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Koulujen liikenneturvallisuuskartoitus  kevät 2015

KEVÄTKUMMUN KOULU

Koulussa on 71 oppilasta ja 10 opettajaa.
Vastauksia: oppilaat 54, huoltajat 64 , opettajat 1.

Osa oppilaista tulee kouluun kävellen, osa polkupyörällä. Yksi oppilas ilmoitti 
käyttävänsä linja-autoa. Hänen koulumatkansa on n. 5 km. 
Myös vanhemmat kuljettavat oppilaita kouluun omalla autollaan. Lyhyimmät 
kuljetusmatkat henkilöautolla n. 1km (seitsemän oppilasta).
 
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. Lapsen kuljettamista alle kilometrin pituisella koulumatkalla, ei pidetä 
suositeltavana. 

OPPILAIDEN VASTAUKSIA KYSYMYKSIIN
Teksti on suora lainaus oppilaiden vastauksista.

Kuinka moni käyttää kypärää pyöräillessään?
• 44 kyllä, 8 ei. 

Syitä, miksi ei käytä pyöräilykypärää:
• 1.-lk.: Osaan pyöräillä niin hyvin, enkä pyöräile kaupungissa.
• 4.-lk.: En tiedä. En tykkää käyttää.
• 5.-lk.: Koska en halua. Osaan ajaa pyörällä.

Koulureitin vaarallisin paikka (suluissa paikasta tulleet kommentit yhteensä):
• Sammontien ylitys (5): Ei liikennevaloja. Paljon autoja. Korjausehdotus: 

liikennevalot, korotettu suojatie.
• Merituulentien ylitys: Ei liikennevaloja. Korjausehdotus: liikennevalot. 
• Joukahaisentien kulma Hansatieltä tultaessa: Ei suojatietä, korkea 

jalkakäytävän kulma. Korjausehdotus: suojatie ja jalkakäytävän kulman 
madallus.

• Teollisuustien ylitys: Vilkas liikenne. Korjausehdotus: Autoilijat pysähtyisivät
ja antaisivat tietä.

• Riistatien ylitys koulun lähellä: Ei suojatietä.  Korjausehdotus: suojatie.
• Lohentien liikenne: Korjausehdotus: koulun pihalle aita ja portti.
• Vanha Veckjärventie: Ei kevyen liikenteen väylää.  Korjausehdotus: kevyen 

liikenteen väylä. 

Koulun piha-alueen vaarallisia paikkoja:
• harmaa kiipeilyteline
• metsä (4), koska siellä on humalaisia, kiviä ja lasinsiruja (2)
• talvella pihalla iso lumivuori
• autotie (3), Lohentie ?
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• parakkien rappuset luokkiin, koska niihin voi kompastua (2)

Muuta:
• metsäpolku pelottaa
• autoilijoiden pitäisi ajaa rajoitusten mukaan (2)
• Raimo on pelottava

HUOLTAJIEN VASTAUKSIA KYSYMYKSIIN 
Teksti on suora lainaus huoltajien vastauksista.

Kuinka moni lapsi käyttää pyöräilykypärää?
• 56 kyllä, 4 ei. 

Syitä miksi lapsi ei käytä pyöräilykypärää:
• Ei suostu käyttämään. Näyttää hirveältä. Pikkusisko ottaa välillä kypärän 

omaan käyttöönsä.

Koulureitin vaarallisin paikka:
• Sammontien ylitys (10): Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia eivätkä 

pysähdy antamaan tietä jalankulkijoille. Kaupan kohdalla autoja tulee monesta
suunnasta. Korjausehdotus: nopeusvalvontaa, hidasteita, liikennevalot.

• Merituulentien ylitys (2): Ei liikennevaloja ja autot ajavat lujaa. 
Korjausehdotus: liikennevalot, hidasteita.

• Vanha Veckjärventie (2): Ei kevyen liikenteen väylää. Korjausehdotus: 
kevyen liikenteen väylä.

• Ilmarisentien kulma: Parkkitalo peittää näkyvyyden, ei suojatietä. 
Korjausehdotus: suojatie.

• Lohentien pääty: Korjausehdotus: suojatie.
• Kevätkummuntien ylitys: Huono näkyvyys ja autoilijoilla suuret nopeudet. 

Korjausehdotus:harvennetaan puustoa suojateiden kohdalla.
• Teollisuustien ylitys: Vilkas liikenne.

Koulun piha-alueen vaaralliset paikat:
• sisääntulo Riistatien puolelta
• palloja joutuu usein tielle (2)
• autotie koulun vieressä (Lohentie vai Riistatie?) (2)
• välituntivalvontaan lisää valvojia
• kallioita ja kiviä metsässä
• metsässä lasinsiruja ja humalaisia
• jäinen lumikasa pihalla
• kiipeilytelineet

Muuta:
• Oppilaiden tulisi noudattaa liikennesääntöjä. Ei saisi kulkea laumassa tien yli 

mistä vaan.
• Rakennustyömaan korkea aita Kevätkumpu 2:ssa heikentää jalankulkijoiden 

näkymistä.
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OPETTAJIEN VASTAUSTEN YHTEENVETO
Suurin osa tarkistuslistan asioista olivat kunnossa niin kuin pitääkin.

Parannettavaa oli seuraavasti:
• pyörätelineitä on liian vähän koulun pihalla
• Lohentien loppupäästä puuttuu jalkakäytävät
• kouluun johtavalla kadulla voisi olla hidasteita (Lohentie, Riistatie)
• pyöräilykypärän ja heijastimien käyttö ei ole riittävää
• oppilaat leikkivät välillä ajoradalla (Lohentien pääty)

Paikallisia ehdotuksia:
• Suojatie Hansatien ja Joukahaisentien väliseen kevyen liikenteen väylän 

yhtymäkohtaan. Loivennus samaan paikaan kevyen liikenteen väylän reunaan,
jotta pyörällä on turvallisenpi ajaa.

Porvoon vanhempainyhdistykset-kartoittajan huomioita vaaranpaikoista:

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 Hansatien ja 
Joukahaisentien välisen kevyen liikenteen väylän Joukahaisentien pään 
yhtymäkohdan turvallisuuden puutteista, sekä Lohentien pään puuttuvista 
jalkakäytävistä.

• Kuntatekniikan viheralueiden yksikköön viedään toive näköesteenä olevan 
kasvillisuuden poistamisesta ja metsiä halkovien kevyen liikenteen väylien 
turvallisuuden parantamisesta.

• Rakennusvalvonta: Rakennuslupia myönnettäessä kiinnitettävä huomiota, 
miten voidaan minimoida rakennustyömaan ohikulkijoille aiheuttama haitta. 
Näkyvyyttä estävien aitojen rakennuslupia harkittava.

• Kevätkummun koulun vanhempainyhdistys voisi järjestää yhdessä Vårberga 
Hem och Skola kanssa siivoustalkoot vanhemmille koulun lähimetsän 
siistimiseksi.

• Liikelaitos Porvoon tilapalvelut: Lisää pyörätelineitä ja kiipeilytelineiden 
turvallisuuden varmistaminen. Lumikasan paikkaa voisi harkita uudelleen.

• Parakkien omistaja: turvallisemmat rappuset.
• Teiden ylitykset. Jos emme saa kevyen liikenteen väyliä ja liikennevaloja, 

voisivatko vanhemmat kävellä lastensa kanssa koulumatkan ja käydä läpi 
lasten kokemat vaaranpaikat. Menisikö koululle vaihtoehtoinen, turvallisempi 
reitti, jota kannattaisi käyttää?

• 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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