KIVIMAAN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

KOULUMATKAT JA LÄHIYMPÄRISTÖ

Kivimaan koulu sijaitsee vilkasliikenteisen Lahdenkadun varrella. Tästä syystä liikennejärjestelyt ja yhteistyö eri tahojen
kanssa ovat merkittävä osa koulun liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Turvallinen kulku koulun piha-alueelle on järjestetty, mutta koulun keskeiseksi tehtäväksi jää epäkohtiin puuttuminen sekä oppilaiden ja huoltajien muistuttaminen koulun käytännöistä. Jatkossa syyslukukauden alussa lähetetään jokaiselle huoltajalle kotiin tiedote, jossa kerrotaan koululiikenteen ongelmakohdista ja ohjeistetaan koteja käymään läpi säännöt yhdessä lasten kanssa.

ONGELMAKOHTIA JA TOIMENPITEITÄ VAARATILANTEIDEN VÄLTTÄMISEKSI

Ongelmakohta: Sisäänajo koulun piha-alueelle parkkipaikalle on kapea ja näkyvyys on rajallinen.
Toimenpiteet vaaratilanteiden välttämiseksi: Jalankulku- ja pyöräliikenne pyritään ohjaamaan muista paikoista. Erityisesti pienempien kulku ohjataan muualta kuin parkkialueen läpi. Pyritään vaikuttamaan siihen, että muut sisääntuloväylät saataisiin tulevaisuudessa leveämmiksi ja selkeämmin merkityiksi.

Ongelmakohta: Väistötilat laajentavat koulun piha-aluetta sekä sisääntuloväyliä koulun piha-alueelle.
Toimenpiteet vaaratilanteiden välttämiseksi: Väistötilojen piha-alueen läpi ei saa ajaa mopoilla. Mopojen pysäköintipaikka on entinen ns. yläparkki.

Ongelmakohta: Väistötilojen alueen yksi sisääntuloväylä kulkee viereisen grillin parkkipaikan kautta. Tätä kautta pihaalueelle ajavat myös koulutaksit. Parkkipaikalla on myös muuta liikennettä.
Toimenpiteet vaaratilanteiden välttämiseksi: Oppilaita on ohjeistettu kulkemaan aidatun koulun alueen sisäpuolella
koulupäivän aikana, kun siirrytään paikasta toiseen. Tästä huolimatta kulkua on myös aidan ulkopuolella väylällä, jota
pitkin tulevat esimerkiksi kuljetukset keittiölle. Koulun pihaliikennettä lisäävät taksikuljetukset. Lukuvuonna 2019–2020
taksit ajavat B-parakin Mukkulankadun puoleisesta sisääntuloreitistä koulun alueelle ja jättävät/noutavat oppilaat B-parakin päädystä. Avustajat ovat vastaanottamassa taksioppilaita ja saattavat oppilaat koulupäivän jälkeen takseille.

Ongelmakohta: Alikulkutunneli ohjaa liikenteen Lahdenkadun ali. Oppilaat eivät aina käytä tunnelia kadun ylitykseen.
Pienemmille tunneli on jossakin määrin pelottava paikka. Lahdenkadun keskikorokkeelle on rakennettu teräsverkkoaita,
joka estää kadun ylittämisen muualta kuin suojatien kohdalta. Väistötilojen aikana osa oppilaista kulkee B-parakin päädyn
kohdalla olevasta kulkuväylästä ja ylittää Lahdenkadun käyttämättä suojatietä, koska aita ei jatku riittävän pitkälle
Toimenpiteet vaaratilanteiden välttämiseksi: Valaistus tulisi saada paremmaksi. Tunneliin pitää saada selkeät ajoratamerkinnät. Lahdenkadun aitaa pitäisi ehdottomasti jatkaa Mukkulankadun risteyksen liikennevaloihin asti. Lisäksi koulualueen aidassa B-parakin päädyssä oleva väylä aidan kohdalla olisi mahdollisuuksien mukaan syytä tukkia.

Ongelmakohta: Autoille varattu piha-alue on pieni. Muu kuin koulun oma liikenne on kielletty piha-alueella aamuisin,
esimerkiksi lasten tuominen koulun pihaan on kielletty. Tätä varten on Lahdenkadulle rakennettu levennys pysähtymisiä
varten.

Toimenpiteet vaaratilanteiden välttämiseksi:
Asiasta ohjeistetaan huoltajia kotiin lähetettävällä tiedotteella. Mopoille ja mopoautoille on varattu parkkipaikka yläparkkipaikalta. Polkupyörien säilytyspaikka on joko A-parakin takana tai B-parakin takana olevissa pyörätelineissä. Koulun
piha-alueen ja Lahdenkadun kävelytien välillä olevaan aitaan on pyydetty aukkoa A-parakin taakse, jotta polkupyöräilijät
voivat ajaa suoraan pyörätelineille. Näin vältetään pyöräilyä koulun piha-alueella.

Ongelmakohta: Koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta, johon oppilaat liikkuvat itsenäisesti (yläkoulu) tai opettajan
johdolla (alakoulu)
Toimenpiteet vaaratilanteiden välttämiseksi: Kun opettaja vie oppilasryhmänsä pois koulun alueelta, hänen tulee joka
kerran muistuttaa oppilaita liikennesäännöistä, turvavälineiden käytöstä sekä varoittaa reitin varrella olevista ongelmakohdista

LIIKENNEKASVATUS
Koulun alkaessa oppilaiden kanssa käydään läpi koulun alueet, kulkureitit, polkupyörien ja mopojen pysäköintipaikat.
Muistutetaan oppilaita kypärien ja heijastimien käytöstä.

ALAKOULU
Liikennekasvatus toteutetaan ympäristö- ja luonnontiedon tunneilla sekä liikuntatunneilla opetussuunnitelman mukaisesti
painottaen liikenneturvallisuutta, -sääntöjä ja asennekasvatusta.
Opintoretkien yhteydessä käydään aina läpi liikennesäännöt, vaaratilanteet ja vaikeat paikat.
Alakoulun puolella poliisi pitää liikennekasvatustunteja 1-2 kertaa lukuvuoden aikana.

YLÄKOULU
Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään ”kaupunkikävely”, jonka yhteydessä käydään läpi liikennesäännöt, vaaratilanteet ja vaikeat paikat. Tapahtuma voidaan järjestää esim. liikuntapäivän yhteydessä.

Terveystiedon yhteydessä pyritään järjestämään joka vuosi 8-luokkalaisille liikennekasvatustunti/poliisi (mopovaihe).

Liikennekasvatus Kivimaan peruskoulussa terveystiedon opetuksessa luokka-asteilla 7-9
Oppikirjana tällä hetkellä (2019-2020) käytetään Lehtinen – Lehtinen – Lukkari Syke-sarjaa.
Liikennekasvatus toteutetaan 8. luokalla.
Aihealueet ovat: asenne, liikenneturvallisuutta vaarantavat tekijät, käytöstavat julkisessa liikenteessä, ympäristöä säästävät valinnat, turvallisuus, rullaluistimilla liikkuminen, jalankulkijana, polkupyörällä, mopolla, moottorikelkalla, vesillä ja
jäällä liikkuminen, eläinkuljetus, päihteet ja liikenne.

Muilla luokkatasoilla aiheeseen palataan tarpeen mukaan.

Liikuntatunnit

Oppilaat liikkuvat eniten koulualueen ulkopuolella liikuntatuntien aikana. Liikunnan opettajat ohjeistavat oppilaita liikkumisessa koulualueen ulkopuolella. Ohjeistuksessa neuvotaan liikennekäyttäytymistä: Älä poikkea reitiltä. Noudata
yleisiä liikenneohjeita, ota muut liikenteessä kulkijat huomioon. Käytä aina mahdollisia alikulkutunneleita sekä suoja- ja
pyöräteitä. Käytä mopolla ja pyörällä liikkuessasi kypärää. Älä kyyditse kaveria.

YHTEISTYÖTAHOT

Poliisi
Kutsutaan poliisi kouluun pitämään liikennekasvatustunteja. Pyritään vaikuttamaan siihen, että Lahdenkadun liikennevalvontaa tehostetaan aika-ajoin.

Kaupungin kadunrakennus
Pyydetään jatkamaan turva-aitaa Lahdenkadulla sekä lisäämään alikulkutunnelin valaistusta.
Yhteistyössä tilakeskuksen kanssa pyritään toteuttamaan em. sisääntuloväylien parannustyö.

Koulukuljetuksiin osallistuvat liikennöitsijät
Takseille toimitetaan tieto käytänteistä. Taksit ohjeistetaan ajamaan B-parakin päätyyn siten, että tarpeetonta ajamista
koulun piha-alueella vältetään.

Huoltajat
Jatkossa lukuvuoden alkaessa lähetetään kirjallinen liikennekäyttäytymisohje koteihin. Tässä ohjeessa korostetaan kypärien, heijastinten yms. käyttöä, kerrotaan pihaan ajosta aamuisin/iltaisin, kerrotaan koulualueen liikenteellisistä ongelmakohdista sekä muistutetaan myös siitä, minne oppilaat aamulla jätetään. Vanhemmille jaettavaan liikennekäyttäytymisohjeeseen tulee myös kirjallinen ohje siitä, miten oppilaiden tulee kulkea liikenteessä koulun ulkopuolella tapahtuvan
toiminnan yhteydessä.

Seuranta
Tämä liikenneturvallisuussuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja huolehditaan siitä, että kartoituksessa todettuihin epäkohtiin on puututtu.

