PORVOON VANHEMPAINYHDISTYKSET RY-KARTOITTAJAN HUOMIOITA

Lapsia tulee kuulla heitä koskevissa asioissa. Heidän kokemansa vaarantunteet tulee ottaa tosissaan. 
Niin myös vanhempien huolet koulumatkan ja koulupihan turvallisuudesta.

Tähän koosteeseen kirjatut koulumatkan vaaranpaikat on käyty paikan päällä kävellen tarkastamassa, ja
ehdotamme seuraavaa:

• Porvoon kaupungin kuntatekniikkaan viedään viestiä vaarallisiksi koetuista paikoista.
• Kuntatekniikan viheralueiden yksikköön viedään toive näköesteenä olevan kasvillisuuden 

poistamisesta.
• Autoilijat: Vähennetään tarpeetonta ajoa koulun läheisyydessä, noudatetaan nopeusrajoituksia 

ja kunnioitetaan suojateitä.

Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar I Borgå rf kiittää kaikkia, jotka ovat olleet 
mukana vastaamassa kartoituslomakkeisiin!
Tehdään yhdessä koulumatkoista turvallisia. 
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