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Johdanto  

Perusopetuksen piirissä olevat oppilaat ovat aktiivisia koulumatkapyöräilijöitä. 

Matkat kouluun ovat usein kohtuullisen pituisia ja siksi hyvin pyöräiltävissä. 

Koulumatkapyöräily kuitenkin vähenee talven tullen. Toisilla paikkakunnilla 

pyöräilymäärät putoavat enemmän kuin toisilla.  

Miksi näin tapahtuu? Miten paljon Lappeenrannan koululaiset pyöräilevät talvella? 

Voidaanko talvipyöräilyn määriä saada kasvamaan? Näihin kysymyksiin perustettiin 

Lappeenrannan Talvipyöräillen kouluun -projekti, joka on osa valtakunnallista 

Fiksusti kouluun -hanketta.   

Osa talvipyöräilyä haittaavista tekijöistä on rakenteellisia (esim. pyöräilyreittien 

heikko talvikunnossapito, pyöräparkkien huono kunto ja talvihoito) ja osa 

asenteellisia (esim. “talvella ei voi pyöräillä, pyöräilykausi päättyy syksyllä”, 

”talvipyöräily vaatii erityisvarusteita”, “pyöräily talvella on vaarallista”). Projektin 

kantava ajatus oli, että talvisessa koulumatkapyöräilyssä on paljon 

kasvupotentiaalia, jos sitä pidätteleviä syitä poistetaan. Projekti tuotti tietoa 

pyöräilyreittien tilasta ja oppilasmääristä reiteillä, talvipyöräilymääristä sekä 

koulujen pyöräparkeista. Lisäksi kyselyn avulla selvitettiin oppilaiden talvipyöräilyyn 

liittyviä ajatuksia ja asenteita. 

Projektin toteutukseen osallistunut Lappeenrannan kaupungin Varhaiskasvatus- ja 

opetustoimi, Liikuntatoimi, Elinvoima ja kaupunkikehitys -toimiala sekä 

Lappeenrannan Pyöräilijät ry.  

Tämän raportin tietojen toivotaan päätyvän rehtorien, kaupunkiorganisaation 

johtajien sekä poliittisten päättäjien pöydille ja johtavan pyöräilyä edistäviin 

investointeihin siellä, missä ne ovat tehokkaimpia ja vaikuttavimpia. Raportin tiedot 

tulevat toivottavasti hyötykäyttöön myös Fiksusti Kouluun - ohjelman kautta muissa 

kunnissa ja kaupungeissa, missä pyöräilyolosuhteita kehitetään. 
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Tärkeimmät havainnot 
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Tärkeimmät toimenpide-ehdotukset 
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Koulupyöräilyreitit: reittien kulku, oppilasmäärät ja 
talvikunnossapidon tila 

Koulumatkapyöräilyyn vaikuttaa varsinkin talvella merkittävästi koululle johtavien 

pyöräilyreittien tila. Talvella talvikunnossapito eli lumen auraaminen, liukkauden 

torjunta ja loskan poistaminen ovat kriittisiä toimintoja talvipyöräilyn edellytysten 

ylläpitämiseksi.  

Oppilaiden koulureittejä tutkittiin erityisesti talvipyöräilyn näkökulmasta. 

Todennäköisimmät reitit selvitettiin karttatarkastelun avulla ja oppilasdatan avulla 

reiteille laskettiin oppilasmäärät. Oppilasmäärien avulla nähtiin merkittävimmät 

koulureitit joiden talvikunnossapitoluokka selvitettiin. Vilkkaiden koulureittien 

talvikunnossapitoluokissa olevat puutteet raportoitiin Lappeenrannan kaupungin 

kunnossapidon suunnittelusta vastaaville henkilöille, jotka huomioivat tiedot 

pyöräteiden uudelleen luokittelussa. 

Koulureittien sujuvuutta tai turvallisuutta tarkasteltiin yleispiirteisesti. 

Koulukohtaisesti tulkittiin, onko koulun liikenneympäristö  

● maaseutumainen vai kaupunkimainen sekä 

● turvallinen vai haastava  

Lisäksi otettiin huomioon koulureiteille osuvat haastavat risteykset ja muut 

koulumatkapyöräilyn turvallisuuteen vaikuttavat ilmeiset seikat. 

Koulureittien oppilasmääriä kuvaava aineisto on hyödyllistä koulujen lähialueiden 

liikenneympäristön suunnittelussa, saattoliikenteen ja risteysjärjestelyjen 

parantamisessa sekä koulujen pyöräparkkien sijoittamisen suunnittelussa.  
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Tulokset 

Koulureitit, niiden oppilasmäärät ja havainnot kunnosspitoluokkien puutteista 

koottiin karttapalveluun, mistä laaja joukko pystyi katselemaan tietoja projektin 

aikana.  

Nyt aineisto on saatavana koulukohtaisina reittikuvina, jotka on koottu tämän 

raportin liitteeseen 4. Esimerkki reittikuvasta on alla oleva Lappeenrannan Kimpisen 

koulujen reittejä esittävä kuva. 

 

Kimpisen koulun koulureitit ja niiden oppilasmäärät. Muiden koulujen kuvat löytyvät 
liitteestä 4. 

Talvipyöräilyn mahdollistamiseksi vilkkaiden koulureittien tulee olla riittävän 

korkeassa talvikunnossapitoluokassa, jotta oppilaat voivat luottaa väylien olevan 

pyöräilykunnossa aamuisin ja iltapäivisin. Käytännössä tutkittiin, onko vilkkailla, yli 
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50 oppilaan koulureiteillä 2. kunnosapitoluokan pyöräteitä. Näitä löydettiin 17 

kappaletta ja tiedot raportoitiin heti kunnossapidon suunnittelusta vastaavien 

virkamiesten käyttöön. Merkittävimpiä kunnossapitoluokkapuutteita havaittiin 

Myllymäen koulun (alla olevassa kuvassa), Lappeen koulun, Kimpisen koulun sekä 

Joutsenon koulun reiteiltä. 

 

Myllymäen koulun koulureittien oppilasmäärät (vihreät viivat ja luvut) sekä havaitut 
puutteet kunnossapitoluokissa (punaiset viivat). 

 

Reittiaineiston käsittelyn yhteydessä tunnistettiin, että tärkeille koulumatkareiteille 

osuu myös Ely-keskuksen ylläpitämiä pyöräteitä (Pulpin ja Joutsenon koulun 

reiteillä). Näiden reittien osalta selvitettiin kunnossapitoluokat ja välitettiin 

palautetta pyöräteiden huonosta kunnosta Kaakkois-Suomen Ely-keskukseen. 

Toimenpiteenä suositellaan Ely-keskusten kanssa käytävän viestinnän ja 

suunnittelun kehittämistä siten, että yhteydenpito on suunnitelmallista ja toistuvaa. 

Tämän työn puitteissa reittiaineistoa käytettiin lisäksi pyöräparkkien sijainnin 

pisteyttämisessä, Joutsenon koulun, Lauritsalan koulun sekä Kesämäen koulun 

pihasuunnittelmien arvioinnissa sekä pyöräilypotentiaalin määrittelyssä. 
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Oppilaiden pyöräilypotentiaali 

Oppilaiden pyöräilypotentiaalilla tarkoitetaan sitä oppilasjoukkoa, jolle olisi 

mahdollista kulkea pyörällä kouluun. Korkean pyöräilypotentiaalin kouluilla 

koulumatkapyöräilyn edistämiseksi tehdyt panostukset vaikuttavat joko 

lukumäärällisesti tai prosentuaalisesti suureen oppilasmäärään. Matalan 

pyöräilypotentiaalin kouluilla pyöräilyn edistämiseen käytettävissä olevat keinot taas 

eivät vaikuta suuriin oppilasmääriin. Pyöräilypotentiaalin avulla voidaan siis arvioida 

sitä, mihin koulumatkapyöräilyn edistämiseen kohdennettavat investoinnit 

kannattaa kohdistaa. 

Pyöräilypotentiaali määritettiin tässä työssä seuraavien tekijöiden avulla: 

Oppilaiden määrä 

Kuinka paljon oppilaita koululla on.  

Oppilaiden jakauma koulumatkan pituuden suhteen 

Miten oppilaat jakautuvat etäisyysvyöhykeille koulumatkan pituuden 

suhteen. 

Jokaisen oppilaan koulumatkan pituus laskettiin katuverkkoa pitkin (ei 

linnuntietä) ja oppilasmääriä tarkasteltiin vyöhykkeillä 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja > 6 

km. 

Koulumatkapyöräilyn kannalta tärkeimmiksi etäisyysvyöhykkeiksi nostettiin 3 

km ja 5 km etäisyydet. 5 km etäisyyden tiedetään olevan pyöräilyssä 

eräänlainen raja-arvo, jota pidemmillä matkoilla kulkumuodoksi valitaan 

usein julkinen liikenne tai henkilöauto. Lisäksi koulumatkoilla yli 5 km 

matkoilla on usein käytettävissä kaupungin tarjoama koulukyyti. Talvisin 

pyöräilymatkat ovat lyhyempiä kuin kevät- ja syyskausilla. 3 km etäisyyttä 

pidettiin matkana, joka sujuu pyöräillen sujuvasti myös talvella, jos 

pyöräilyreittien talvikunnossapito on asiallista. 
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Liikenneympäristön turvallisuus 

Kuinka turvallinen koulureittien liikenneympäristö on. 

Liikenneympäristön turvallisuus arvioitiin yleispiirteisesti liikenneverkon 

tyypin ja liikennemäärän perusteella. Liikenneverkon tyyppeinä käytettiin 

maaseutumaista ja kaupunkimaista (urbaani). Liikennemäärien avulla 

määriteltiin liikenneympäristö joko turvalliseksi tai haastavaksi. 

Tulokset 

Pyöräilypotentiaalin määrittelemiseen käytetyt tiedot on laskettu alla olevaan 

taulukkoon.  
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Taulukko: Lappeenrannan koulujen pyöräilypotentiaali ja sen määrittämiseen 
käytetyt tiedot. Kaikki etäisyysvyöhykkeet esittävä laajempi taulukko on raportin 
liitteenä 1.  

 

11 koulun pyöräilypotentiaali on suuri, kahden kohtalainen ja viiden pieni. 

Esimerkkejä suuren pyöräilypotentiaalin kouluista ovat Kaukaa ja Pulp (kaikki tai 

lähes kaikki oppilaat alle 3 km päässä koulusta) sekä Kimpinen (suuri oppilasmäärä).  

Kohtalaisen pyöräilypotentiaalin kouluja ovat Lönnrotin (keskisuuri oppilasmäärä ja 

haastava liikenneympäristö) ja Korvenkylän koulut (keskisuuri oppilasmäärä). 

Maaseuden pienten koulujen pyöräilypotentiaali on pieni pienten oppilasmäärien ja 

haastavan maaseuden liikenneympäristön takia. 

Laajempi kaikki etäisyysvyöhykkeet kuvaava taulukko on raportin liittenä 1. 

 
11 



 

 

Koko kaupunkia kuvaava pyöräilypotentiaali on summa 5 km etäisyydellä asuvista 

oppilasta: 4782 oppilasta. Talvipyöräilypotentiaali koko kaupungin tasolla kuvaa 3 

km etäisyydellä asuvien oppilaiden määrä: 4098 oppilasta.  

Koulumatkapyöräilyn lisäämiseen tähtäävät investoinnit edistävät siis 

Lappeenrannassa yli 4000 lapsen ja nuoren hyvinvointia. Korkean 

pyöräilypotentiaalin koulujen osalta suositellaan tehtäväksi erillinen koulujen 

pyöräilyn edistämissuunnitelma. 
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Koulujen pyöräparkkien tila 

Pyöräparkki on osa pyöräilyinfrastruktuuria, ja löytyy käytännössä jokaisen koulun 

pihasta. Laadukkaassa pyöräparkissa toteutuvat parhaimmillaan seuraavat tekijät: 

● Riittävä kapasiteetti ja väljä mitoitus (pyörät pysyvät järjestyksessä parkin 

alueella, toiminta parkissa on sujuvaa) 

● Runkolukituksen mahdollisuus ja kameravalvonta (vähentää 

pyörävarkauksia) 

● Katos (tarjoaa säänsuojan polkupyörille ja pyöräilijöille) 

● Suotuisa sijainti kulkureittien suhteen (parkin sijainti lähellä pääovea 

kannustaa pyöräilyyn) 

● Selkeä ja vaivaton reitti pyöräparkille (esteetön kulku parkkiin kannustaa 

pyöräilemään) 

● Hyvä valaistus (valaistus on tärkeä sujuvuutta lisäävä tekijä joka lisää myös 

turvallisuudentunnetta) 

● Talvikunnossapito (talvikunnossapito on varmistettu sopimuksellisesti siten, 

että parkki puhdistetaan lumesta lumisateen jälkeen, tarvittaessa kolan ja 

lapion avulla koneellisen toiminnan ollessa usein pyöräparkeissa vaikeaa) 

Raportissa aiemmin määritelty pyöräilypotentiaali kuvaa koulukohtaisesti, millainen 

tarve pyöräpysäköinnille on. Varsinkin suuren pyöräilypotentiaalin kouluilla 

pyöräpysäköinnin tilaan tulisi kiinnittää huomiota osana oppilaiden fyysistä 

aktiivisuutta tukevan toiminnan kehittämistä. 

Pyöräparkkien kehittämisen yhteydessä on hyvä huomioida myös oppilaiden iän 

vaikutus pyöräpysäköinnin tarpeeseen. Alakouluikäisille pyöräparkin turvallinen 

sijainti etäällä vilkkaista väylistä on tärkeää, mutta moni alakoululainen ei vielä osaa 

tai ymmärrä hyödyntää esimerkiksi runkolukittavia pyörätelineitä. Yläkoulujen, 
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lukioiden ja koulujen henkilökunnan pyöräparkeissa taas runkolukituksen 

mahdollistaminen on tärkeää, sillä nuorten ja aikuisten polkupyörät ovat kalliimpia 

ja näin varkauden kohteina houkuttelevampia. Nuoret ja aikuiset myös osaavat ja 

haluavat pitää omaisuudestaan tarkempaa huolta. 

Tulokset 

Jokaisen koulun pyöräparkkiin käytiin tutustumassa ja ylös kirjattiin 

ennaltamääritellyn listauksen mukaiset tiedot: 

● Kapasiteetti:  Riittävä pyöräilyn kasvutavoitteille 2, riittävä nykytilaan 1, 

riittämätön nykytilaan -1 

● Teline:  Runkolukittava 2, ei-runkolukittava 1, ei telinettä 0 

● Katos:  Katos 2, ei katosta 0 

● Sijainti: Hyvä saavutettavuus kulkureitiltä 2, hieman sivussa 

kulkureitiltä 1, kaukana kulkureitiltä 0 

● Reitti: selkeä ja toimiva reitti parkille 1, ei selkeää reittiä 0 

● Valaistus: Valaistus 1, ei valaistusta 0 

● Opastus: On tai ei tarvetta 1, ei 0 

● Valvonta: Kameravalvonta 1, ei valvontaa 0.  

Pyöräparkkien talvikunnossapidosta ei puuttuvan talven takia tehty havaintoja.  

Eri tekijöiden saamien numeroarvojen perusteella jokaiselle pyöräparkille annettiin 

arvosana. Kapasiteetin nyky- ja tavoitetilan määrittämisessä käytettiin seuraavia 

laskukaavoja: 

● Nykytilan telinetarpeen laskukaava: maaseudulla 20% tai 

kaupunkialueilla 45% 5 km säteellä asuvista oppilaista tulee pyörällä 

kouluun 

● Tavoitetilan telinetarpeen laskukaava: 45% maaseudulla tai 65% 

kaupunkialueilla 5km säteellä asuvistaoppilaista tulee pyörällä 

kouluun 
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Pyöräparkkikartoituksen laajat havainnot on koottu tämän raportin liitteeseen 2. 

Tiivistetty yhteenveto on alla olevassa taulukossa. 

 

Taulukko: Koulujen pyöräparkkikartoituksen tiivistetyt tulokset. Laajemmat tulokset ovat 
liitteessä 2.  
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Pyöräparkkikartoituksen havaintojen perusteella akuuteimpia toimia vaativa 

pyöräparkki sijaitsee Sammonlahden koululla. Myös Kaukaan koulun pyöräparkin 

parantamista pidetään erittäin tärkeänä. Lisäksi Kimpisen, Voisalmen ja Lönnrotin 

koulujen pyöräparkit erottuvat parannuskohteina. 

Koulujen pyöräparkeissa olevat pyörätelineet ovat käytännössä kahden tyyppisiä: 

maassa olevia irtonaisia perinteisiä eturengastelineitä tai maahan kiinnitettyjä 

maasta irti olevia eturengastelineitä. Molemmissa telinetyypeissä esiintyy vaurioita, 

jotka estävät telineiden oikeaoppista käyttöä. Useimmat vauriot ovat oletettavasti 

lumiauran aikaansaamia mutta myös ilkivaltaisesti aiheutetut vauriot ovat 

mahdollisia. Auraamiseen käytettyjen koneiden aiheuttamia vaurioita tulisi hallita 

sopimalla pyöräparkkien lumen poistosta siihen sopivilla välineillä, velvoittamalla 

urakoitsija korvauksiin jos vahinkoja syntyy sekä valitsemalla sellaisia 

pyörätelinetyyppejä, joita voidaan tarvittaessa korjata vaihtamatta koko telinettä. 

  

 

Pulpin koulun pyöräparkki saa mm. hyvän sijainnin ja riittävän kapasiteetin ansiosta 
parhaan arvosanan nykyisistä olemassa olevista pyöräparkeista.  
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Sammonlahden koulun pyöräparkki on kapasiteetiltaan täysin riittämätön suuren 
koulun tarpeisiin. Lisäksi huonolaatuiset telineet ja sijainti laskevat yleisarvosanaa.  

 
Yleisesti käytetyn kierrukkatelineen kapasiteetti on hyvin pieni, vain noin ⅙ telineen 
haarukoista on käyttökelpoisia jos teline on seinän tai muun esteen lähellä. Kuva 
Lauritsalasta. 
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Pyörätelineiden vauriot ovat hyvin yleisiä ja oletettavati usein lumiaurojen 
aiheuttamia. Asia pitäisi huomioida talvikunnossapidon sopimuksissa sekä valita 
telineitä, joiden korjaaminen on mahdollista. 

 

Joutsenon koulun, Lauritsalan koulun ja Kesämäen yläkoulun pihojen pyöräparkit 

uudistuvat pian käynnissä olevien rakennushankkkeiden myötä. Myös 

Sammonlahden koulun alue tulee uudistumaan Sammontalon rakentamisen myötä. 

Suunnitelmien perusteella uudistuvat pyöräparkit ovat laadukkaita. Lauritsalan ja 

Joutsenon kouluille on suunniteltu myös yläkouluikäisille tärkeitä runkolukittavia 

telineitä. Kesämäen koulun pihasuunnitelmista yläkoulun pyöräparkille tärkeä 

runkolukittavuus puuttuu ja sitä ehdotetaan lisättäväksi pihasuunnitelmiin. 
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Oppilaiden pyöräilymäärien kausivaihtelu: talvi vs.kevät. 

Fiksusti kouluun -hankkeen sivuilla (https://liikkuvakoulu.fi/fiksustikouluun) todetaan 

pyörällä tai jalan tehtyjen koulumatkojen määristä talvi- ja kesäkaudella seuraavasti:  

Alle kilometrin mittaisista koulumatkoista valtaosa (90 %) tehdään kävellen tai 

pyörällä, mutta aktiivisten koulumatkojen osuus on 1–3 kilometrin matkalla 78 % 

ja 3–5 kilometrin matkalla enää 45 %. Matkan pituuden lisäksi ikä ja vuodenaika 

vaikuttavat merkittävästi siihen, kuljetaanko kouluun lihasvoimin vai vanhempien 

kyydissä. Talvisin aktiivisia koulumatkaliikkujia on neljännes vähemmän kuin 

sulan maan aikaan. Koulujen ja alueiden väliset erot fiksussa liikkumisessa ovat 

suuria. 

Pyöräilymäärien laskennalla tavoiteltiin tietoa siitä, mitä Lappeenrannan 

pyöräilymäärät ovat suhteessa yllämainittuihin lukuihin. Lappeenrannan 

koulukohtaisten pyöräilymäärien selvittämisen lisäksi haluttiin tutkia 

pyöräilymäärien vuodenaikaisvaihtelun suuruuden vaihtelua. Laskentaan valittiin 

mukaan viisi erityyppistä koulua. Valitut otoskoulut olivat: 

● Kaupunkialueen keskikoinen alakoulu, haastava liikenneympäristö: Lönnrot  

● Kaupunkialueen keskikokoinen alakoulu, turvallinen liikenneympäristö: Pulp 

ja Lappee 

● Kaupunkialueen suuri koulu ja myös yläkoulu: Lauritsala ja Sammonlahti 

● Maaseuden keskikokoinen alakoulu: Kasukkala 

Laskenta oli tarkoitus suorittaa talvikaudella helmikuussa (3.-7.2.2020) ja 

kevätkaudella toukokuussa (4.-8.5.2020). Vain helmikuun laskenta suoritettiin, 

toukokuun laskenta peruuntui koronavirusepidemien takia.  

Helmikuun pyöräilymäärät laskettiin laskemalla viikon ajan päivittäin koulun 

pyöräparkissa olevien pyörien määrä. Päivittäisistä luvuista laskettiin viikon 

keskiarvo. Laskentaviikolla vallitsi syksyinen ja hyvin pyöräilyyn soveltuva sää. 
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Tulokset 

Pyöräilymäärien laskennassa saadut tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Tulokset vahvistavat niitä olettamuksia joita talvipyöräilyn osalta voitiin tehdä 

otoskoulujen liikenneympäristön perusteella. Haastavan liikenneympäristön 

kouluilla eli Lönnrötin ja Kasukkalan kouluilla talvikoulumatkapyöräily on hyvin 

vähäistä tai olematonta. Sammonlahden ja Lauritsalan pyöräilyosuudet ovat hieman 

suurempia, mutta eivät lähelläkään niitä suuruusluokkia, joita oppilaiden 

talvipyöräilyn oletetaan nykytilassa olevan. Pulp nousee otoskouluista esiin suurilla 

talvipyöräilymäärillä.  

 

Taulukko: Pyöräilymäärien laskennan tulokset. 

 

 

Laskennassa käytetty aikaväli ja otos ovat hyvin pieniä eivätkä siksi tue pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä koulumatkapyöräilyn todellisista määristä 

Lappeenrannassa. Lisäksi kevätlaskennan peruuntuminen sulkee pois 

mahdollisuuden tarkailla pyöräilymäärien vuodenaikaisvaihtelua. Menetelmänä 

laskentatapa vaikuttaa kuitenkin erittäin toimivalta ja sen avulla suositellaan 

tuotettavan kattavampaa ja paremman tulkinnan mahdollistavaa tietoa 

Lappeenrannan kouluilta lukuvuoden 2020-2021 aikana. 
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Kysely: Oppilaiden suhtautuminen talvipyöräilyyn 

Talvipyöräilyä voidaan lisätä parantamalla koulureittien sujuvuutta ja turvallisuutta 

mm. paremman pyörätiestön ja talvikunnossapidon avulla. Myös pyöräparkkien 

parantamisella voidaan vaikuttaa pyöräilyn lisääntymiseen. Lopulta kuitenkin 

oppilaiden ja oppilaiden vanhempien päätöksiin kulkutavan valinnassa vaikuttavat 

myös erilaiset päättäjille tuntemattomat tiedot, asenteet ja oletukset. Näiden 

seikkojen selvittämiseksi projektissa toteutettiin oppilaille ja 1-2 lk. oppilaiden 

vanhemmille suunnattu kysely. Kyselyllä tavoiteltiin vastauksia erityisesti 

kysymykseen “miksi et pyöräile talvella kouluun?”. Kyselyn tuloksien avulla on 

tarkoitus kohdentaa Lappeenrannassa syksyllä 2020 järjestettävän talvipyöräilyyn 

kannustavan kampanjan sisältöä vastaamaan tärkeimpiin talvipyöräilyn esteenä 

oleviin asioihin. 

Tulokset 

Kyselyssä kysyttiin seuraavat kysymykset:  

● Minkä koulun oppilas olet? 
● Millä luokalla olet? 
● Minkä pituinen koulumatkasi on? 
● Sinä, joka ET pyöräile talvisin kouluun: Miksi et pyöräile talvella kouluun? Voit 

valita useamman vaihtoehdon. Jos pyöräilet talvella kouluuun, voit siirtyä 
seuraavaan kysymykseen. 

● Sinä, joka pyöräilet talvella kouluun: Mitkä seikat vaikuttavat siihen, että 
kuljet talvisin pyörällä kouluun? Voit valita useamman vaihtoehdon. Jätä 
vastaamatta tähän kysymykseen, jos et pyöräile talvisin kouluun. 

● Vapaaehtoinen tarkennus edellisiin vastauksiin. 
● Mitä pyöräilyyn liittyvää haluaisit parantaa koulun pihalla tai koulun 

toiminnassa? 

Kysely jaeltiin rehtoreiden kautta 3-9 luokkalaisille ja Wilman kautta 1-2 

luokkalaisten vanhemmille. Vastauksia saatiin yhteensä 1543 kappaletta. Kyselyn 

tuloksia voit tarkastella suoraan kyselypalvelusta linkin https://bit.ly/2JCb8R0 kautta. 

Lisäksi kyselyn tulosten yhteenveto on koottu tämän raportin liitteeseen 3.  
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Kyselyn tärkeimpiä tuloksia on, että talvipyöräilyn esteeksi koetaan ensisijaisesti 

liukkaus ja sen kanssa sidoksissa olevat asiat kuten nastarenkaiden puute ja 

kaatumisen pelko. Toisaalta talvellakin kouluun pyöräilevät arvostavat pyöräilyn 

nopeutta ja sujuvuutta verrattuna muihin kulkumuotoihin. Koulujen osalta 

kaivataan parannusta pyöräparkkeihin, talvikunnossapitoon, valvontaan sekä 

pyöräilytapahtumien määrään liittyen. 

Kyselyn vapaamuotoisissa vanhempien kirjoittamissa vastauksissa nousee 

toistuvana teemana esiin mm. koulujen asettamat pyöräilyrajoitukset tai 

-suositukset nuorimmille oppilaille sekä huoli lapsen turvallisuudesta tietyillä 

reiteillä. Oppilaiden vapaissa vastauksissa korostuvat pitkien matkojen 

soveltumattomuus pyöräilyyn ja se, että talvellakin osa valitsee kulkutavan 

vallitsevan sään ja ajokelin mukaisesti. 
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Oppilaita talvipyöräilyyn kannustava kampanja syksyllä 
2020 

Lappeenrannan projektin viimeinen vaihe on järjestää talvipyöräilyyn kannustava 

oppilaille suunnattu kampanja syksyllä 2020. Kampanjassa käytettäviä sisältöjä ja 

materiaaleja kohdennetaan projektin muissa vaiheissa tuotetun tiedon avulla  ja 

pyritään luomaan oppilaille talvipyöräilystä positiivinen mielikuva. Talvipyöräilyyn 

liittyvät vaarat (esim. pääkallokelit, upottavat loskakelit) huomioidaan, mutta niitä 

tärkeämpänä seikkana tuodaan esiin ne lukuisat talvipäivät, jolloin pyöräily on 

tavallisissa talvivarusteissa miellyttävää ja sujuvaa.  

Kampanjan suunnittelu on vielä tätä raporttia kirjoitettaessa kesken. Suuntalinjoina 

on kuitenkin ytimekkään ja positiivisen kuvamateriaalin tuottaminen ja Instagramin 

hyödyntäminen tiedottamisen alustana. Lisäksi kampanjaviikoilla pyritään 

järjestämään kouluilla pyöräilyaiheista toimintaa, jonka osana kampanjan sanomat 

tulevat oppilaille tutuiksi. Mahdollisuutta jakaa ledivaloja osana koulujen tapahtumia 

selvitetään. 
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Koulukohtaiset havainnot 

Projektin tuloksien koulukohtaiset yhteenvedot on koottu tähän kappaleeseen. 

Lisäksi jokaisen koulun tuloksista on tehty erillinen yksisivuinen raportti, missä on 

kuvattu tiedot koulureiteistä, niiden oppilasmääristä, pyöräilypotentiaalista ja 

pyöräparkkien tilasta. Nämä koulukohtaiset raportit ovat tämän projektiraportin 

liitteessä 4.  

Joutseno 

Joutsenon koulu lukeutuu Lappeenrannan suurimpien koulujen joukkoon. Uusi 

koulukeskus on rakenteilla Penttiläntielle. Oppilaista 381 asuu talvipyöräiltävän 3 km 

etäisyyden ja 512 oppilasta 5 km etäisyyden päässä koulusta. Liikenneympäristö on 

kaupunkimainen ja turvallinen. Koulun pyöräilypotentiaali on suuri. Osa koululle 

tulevista vilkkaimpien koulureittien pyöräteistä on alhaisessa 

talvikunnossapitoluokassa (2 lk.), tämä puute on viety kunnossapidon suunnittelun 

tietoon. Uuden koulurakennuksen asemapiirustusten perusteella pyöräparkista 

tulee erittäin laadukas.  

Uuden Joutsenon koulukeskuksen on mahdollisuus nousta merkittäväksi 

pyöräilykouluksi, jos oppilaat onnistutaan aktivoimaan koulumatkapyöräilyyn kesällä 

ja talvella.  

Joutsenon koulun toimipisteet Parjalassa ja Ravattilassa ovat pienen 

pyöräilypotentiaalin (pieni oppilasmäärä, haastava maaseudun liikenneympäristö 

varsinkin talvipyöräilyyn) kouluja ja niiden pyöräparkit ovat nykytarpeeseen riittävät. 

Kasukkala 

Maaseudun koulu, ei pyöräteitä. Maantiet haastavia pyöräillä kouluun varsinkin 

talvella. Lisäksi pieni oppilasmäärä. Näistä syistä pyöräilypotentiaali jää alhaiseksi. 

Tarpeeseen hyvin riittävä pyöräparkki. 
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Kaukaa 

Tiheän pyörätieverkon ja rauhallisten katujen alueella sijaitseva koulu, jonka 

oppilaista lähes kaikki ovat myös talvisin pyöräilyetäisyydellä. Liikenneturvallisuutta 

uhkaa koulureiteillä vain muutama haastava risteys, jotka nekin ovat valo-ohjattuja. 

Näin ollen Kaukaan koulu on erittäin suuren pyöräilypotentiaalin koulu. Tärkeimpien 

koulureittien talvikunnossapito on riittävä. Pyöräparkkien laatu ei kuitenkaan ole 

riittävä. Pyörätelineiden joukossa on paljon vaurioituneita telineitä ja osa telineistä 

sijaitsee epäsuotuisassa paikassa leikkipaikan takana. Kaukaan koululla on, lähes 

ainoana Lappeenrannan kouluista, myös katettu pyöräparkki. Sen telineet ovat 

kuitenkin pahasti vaurioituneet. 

Kaukaan koululla on Lappeenrannan kouluista parhaat mahdollisuudet nousta 

merkittäväksi pyöräilykouluksi, jos pyöräpysäköintiä parannetaan ja oppilaat 

onnistutaan aktivoimaan koulumatkapyöräilyyn kesällä ja talvella. 

Kaukaan koulun pyöräparkkien parantaminen on tärkeä parannuskohde. 

 

Kaukaan koulun katettu pyöräparkki. 
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Kesämäki 

Kesämäen koulun osalta tutkitiin Opinitien aluetta sekä remontissa olevan yläkoulun 

pihaa työpiirustuksen avulla. Kesämäen koulun liikenneympäristö on kokonaan 

kaupunkialueella ja pyörätieverkoston piirissä, mutta myös vilkkaimman 

liikenneverkon alueella. Ruuhkaisia risteyksiä on koulureiteillä paljon ja tämä tekee 

liikenneympäristöstä haastavan. Koulun oppilasmäärä ja siten pyöräilyetäisyyksillä 

asuvien oppilaiden määrä on suuri ja koulun pyöräilypotentiaali on täten suuri.  

Tärkeimpien koulureittien talvikunnossapito on riittävä. 

Opintien puolella pyöräparkkeja on runsaasti mutta niiden laatu on heikohko. 

Telineet ovat ns. kierukkamallia, joka on eräs kehnoimmista pyörätelinemalleista 

(telinemallin kapasiteetti on hyvin alhainen ja runkolukitseminen mahdotonta). 

Uudistuvan yläkoulun pihaan on tulossa työpiirusten mukaan laadukkaampi ja 

tarpeeseen riittävän kapasiteetin omaava pyöräparkki. Sen osalta merkittävin puute 

on, ettei suunniteltu pyöräparkki tarjoa runkolukitusmahdollisuutta. 

Runkolukittavuus on yläkoulun pyöräileville oppilaille tärkeää, sillä nuorten pyörät 

ovat lasten pyöriä arvokkaampia ja siten kiinnostavampia varkauden kohteita. 

Pyöristä myös halutaan pitää parempaa huolta, sillä niiden käyttöikä on pitkä. 

Yläkoulun osalta oppilasmäärinä käytettiin vuonna 2019 tehdyn Family center 

pyöräilyselvityksen yhteydessä saatuja tietoja. 

Kimpinen 

Kimpisen koulu on oppilasmäärältään Lappeenrannan suurin koulu. Talvipyöräilyn 

piirissä olevia oppilaita on yli 600 sekä kevät- ja syyskaudella yli 850. 

Pyöräilypotentiaali on suuri siitä huolimatta, että liikenneympäristö on vilkkaan 

katuverkon takia haastava. Joidenkin tärkeimpien koulureittien 

talvikunnossapitoluokka ei ole nykyisellään riittävä. Tämä asia on viety 

kunnossapidon suunnittelun tietoon. Kimpisen kampuksella on useita 
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pyöräparkkeja, joiden kapasiteetti on riittävä, mutta runkolukitusmahdollisuutta ei 

ole yhdessäkään pyöräparkissa. Yläkoulun ja lukion oppilaille sekä henkilökunnalle 

tämä olisi kuitenkin todella tärkeää, sillä varsinkin nuorten ja aikuisten pyörät tulee 

saada turvallisesti pysäköityä koulupäivän ajaksi. 

Kimpisen koulun pyöräparkkien parantaminen katosten ja runkulukittavien 

telineiden avulla on tärkeä parannuskohde. 

 

Kimpisen pyörätelineistön vaurioita. Välillä telineessä ei ole tilaa pyörille vaurioiden 

takia. 

 

Lukko aidassa. Runkolukitusmahdollisuuksien puute ajaa luoviin ratkaisuihin. 

Korkea-aho 

Maaseudun koulu, ei pyöräteitä. Maantiet haastavia pyöräillä kouluun varsinkin 

talvella. Lisäksi pieni oppilasmäärä. Näistä syistä pyöräilypotentiaali jää alhaiseksi. 

Tarpeeseen hyvin riittävä pyöräparkki. 
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Korvenkylä 

Oppilasmäärältään pienehkö koulu, jonka koulureittien talvikunnossapitoluokat 

riittävät. Myös pyöräparkki riittävä. Koulureitit enimmäkseen pyöräteillä. 

Korvenkylän koulun oppilaista suurin osa (94 oppilasta) saavuttaa koulun myös 

talvella sujuvasti ja nopeasti, siihen kannattaa siis aktiivisesti kannustaa.  

Lappee 

Uusi koulu, jonka oppilasmäärä on keskisuuri ja liikenneympäristö turvallinen. Lähes 

300 oppilasta saavuttaa koulun polkupyörällä ympärivuotisesti ja talvellakin yli 230. 

Pyöräilypotentiaali on suuri ja pyöräparkki laadukas. Pyörätelineitä on useiden 

sisäänkäyntien lähellä, runkolukittavia telineitä ei ole (muutama runkolukittava 

teline oli havaintohetkellä käytöstä poistettuna roskakatoksen takan). Osa 

tärkeimmistä koulureittien pyöräteistä on kuitenkin alhaisessa 

kunnossapitoluokassa, mikä haittaa talvipyöräilyä. Havainto puutteista 

kunnossapitoluokissa on toimitettu kunnossapidon suunnittelun tietoon. 

Lauritsala 

Yksi Lappeenrannan suurimmista kouluista. Rakennusprojekti uuden koulun 

rakentamiseksi on alkanut ja rakennus valmistuu syksyllä 2021. Koulureitit kulkevat 

haastavassa kaupunkiympäristössä. Vilkkaita risteyksiä on paljon ja reitit Lauritsalan 

keskuksen läpi koululle eivät ole selkeitä, oppilasvirrat hajautuvat useille epäselville 

reiteille. Pyöräilyetäisyyksillä asuvia oppilaita on kuitenkin paljon (talvi (3km) 492 ja 

kevät&syys (5 km) 574). Pyöräilypotentiaali on suuri. Vanhan koulurakennuksen 

aikainen pyöräparkki on riittävä, mutta ei tarjoa yläkoululaisille ja henkilökunnalle 

tärkeää runkolukittavuutta. Tämä korjaantuu uuden koulun pihan rakennuttua 

jolloin pyöräparkin laatu nousee erinomaiseksi. 

 
28 



 

 

 

Katos tekee pyöräpysäköinnistä laadukkaampaa. Katosten puutteessa pyöriä 

pysäköidään muihin suojiin. 

Lönnrot 

Lönnrotin kuolun koulureitit kulkevat keskustan vilkkaan liikenneverkon alueella ja 

reiteillä on lukuisia vilkkaita risteyksiä. Liikenneympäristö on haastava. Oppilaista yli 

90 asuu talvipyöräiltävän matkan (3 km) päässä ja 5 km etäisyydellä oppilaita on 

126. Liikenneympäristön haastavuudesta johtuen pyöräilypotentilaali on 

kohtalainen. Reittien talvikunnossapitoluokat ovat pääsääntöisesti riittävät, pienet 

puutteet on viety kunnossapidon suunnittelun tietoon. Koulun pyöräparkin sijainti 

on hyvä, mutta parkki ei ole riittävä nykyisille saati tuleville pyöräilymäärille. 

Pyöräparkin kapasiteetti on merkittävästi alimitoitettu ja telineistö on vanhaa ja 

runneltua. 

Lönnrotin koulun pyöräparkki on tärkeä parannuskohde. 

 
29 



 

 

 

Lönnrotin koulun pyörätelineet ovat iäkkäitä. Monet telineiden haarukoista ovat 

litistyneet eikä pyöriä mahdu telineisiin riittävästi. 

Myllymäki 

Oppilasmäärältään keskisuuri Myllymäen koulu sijaitsee turvallisen kaupunkimaisen 

liikenneverkon alueella ja oppilaat asuvat hyvin pyöräiltävien etäisyyksien päässä 

koulusta (talvipyöräiltävä matka 3 km 287 oppilasta ja 5 km 350 oppilasta). 

Pyöräilypotentiaali on siis suuri. Vilkkaimmatkin risteykset turvallisia niiden ollessa 

valo-ohjattuja tai alikululla varustettuja. Koulureittien talvikunnossapitoluokat ovat 

kauttaaltaan alhaisia (2 lk.). Tämä puute on viety kunnossapidon suunnittelun 

tietoon. Koulun pyöräparkki on nykytilaan riittävä. Pihan puolen telineille lännestä 

tuleville oppilaille reitti telineille on epäselvä. Hiessillankadun puolella telineet ovat 

hyvin saavutettavissa mutta sijainti kadun varressa runkolukituksen puuttuessa 

turvaton. 

Nuijamaa 

Maaseudun koulu, pyörätiet vain lähellä koulua. Maantiet haastavia pyöräillä 

kouluun varsinkin talvella. Lisäksi pieni oppilasmäärä. Näistä syistä 

pyöräilypotentiaali jää alhaiseksi. Tarpeeseen hyvin riittävä pyöräparkki. 

 
30 



 

 

 

Pontus 

Uusi keskisuuri koulu rauhallisessa kaupunkimaisessa liikenneympäristössä. Yli 260 

oppilasta talvipyöräiltävän etäisyyden (3 km) piirissä ja 5 km etäisyydelläkin 294 

oppilasta. Suuri pyöräilypotentiaali. Koulureittien kunnossapitoluokat ovat riittävät 

ja pyöräparkki on laadukas.  

Pontuksen koululla voidaan kannustamisen ja mahdollistamisen kautta pyrkiä 

suuriin pyöräilymääriin myös talvella, teknisiä esteitä tälle ei ole.  

Pulp 

Pulpin koulu on todellinen lähikoulu, jonka kaikki oppilaat (127 hlö) asuvat alle 5 km 

päässä koulusta. Talvipyöräiltävän etäisyyden (3 km) etäisyydelläkin asuu 100 

oppilasta. Pyöräparkki on laadukas ja kapasiteetiltaan kasvun mahdollistava. 

Koulureittien talvikunnossapitoluokat ovat riittävät, mutta on huomioitava, että 

Ahvenlammentien varressa kulkeva pyörätie on Ely-keskuksen hoitama väylä (ei 

Lappeenrannan kaupungin). Tästä johtuen aurauksen eriaikaisuutta voi esiintyä. 

Ely:n ylläpitämän pyörätien päällyste on koulun lähellä todella huonossa kunnossa. 

Pulpin koulun pyöräilypotentiaali on suuri ja koulu voi kannustamisen ja 

mahdollistamisen kautta tavoitella suuria pyöräilymääriä sekä talvella että kevät- ja 

syyskausilla. Talvipyöräillen kouluun -projektin yhteydessä suoritetun laskentaviikon 

polkupyörien määrän keskiarvo Pulpin koulun pyöräparkissa oli 36. Tämä tarkoittaa, 

että talvellakin 28% koulun oppilaista kulki pyörällä kouluun. 

Sammonlahti 

Sammonlahti kuuluu Lappeenrannan suurimpien koulujen joukkoon ja sen lähes 

850 oppilaasta 730 asuu talvipyöräiltävän etäisyyden päässä koulusta. Alle 5 km 

päässä asuu 787 eli yli 90% oppilaista. Koulureitit kulkevat pääosin pyöräteillä ja 

rauhallisilla asuinkaduilla. Sammonlahden keskustan eli koulun lähialueen 
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pyöräteiden talvikunnossapitoluokat ovat alhaisia (2 lk.), tieto tästä puutteesta on 

viety kunnossapidon suunnittelun tietoon.  

Sammonlahden koulun pyöräparkki on täysin riittämätön suuren koulun tarpeisiin. 

Telinekapasiteetti on riittämätön, telineet heikkolaatuisia ja sijainti useiden reittien 

kannalta epäsuotuisa. Pyöräparkin parantaminen olisi yli 700 oppilaan hyvinvointiin 

vaikuttava toimenpide joka mahdollistaisi koulun suuren pyöräilypotentiaalin 

realisoitumisen. 

Sammonlahden koulun pyöräparkin parantaminen on erittäin tärkeä 

parannuskohde. 

 

Sammonlahden koulun pyöräparkki ei ole koulun oppilasmäärälle ja 

pyöräilypotentiaalille riittävä. 

Sammonlahden koulun Kuusimäen ja Lavolan toimipisteillä pyöräparkit ovat riittävät 

koulujen oppilaiden liikkumisen kannalta. 

Simola 

Maaseudun koulu, ei pyöräteitä. Maantiet haastavia pyöräillä kouluun varsinkin 

talvella. Lisäksi pieni oppilasmäärä. Näistä syistä pyöräilypotentiaali jää alhaiseksi. 

Tarpeeseen hyvin riittävä pyöräparkki. 

Voisalmi 
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Oppilasmäärältään keskisuuren Voisalmen koulun oppilaista 176 asuu 

talvipyöräiltävän 3 km etäisyyden päässä koulusta ja 200 oppilasta 5 km etäisyydellä. 

Koulureittien liikenneympäristö on turvallinen. Pyöräilypotentiaali on suuri. 

Tärkeimmillä koulureiteillä talvikunnossapitoluokat ovat riittävät. 

Pyöräilypotentiaalin realisoitumisen esteeksi nousee lähinnä heikkotasoinen 

pyöräparkki, jonka kapasiteetti ei riitä nykyisille pyöräilymäärille saati koulupyöräilyn 

lisäämistavoitteiden mukaisille määrille. 

Voisalmen koulun pyöräparkki on tärkeä parannuskohde. 

 

Voisalmen koulun pyöräparkin kapasiteetti on riittämätön 

Ylämaa 

Maaseututaajaman koulu, pyörätiet koulun lähialueella. Maantiet haastavia pyöräillä 

kouluun varsinkin talvella. Lisäksi pieni oppilasmäärä. Näistä syistä 

pyöräilypotentiaali jää alhaiseksi. Tarpeeseen hyvin riittävä ja laadukas pyöräparkki. 
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Liite 1. Koulujen oppilasmäärät etäisyysvyöhykkeillä 
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Liite 3. Kyselyn vastaukset 
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