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1. Yleinen liikennekasvatus
• Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen ja piha-alueen
turvallisuuden lisäämiseksi.
• Yleistä liikennekasvatusta annetaan koulussamme opetussuunnitelman mukaan siten, että
se toteutetaan oppiainerajat ylittävinä aihekokonaisuuksina.
• Koulupoliisin vierailuja käytetään opetuksen tukena sekä pidetään erilaisia teemapäiviä.
2. Turvalliset koulumatkareitit
• Kunta on vakuuttanut oppilaat koululaisten tapaturmavakuutuksella.
• Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, voimisteltaessa,
välitunneilla sekä otettaessa osaa koulujen opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin
urheilutilaisuuksiin, retkiin, käynteihin mm. näyttelyissä, tehtaissa sekä matkalla suorinta tietä
kouluun ja koulusta.
• Oppilas käyttää koulumatkoihin asianmukaisia liikenneväyliä liikennesääntöjä noudattaen.
• Pimeän aikaan liikuttaessa jokaisella on velvollisuus käyttää heijastinta ja pyöräilijöiden
ajovaloa. Pyöräilykypärä kuuluu jokaisen pyöräilijän varusteisiin.
3.Koulumatkojen vaaralliset kohdat ja ohjeet niiden osalta
• Kukkastien ylittäminen turvallisesti kävellen ja pyörällä tapahtuu ylikulkusillan kautta.
• Kouluun saapuminen Ylätien kautta on ruuhkaisin paikka taksien, huoltajien ja mopojen
takia. Ylätielle tultaessa ja siltä lähdettäessä Harjutielle on muistettava väistämisvelvollisuus.
4.Koulupäivän aikana tehtävät matkat
• Retkipäivät, urheilupäivät, TET-jaksot, liikuntatunneilla siirtymiset urheilupaikoille ym.
normaalista poikkeavat päivät. Opettaja antaa ohjeet ja vaarallisiin liikennekohtiin tulee
opettajia ohjaamaan kulkua.
5. Koulun välituntialueen määrittely ja kulkuneuvojen säilyttäminen
• Oppilaat eivät saa ilman lupaa poistua koulupäivän aikana välituntialueelta.
• Polkupyörien säilytysalueet sijaitsevat yläpihalla viipaleen takana.
• Oppilaiden moottoriajoneuvot pysäköidään alapihalla Ristolantien puoleisella
alueella merkityllä alueella.
6. Ohjeet oppilaskuljetuksesta oppilaiden jättö/nouto pysäköinti
• Oppilaita kuljettavat tai hakevat taksit ja linja-autot ajavat noudattaen erityistä
varovaisuutta.
• Taksi- ja linja-autoliikenne käyttää Ylätien puoleista kääntöympyrää
• Vanhempien kuljettaessa lasta koulumatkalla tulee heidän käyttää vain Ristolantien
puoleista kääntöympyrää.
• Piha-alueelle on tarpeeton ajo kielletty.

7. Henkilökunnan pysäköintialueen määrittely ja liikenne niillä
• Henkilökunnan ja vierailijoiden pysäköinti on alapihan puolella niille varatuissa paikoissa.
8. Tavaraliikenne (tavaran jättö/nouto)
• Huolto- ja tavarantoimitusajoneuvot sekä jäteautot, jotka joutuvat ajamaan koulun
alueelle, tulee välttää välituntien aikana tapahtuvaa huolto- ja kuljetusajoa
sekä heidän tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ajaessaan koulunpihalle.
9. Suunnitelmasta tiedottaminen
• Oppilaille pidetään yksi luokanvalvojantunti heti lukukauden alussa.
• Huoltajia informoidaan 6.luokkien vanhempainillassa.
10. Lähialueen kartta
• Koulun piha-alueen ja välituntialueen oppilaskuljetuksen jättö/noutoalueet
sekä koulun alueella tapahtuvan liikenteen kannalta muut olennaiset asiat on
esitetty liitteenä olevassa kartassa.

