Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus vanhemmille

Näin voit lisätä lapsesi turvallisuutta koulumatkoilla

Tällä lomakkeella selvitetään lapsesi koulumatkan mahdollisia vaarallisia paikkoja kuten
katuja, risteyksiä ja tienylityksiä. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota lasten liikenne
turvallisuuteen ja saada parannuksia koulumatkojen ongelmakohtiin. Lomakkeet palautetaan
kouluun. Toivomme lisäksi, että käyt yhdessä lapsesi kanssa läpi turvallista kulkemista
ongelmapaikoissa, sillä mahdollisten parannusten aikaansaaminen saattaa viedä aikaa.
Kääntöpuolella on lisävihjeitä lapsesi turvallisuuden parantamiseksi koulumatkoilla.

• Valitse turvallisin reitti. Siinä on mahdollisimman vähän tienylityksiä. Valitse mahdollisista
tienylityspaikoista sellainen, joka on lapsellesi helpoin ja turvallisin. Ohjaa häntä käyttämään myös kevyen liikenteen väyliä aina kun se on mahdollista.

• Korosta turvallista tienylitystä. Valitse ylitykseen sellainen paikka, josta on hyvä näkyvyys.
Neuvo lasta pysähtymään, katsomaan ja kuuntelemaan. Näin hän ehtii rauhassa tarkistaa,
onko tie vapaa.

Kirjoita vastauksesi kysymyksiin ja ympyröi oikea vaihtoehto.

Kunta

• Harkitse, milloin lapsesi on turvallisinta kulkea kouluun jalan, pyörällä tai muulla tavoin.
Koulunsa aloittavan on usein varsinkin vilkkaassa liikenteessä turvallisempaa kulkea jalan
kuin pyörällä. Verrattuna automatkoihin itse kuljetuilla koulumatkoilla oma liikenneympäristö hahmottuu lapselle ja samalla hän saa liikuntaa.
		 Jos koulumatka on yli 5 km pitkä tai muodostuu oppilaan iän tai muiden olosuhteiden
vuoksi oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai saattamista myönnettävään riittävään
avustukseen (Perusopetuslain 32§).

Luokka

Koulu

1. Mikä on lapsesi koulureitin vaarallisin paikka? Nimeä kyseinen paikka
(esimerkiksi Jokikadun ja Ratakadun risteys).

2. 	Paikka on vaarallinen, kun lapseni kulkee
jalan

pyörällä

mopolla

henkilöautossa

bussilla

• Kulje koulumatka ja uudet reitit yhdessä lapsesi kanssa ja näytä hänelle turvallinen
tapa toimia.

koulukuljetuksessa

3. Miksi paikka on lapsellesi vaarallinen tai pelottava?

4. Mitä mielestäsi voitaisiin tehdä, jotta liikenneturvallisuus tässä vaarallisessa paikassa paranisi?

• Arvioi lapsesi koulumatkan turvallisuutta monien eri tekijöiden kautta. Mitä suurempi
nopeus koulutiellä sallitaan, sitä suuremmat vaatimukset tulee asettaa myös tien suunnassa kulkemisen ja tienylitysten turvallisuudelle. Esimerkiksi erilliset kevyen liikenteen väylät
ja alikulkutunnelit ovat tarpeellisia jo alhaisen nopeusrajoituksen alueilla, mutta niiden
tarve kasvaa vielä entisestään nopeusrajoituksen kasvaessa. Muita koulumatkojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. liikennemäärät, valaistus- ja näkyvyysolosuhteet,
tien ja pientareen leveys, raskaan liikenteen osuus sekä tien mäkisyys ja kaarteisuus.
• Jos kuljetat lapsesi autolla kouluun, pysähdy koulun kohdalla niin, ettei siitä aiheudu
kenellekään lapselle vaaraa ja ettei lapsesi joudu ylittämään tietä. Kouluun kiirehtiessään
lapset eivät aina huomaa lähestyviä ajoneuvoja.

5. Tähän voit tarvittaessa piirtää kartan vaarallisesta paikasta. Jos haluat kiinnittää
huomiota myös johonkin muuhun koulumatkaa vaarantavaan asiaan tai paikkaan,
voit käyttää tilaa siihen.

• Huolehdi siitä, että lapsesi käyttää turvalaitteita kuten pyöräilykypärää, heijastinta ja
turvavyötä. Käytä niitä itsekin.
• Kerro lapsellesi, että hänen on aina itse varmistettava liikenteessä oma turvallisuutensa.
Lapset luottavat yleensä liikaa muihin tienkäyttäjiin, sekä autoilijoihin että kavereihinsa.
Erityisesti tienylitystilanteessa on oltava tarkkana, sillä tilanteet vaihtuvat nopeasti.

