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Lähde: Kokkolan liikennetutkimus 



Maissa, joissa pyöräilymäärä on suurempi, ovat 
pyöräillyt kilometrit turvallisempia 

Lähde: Pyöräilyn lisäämisen yhteys turvallisuuteen. Liikenneturvan selvityksiä 1/2013.   



Ilmiötä tukee pyöräilyn turvallisuuden ja määrän 
samanaikainen lisääminen  

Pyöräliikenteen turvallisuuteen 
vaikuttavat: 

–  pyöräilyinfrastruktuurin laatu 
–  maankäyttö 
–  liikenneverkko 
–  autoliikenteen määrä ja 

nopeudet 
–  autoilijoiden tietoisuus 

pyöräilijöistä 
–  tienkäyttäjien 

liikennekäyttäytyminen   
–  turvallisuutta edistävä valistus 

Pyöräliikenteen määrään 
vaikuttavat:  

–  yhdyskuntarakenne ja 
–  liikenneverkko  
–  pyöräilyinfrastruktuurin laatu 
–  lainsäädäntö,  
–  palvelut ja markkinointi  
–  muiden kulkutapojen 

hinnoittelu 

Lähde: Pyöräilyn lisäämisen yhteys 
turvallisuuteen. Liikenneturvan selvityksiä 1/2013.   





Muutama poiminta Kokkolan kouluille tehdystä 
rehtorikyselystä  
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Helposti Kyllä, jonkin verran Ei oikeastaan  

Voidaanko teidän koulussanne lisätä koulumatkojen kävelyä ja pyöräilyä? 
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Onko koulussanne RAJOITETTU oppilaiden pyöräilyä kouluun? 
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Koulun pihan liikennejärjestelyiden 
parantaminen 

Muun liikenteen vähentyminen 

Pyörien säilytyksen parantaminen kouluissa 

Kävelyn ja pyöräilyn markkinointi 

Saattoliikenteen vähentyminen 

Koulun läheisyyden liikennejärjestelyiden 
parantaminen, 

Vanhempien asenteiden muuttuminen 

Mikä lisäisi oppilaiden kävelyä tai pyöräilyä kouluunne eniten? (useampi 
valinta sallittu) 



Koulumatkat terveellisiksi ja turvallisiksi 
Kokkolassa  

7 ehdotusta  



Mahdollista, kannusta, palkitse   

Ehdotukset toimenpiteiksi  
1. Saattoliikenteen ohjeistaminen: toistuva viestintä ja yhteistyö 
vanhempainyhdistyksen kanssa 
2. Yhteistyö liikenneinfran parantamiseksi: vaarapaikkojen 
kartoitus yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa  
3. Pyörille selkeästi osoitettu paikka koulun pihalla  
4. Turvallisuuskampanjat  
5. Aikuiset mukaan kävelemään ja pyöräilemään 
6. Varusteet ja taidot  
7. Lasten aktivoiminen: valistus ja  oivallus  



 1. Saattoliikenteen ohjeistaminen: toistuva viestintä 
ja yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa 



2. Yhteistyö liikenneinfran parantamiseksi 

•  vaarapaikkojen kartoitus yhdessä vanhempainyhdistyksen 
kanssa  

•  katselmus yhdessä kaupungin edustajien kanssa: mikä on 
varsinainen ongelma?  

•  asian eteenpäin vieminen rahoituksen varaamista varten  
•  toteutetaan niitä keinoja, joilla rahoilla saadaan eniten 

vaikuttavuutta  (parannettua turvallisuutta, lisättyä kävelyä ja 
pyöräilyä)  



3. Pyörille selkeästi osoitettu paikka koulun pihalla  

•  Pyörille riittävät tilat  
•  Pyörät säilytetään niille osoitetulla paikalla  
•  Pyörien käytöstä koulupäivän aikana sovitaan yhdessä lasten 

kanssa  



Lähde: www.yle.fi  



4. Turvallisuuskampanjat  

•  Liikennesääntöjen läpikäynti lasten kanssa vähintään kerran 
vuodessa  

•  Poliisille valvontapyyntö nopeuksista ja suojatien edessä 
pysähtymisen noudattamisesta  

•  Suojatiekampanjat  
•  Vanhempainyhdistyksen saattoliikennevalvonta  
•  Pyöräilykypärän käyttökilpailu 
•  Heijastimen ja pyörävalon käyttökilpailu: jokainen kouluun 

heijastimella tai pyöränvalolla tullut saa tikkarin/tarran  
 



5. Aikuiset mukaan kävelemään ja pyöräilemään 

Lapsille tärkeät aikuiset mukaan (vanhemmat, isovanhemmat, 
naapurit, kavereiden vanhemmat) 
•  Kävelevien ja pyöräilevien koulubussien kokeileminen 

(vuoroliikenne)  
•  Satunnainen lasten kouluun saattaminen kävellen tai pyöräillen 

(tilausajo)  
•  Koulun retket (tai muuhun opetukseen kuuluvat retket) 

kävellen ja pyöräillen 
Haaste vanhemmille! Kävele tai pyöräile lapsen koulumatka 
yhdessä lapsesi kanssa vähintään kerran lukukaudessa 
 



6. Varusteet ja taidot  

•  Vanhempien muistuttaminen: lapsilla tarkoituksenmukainen, 
oikean kokoinen ja turvallinen pyörä  

•  Pyörämerkki 
•  Koululle heijastimet, lainapyörä ja –kypärä kävely- ja 

pyöräretkiä varten   
 



7. Lasten aktivoiminen: valistus, oivallus ja 
palkitseminen  

5 pilottikoulussa toteutettiin 3 erilaista 
kampanjointikeinoa 



 Peltokorven koulun lasten ehdotuksia unelmien 
pyöräilykypäräksi 

Jokaiselta luokka-asteelta arvottiin yksi palkinnon saaja. Led-valot jaettiin 
aamunavauksessa.  



Sokojan koulun kampanjaviikko  
Vi har gett poäng enligt följande: 
•  cyklande eller gående                                        1 poäng 
•  cyklande med hjälm                                           2 poäng 
•  gående med reflex                                             2 poäng 
•  cyklande med reflex                                          2 poäng 
•  cyklande med hjälm o. reflex                            3 poäng 
 
Jag har räknat ut poäng/elev i varje klass och resultatet var följande:  
•  Åk 6                    6,6 poäng /elev 
•  Åk 5                    3,5 poäng / elev 
•  Åk 4                    9,2 poäng / elev 
•  Åk 3                    10,2 poäng / elev 
•  Åk 1-2 S             3,1 poäng / elev 
•  Åk 1-2 N            4,6 poäng / elev 

Lapset suhtautuivat kilpailuun suurella vakavuudella, vanhemmilta tuli 
positiivista palautetta. 3- ja 4 luokkalaiset palkittiin led-lampuilla  



Mäntykankaan koulun kampanjaviikko:  
eniten lihasvoimin koulumatkoja tehnyt luokka palkittiin  

•  Tulokset 6.-10.10.2014 (torstai ja perjantai sateisia)  
•  Oppilaita yhteensä 295 1.-6. luokilla. 
•  Mukana myös 4 pienluokkaa, jossa oppilaita max 10 oppilasta 
•  Oppilaille kerrottiin etukäteen päivänavauksen kisailusta luokkien kesken ja 

huoltajia informoitiin wilman välityksellä 
•  Rehtori piti16 luokassa tietoiskun pyöränvalojen tärkeydestä pyöräiltäessä ja näytti 

palkintona olevia led-valoja  
•  luokkien oppilaskuntaedustajat opettajan avustuksella keräsivät tulokset luokista.  

–  Kävellen 325 oppilasta 
–  Pyöräillen 626 oppilasta à yhteensä 951 suoritusta /295 opp.  
–  Keskiarvona viikon ajalta 3.2  suoritusta/oppilas 

•  Ledvalot voitti 3b luokka/ 20 opp. /opettaja Sinikka Kuusjärvi 
–  Tämän luokan keskiarvona viikon ajalta 4.2 suoritusta/oppilas 

 



Hollihaan ja Torkinmäen koulu 5-luokkalaiset : Ryhmätyönä laadittava juliste 
pyöräilykypärän käytön lisäämiseksi, palkittiin arvalla yksi ryhmä molemmista  


