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Koulumatkat Jokirinteen oppimiskeskukseen
- TURVALLISESTI KÄVELLEN JA PYÖRÄLLÄ
KOULUUN KÄVELLEN JA PYÖRÄILLEN
Lapset saavat tärkeää hyötyliikuntaa, kun he kulkevat kouluun 
kävellen tai pyöräillen. 
Kun osa päivän liikunnasta on hyötyliikuntaa jo lapsuudessa ja 
nuoruudessa, säilyy liikunta usein opittuna tapana myös 
aikuisiällä.
Kävely ja pyöräily ovat myös ekologinen valinta koulumatkan 
taittamiseen. 
Oppimiskeskuksen pihalla on runsaasti runkolukittavia paikkoja 
pyörille!

KOULUMATKALIIKUNNAN HYÖTYJÄ
Kunto kohenee
Keskittyminen paranee
Itsenäisen liikkumisen taidot karttuvat
Ajoneuvoliikenne vähenee koulun ympäristössä
Päästöt ympäristöön vähenevät
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KOULUMATKA
KÄVELLEN JA PYÖRÄILLEN
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Liikenne Jokiniityntiellä oppimiskeskuksen 
välittömässä läheisyydessä

JOKINIITYNTIELLE JA OPPIMISKESKUKSEN 
LÄHIPARKKIPAIKOILLE AJAVAT VAIN
1. Varhaiskasvatuksen asiakkaat
2. Virallinen koulukuljetus (tilausliikenteen taksit)
3. Saattokuljetus oppilaalle, jolla on liikkumiseste
4. Oppilaiden mopot ja mopoautot omalle kartalle 

merkitylle parkkipaikalle

LÄHEISEN RAKENNUSTYÖMAAN RASKAS LIIKENNE
Jokiniityntien kautta kulkee myös raskasta liikennettä 
läheiselle rakennustyömaalle.
Alueella on kuitenkin eri suunnista tulevia, turvallisia 
kevyenliikenteen väyliä. Kulkureitit on merkitty 
kartalle saattopaikkojen ja oppilaiden 
käyttämien bussipysäkkien lisäksi.

JOKINIITYNTIE EI OLE TARKOITETTU 
KOULULAISTEN SAATTOLIIKENNETTÄ VARTEN
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Koulumatkat Jokirinteen oppimiskeskukseen
- SAATTOLIIKENNE
TAVOITTEENA TURVALLINEN KOULUTIE JA 
RUUHKIEN VÄLTTÄMINEN
Kun mahdollisimman moni Jokirinteen oppilas kulkee 
kouluun kävellen tai pyörällä, vähenee 
saattoliikenteen tarve ja koulutie on kaikille 
turvallisempi.
Jos lapsi tuodaan aamuisin kouluun autolla, on hänet 
paras jättää hieman etäämmälle koulusta, josta hän 
voi kävellä loppumatkan perille asti. Silloin 
saattoliikenne aiheuttaa mahdollisimman vähän 
vaaratilanteita muille koulumatkalaisille.
Kannattaa myös ottaa huomioon, että varsinkin 
aamulla vilkas saattoliikenne ruuhkauttaa keskustan 
aluetta ja voi siten viivästyttää myös 
työmatkaliikennettä.
Saattopaikat ja turvallisimmat kävelyreitit 
on merkitty kartalle (sivu 6).

Keskustan urheilukenttien ja jäähallin parkkipaikka 
on merkitty pääsaattopaikaksi.
Vilkas saattoliikenne aiheuttaa turvallisuusriskejä, 
joten vanhemmat voivat vaikuttaa omalla 
liikennekäyttäytymisellään ja valinnoillaan koulun 
liikenneympäristöön ja sen turvallisuuteen.

MOPOILIJOILLE
Mopoilevat ja mopoautoilevat oppilaat voivat jättää 
ajoneuvonsa niille kartalle merkitylle paikalle.
Keskustan alueella jalankulku- ja pyöräteillä ei saa 
ajaa mopolla.
Mopot ja mopoautot kulkevat merkitylle 
parkkipaikalle Jokiniityntien kautta.
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KOULULAISTEN
BUSSILIIKENNE

REITIT JA AIKATAULUT 
 HSL.FI
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