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Lyhennelmä 
Lappeenrannan pyöräilijät ry selvitti Lappeenrannan kaupungin opetustoimen tilauksesta 
Sammonlahden koulun koulunkäyntialueen pyöräiltävyyttä, koululle johtavien pyöräilyreittien 
turvallisuutta ja mahdollisuuksia katurakenteiden parantamiseen pyöräilyn sujuvoittamiseksi. 
Selvitys tehtiin keväällä 2017. Selvityksessä koottiin perusteet koulumatkapyöräilyn 
edistämiselle, kartoitettiin paikkatietoanalyysin avulla koulureitit ja alueen pyörätie- ja 
katuverkko sekä oppilaiden kotiosoitteiden sijoittuminen alueella. Pyöräreittien tilaa 
selvitettiin pyöräilemällä reitit läpi ja keräämällä havaintoja reittien katurakenteista ja 
turvallisuudesta. Koulu lähialueineen ja koulureitteineen tulee lähivuosina muuttumaan 
voimakkaasti, sillä alueen kouluja tullaan lakkauttamaan ja toimintaa keskitetään 
Sammonlahden koululle. Selvitys huomioi Sammonlahteen keskittyvän kouluverkon. 
 
Katujen ja koulualueen rakenteisiin liittyviä havaintoja tehtiin lähes 130 kappaletta ja 
suurimpaan osaa näistä liittyy toimenpide-ehdotus. Lisäksi ehdotettiin toimintamalleja, joilla 
koulu voi kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen pyöräilyn avulla ja koottiin hyötyjä, 
joita pyöräilyn edistämisellä voidaan saavuttaa. Johtopäätöksenä selvityksessä todetaan, 
että Sammonlahden koulu on hyvin saavutettavissa polkupyörällä suurimmalle osalle 
oppilaita.  Koulunkäyntialueen halkaisee useita pyöräilyn pääväyliä sekä Etelä-Karjalan 
laaturaitti. Koulun lähialueen liikenneympäristö on sekava ja koulunkäyntialueen suuri koko 
asettaa omat haasteensa koulumatkapyöräilylle. Suurimman turvallisuusuhkan 
koulumatkapyöräilijöiden reitillä muodostavat koulun lähialuetta reunastavat vilkkaat kadut ja 
niitä ylittävät heikkotasoiset pyöräilyn risteysjärjestelyt sekä lukuisat näkemäesteiset katu- ja 
pihaliittymät eri puolilla koulunkäyntialuetta. 
 
Selvityksessä ehdotetaan, että Sammonlahden koulun uudistamistyössä huomioidaan 
pyöräilyn vaatimukset ja pyöräilyä tukevat rakenteet suunnitellaan ja rakennetaan tämän 
selvityksen havainnot ja toimenpide-ehdotukset huomioon ottaen. Lisäksi ehdotetaan, että 
koulureittien turvallisuus varmistetaan pyöräteiden suunnitteluohjeista löytyvillä hyvillä 
katurakenteilla joiden avulla korjataan reiteiltä havaitut eniten turvallisuuteen vaikuttavat 
ongelmapaikat. Sammonlahden koulun toimintaan ehdotetaan valmiita pyöräilyyn 
kannustavia toimintamalleja. 
 
 
Kannen kuva: Matti Pesu 
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Lukijalle 
Sammonlahden koulun pyöräilyselvitys kokoaa tietoa monille eri kohderyhmille. 
Kaikille lukijoille sopivaa perustietoa ovat selvityksen ensimmäiset kappaleet “Miksi 
koulumatkpyöräilyä edistetään” ja “Miten koulumatkapyöräilyä edistetään”.  
 
Opetustoimi 

Opetustoimen johto voi käyttää raportissa esitettyjä havaintoja päätöksenteon 
tukena. 

 
Sammonlahden koulu, rehtori, opettajat 

Koulun henkilökunta löytää selvityksen kappaleesta “Pyöräily ja pyöräilyyn 
kannustaminen osana koulun toimintaa” ideoita pyöräilyolosuhteiden ja 
pyöräilytoiminnan järjestämiseen. 

 
Tekninen toimi, liikennesuunnittelu 

Kappale “Sammonlahden koululle johtavat pyöräilyreitit ja katurakenteet” sekä 
Liite 1 (Havainnot ja toimenpide-ehdotukset) on käyttökelpoista tietoa alueen 
liikennesuunnittelun ja nykyisten väylien parantamistoimiin. 

 
Pyöräily-yhdistykset 

Pyöräily-yhdistykset voivat hyödyntää selvityksen konseptia (Liite 4) 
pohtiessaan selvityksen toteuttamista omalla paikkakunnallaan. 
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Johdanto 
Sammonlahden koulu Lappeenrannan länsialueella on suurten uudistusten edessä. 
Alueen muita kouluja ovat Kuusimäki, Skinnarila, Lavola ja Lappeen koulu 
Ruoholammella. Kouluverkon uudistamisen myötä länsialueen ainoaksi yläkouluksi 
jää Sammonlahti. Alakouluna tulee toimimaan Sammonlahden lisäksi ainoastaan 
Lappeen koulu. Toisin sanoen Kuusimäen, Skinnarilan ja Lavolan koulut tullaan ala- 
ja yläkoulutoiminnan osalta lakkauttamaan vuonna 2022. Uudistusten myötä 
oppilasvirrat ja koulumatkareitit muuttuvat. Tämä luo tarpeen suunnitella alueen 
pyörätieverkosto tukemaan isojen oppilasvirtojen turvallista liikkumista. 
 
Raportissa käydään lyhyesti läpi perusteet pyöräilyolosuhteiden ja 
koulumatkapyöräilyn edistämiselle. Raportin kattavin osa on Sammonlahden koulun 
koulunkäyntialueen koulureittien ja niiden turvallisuuden tarkastelu. Raportissa 
annetaan myös pyöräteihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla koulu voi 
yhdessä teknisen toimen kanssa parantaa koulumatkapyöräilyn edellytyksiä. Lisäksi 
raportissa kuvataan erilaisia mahdollisuuksia joilla koulu voi aktiivisesti lisätä 
oppilaiden pyöräilyä ja mahdollistaa pyöräilytoimintaa lähialueellaan. 
 
Selvityksen tilaaja on Lappeenrannan Opetustoimi. Selvityksen laatija on 
Lappeenrannan pyöräilijät ry. Lappeenrannan pyöräilijät on paikallinen pyöräilyn 
harrastus- ja edistämistoimintaa tekevä yhdistys jonka tavoitteena on parantaa 
pyöräilyolosuhteita Lappeenrannassa. 
 
Yhteyshenkilöt: 

Matti Pesu, Lappeenrannan pyöräilijät ry 
Tomi Lapinlampi, Lappeenrannan pyöräilijät ry 
Mari Routti, perusopetusjohtaja, Lappeenrannan kaupunki 
Vesa Raasumaa, rehtori, Sammonlahden koulu 
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Miksi koulumatkapyöräilyä kannattaa edistää? 

Pyöräilyn edistämisestä yleisesti 
Pyöräily on monella eri tavalla tarkasteltuna erinomainen liikkumistapa. Pyöräily edistää 
terveyttä, on päästötöntä moottorivoimalla liikkumiseen verrattuna ja on kaupunkialueiden 
lyhyillä matkoilla nopein kulkumuoto. Pyöräilyn edistämisellä tarkoitetaan niitä toimia, jotka 
tähtäävät pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvuun. Pyöräilyn edistämisen yleisenä tavoitteena 
on tuottaa hyvinvointia yksilölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. 
 
Pyöräilyn lisääminen on yksi keino parantaa liikennejärjestelmän energiatehokkuutta. 
Hallitus on marraskuussa 2016 [1] asettanut yhdeksi kansallisen energia- ja 
ilmastostrategian tavoitteeksi merkittävän pyöräilyn lisäämisen: 
 

Kävelyn ja pyöräilyn osalta tavoitellaan 30 prosentin kasvua näiden matkojen määrissä 
vuoteen 2030 mennessä. 

-Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 

 
 
Kansanterveydelliset vaikutukset ovat energiatehokkuuden ohella merkittävimpiä pyöräilyn 
hyötyjä . Näiden vaikutusten arviointiin on Maailman terveysjärjestö WHO kehittänyt 
HEAT-työkalun (”Health Economic  Assessment Tool for Walking and Cycling”) [2], jonka 
avulla voidaan laskea pyöräilyn ja kävelyn lisääntymisen myötä saatavia taloudellisia 
säästöjä. Matkalla kouluun raportissa kerrotaan HEAT-työkalulla saaduista tuloksista [3]: 

 

HEAT-työkalulla tehdyt arvioinnit ovat osoittaneet, että pyöräilyä ja kävelyä 
johdonmukaisesti edistämällä voidaan odottaa huomattavia yhteiskunnallisia säästöjä. 
Liikunta & Tiede -lehden numerossa 6/2015 kerrotaan, että Suomessa kaupunkikohtaisia 
HEAT-laskelmia on tehty ainakin Helsingissä, Espoossa, Kokkolassa, Tampereella ja 
Joensuussa. Helsingin pyöräilyn kehittämisohjelmassa (2013-2024) on laskettu, että yhden 
euron investointi pyöräteihin tuottaisi lähes kahdeksan euron hyödyt. Muiden kaupunkien 
kohdalla pelkästään pyöräilyn kulkumuoto-osuuden lisääminen 10-20 prosentilla seuraavien 
5-10 vuoden aikana tuottaisi useiden miljoonien eurojen vuosihyödyn.  
 

-Liikkuva koulu-hankkeen Matkalla kouluun-raportti 

 
Lappeenrantaa koskevista HEAT-laskelmista ei ole julkaistu tuloksia, mutta on perusteltua 
olettaa, että tulokset olisivat samansuuntaisia muiden Suomen kaupunkeja koskevien 
laskelmien kanssa. 
 
Terveysvaikutusten lisäksi lisääntyvä pyöräily lisää pyöräilijän liikenneturvallisuutta. 
Pyöräilyn määrää ja pyöräilijöille tapahtuvien onnettomuuksien määrää tutkimalla on todettu, 
että pyöräilyn lisääntyessä pyöräilijän onnettomuusriski pienenee (Liikenneturvan selvityksiä 
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1/2013) [4]. Pyöräilyn lisääntyminen vähentää myös autoilua. Tämä vähentää ruuhkaisuutta 
ja autoilun aiheuttamia päästöjä.  
 

Lasten pyöräilyn edistäminen 
Uusien lasten liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä 
vähintään kolme tuntia liikuntaa. Sen tulisi muodostua kevyestä liikunnasta ja reippaasta 
ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 7.9.2016) [5]. Kouluikäisten eli 7-18 vuotiaiden lasten suositus on 1-2 
tuntia päivittäistä liikuntaa (Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry 2008) [25].  
 
Lasten ja nuorten aktiivisuus ei kuitenkaan saavuta suosituksia ja liikkumattomuus on suuri 
ongelma. Ongelman ratkaiseminen ei onnistu yksin liikuntatunneilla ja välitunneilla tai lasten 
harrastusten parissa tapahtuvan liikunnan avulla. Myös koulumatkat täytyy aktivoida sillä 
niillä on suuri vaikutus lasten ja nuorten fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen.  
 

Suomessa koulumatkaliikunnan edistämiseksi on tehty melko vähän toimenpiteitä. Vaikka 
fyysisen aktiivisuuden lisääminen lapsilla ja nuorilla koetaan tärkeäksi teemaksi, 
koulumatkojen merkitystä osana päivittäistä fyysistä aktiivisuutta ei ole otettu 
riittävästi huomioon. Peruskoululaisten koulumatkaliikunnan edistämisessä on paljon 
mahdollisuuksia  fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, etenkin 3–5 kilometrin pituisilla 
koulumatkoilla.  

-Liikkuva koulu -hankkeen Matkalla kouluun raportti  

 
 
Koulumatkapyöräilyä lisäämällä voidaan lisätä lasten fyysistä kokonaisaktiivisuutta ja 
samalla totuttaa heitä pysyvästi aktiivisempaan elämäntapaan. 

 

Alle kolmen kilometrin matkoilla koulumatkojen kulkeminen pyörällä tai kävellen lisäisi 
oppilaiden fyysistä aktiivisuutta keskimäärin 30 minuuttia päivässä verrattuna siihen, 
että he kulkisivat moottoriajoneuvolla. 

 

3–5 kilometrin matkoilla koulumatkojen kulkeminen pyörällä tai kävellen lisäisi 
alakoululaisten oppilaiden fyysistä aktiivisuutta keskimäärin 80 minuuttia päivässä ja 
yläkoululaisten oppilaiden aktiivisuutta 62 minuuttia päivässä verrattuna siihen, että 
he kulkisivat matkan moottoriajoneuvolla. 

-Liikkuva koulu -hankkeen Matkalla kouluun raportti 

 
 

Varhain aloitettu pyöräily myös auttaa lapsia oppimaan liikennekäyttäymistä kun lasten 
omatoimista pyöräilyä samalla tuetaan liikennesääntöihin ja liikennekäytökseen 
perehdyttävällä kasvatuksella. 
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Koulumatkapyöräilyn koetut haitat ja uhkat 
Kansainvälisesti vertaillen koulumatkojen kulkeminen kävellen tai pyöräillen on Suomessa 
yleistä [23][24]. Osittain tämän voidaan tulkita olevan hyvän turvallisuuden ansiota. Samalla 
kuitenkin myös Suomessa nimenomaan turvallisuuteen liiittyvät asiat ovat esteitä 
koulumatkapyöräilyn lisääntymiselle. 
 
Koulumatkapyöräilyn yleistymisen hidasteena olevat seikat voivat liittyä liikenneympäristön 
vaarallisuuteen tai matkalla esiintyviin sosiaalisiin uhkiin. Myös lasten ja vanhempien 
asenteet voivat vaikuttaa pyöräilyyn ja sen lisääntymiseen.  
 
Suomessa koulumatkaa koskevat turvallisuusuhat keskittyvät melko voimakkaasti liikenteen 
aiheuttamiin uhkiin. Tässä selvityksessä ei oteta kantaa koulumatkareittien sosiaalisiin uhkiin 
kuten rikollisuuteen tai kiusaamiseen. 
 

Liikenneturvan vuonna 2011 julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan koulumatka on useille 
perheille huolenaihe. 60 % vanhemmista koki lapsensa koulutien jollakin tavoin 
vaaralliseksi ja 25 % kertoi koulumatkalla olevan useita vaarallisia paikkoja. 
Vaarallisiksi paikoiksi mainittiin muun muassa vaaralliset risteysalueet, tien 
ylitykset, vilkas tai kovaa ajava liikenne ja kapea tai mutkainen koulutie.  
 

Noin joka kymmenes vanhempi kertoi, että lapsi saatetaan matkan vaarallisuuden takia 
koululle asti. Tutkimuksen mukaan koulumatkalla sattuneet onnettomuudet olivat 
useimmiten pyöräilyonnettomuuksia tai liukastumisia. Lisäksi risteyksissä oli sattunut 
vaaratilanteita autoilijoiden kanssa. Lapsia koulumatkoilla huolestuttivat eniten pelko 
myöhästymisestä, auraamattomat tiet, pimeys sekä liukkaus. Lisäksi vaikeina asioina 
pidettiin esimerkiksi teiden ylittämistä, autoliikennettä, risteyksiä, tietöitä ja 
polkupyörän hajoamista. 
 

Eniten koulumatkaliikuntaa rajoittivat oppilaiden mielestä liian pitkä matka kouluun, 
koulumatkan liian pitkä kesto sekä sujuvat bussiyhteydet. Lyhyillä koulumatkoilla 
kävelyä tai pyöräilyä rajoittivat eniten oppilaiden haluttomuus käyttää pyöräilykypärää, 
sujuvat bussiyhteydet sekä viitsimättömyys. Nämä ovat asioita, joihin raportin 
tekijöiden mielestä on  mahdollista vaikuttaa sekä kotona että koulussa.  

-Liikkuva koulu -hankkeen Matkalla kouluun raportti 
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Miten pyöräilyä edistetään? 
On todettu, että pyöräilyn lisääntymisellä on monia positiivisia vaikutuksia. Myös tavoitteet 
ovat korkealla, tästä kertoo aiemmin mainittu hallituksen tavoite lisätä pyöräilyn matkoja 30 
% vuoteen 2030 mennessä. Pyöräilyn kulkutapaosuus ei kuitenkaan kasva ilman aktiivisia ja 
johdonmukaisia toimia. Näitä toimia ovat mm. sujuvamman ja turvallisemman 
pyörätieverkoston rakentaminen, kampanjointi jolla luodaan positiivisia mielikuvia 
pyöräilystä, vaikuttamis- ja edunvalvontatyö, pyöräilyretkien ja -lenkkien järjestäminen sekä 
ihmisten perehdyttäminen pyöräilyyn ja siihen liittyvään lainsäädäntöön. 
 
Lappeenrannassa pyöräilynedistämistyötä on tehty aktiivisesti muutaman vuoden ajan 
yhdessä pyöräilyaktiivien ja Teknisen toimen kanssa. Tämä työ on keskittynyt 
pyörätieverkon parantamiseen. Toinen pyöräilynedistämistoimenpide Lappeenrannassa on I 
cycle LPR -kampanja [6] jonka taustavoimina on toiminut Lappeenrannan pyöräilijät ry ja 
Saimaan Latu ry. Kampanja on aktiivisen viestinnän ja erilaisten tempausten avulla pyrkinyt 
kannustamaan ihmisiä pyöräilyyn. Lasten pyöräilyyn kannustavia kampanjoita ovat 
Suomessa olleet mm. Kansainvälinen Talvipyöräile kouluun - päivä [7] ja Koulujen 
kilometrikisa [8]. 
 
Näiden yleisten pyöräilyn edistämistoimien lisäksi lasten ja nuorten koulumatkapyöräilyn 
edistämiseen on monia tapoja. Näitä on tutkittu Tiina Sainion diplomityössä [27] : 
 

Aktiivisen koulumatkaliikkumisen edistämisessä tehokkaimmat keinot liittyvät lasten 
liikennekasvatukseen ja liikkumistottumusten muuttamiseen, koulun toimintatapojen 
kehittämiseen sekä liikenneympäristön turvallisuuden varmistamiseen. Tärkeässä roolissa 
näissä ovat erityisesti lasten huoltajat, koulut, kunnat ja ELY-keskukset. Erityisesti 
kulkutavan valintaan vaikuttaviin tekijöihin, kuten koulumatkan pituuteen ja 
liikenneturvallisuuteen, tulee pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
ja myös kaavoitusprosesseissa. Tällöin vaikutusmahdollisuudet ovat vielä suuret. 
  

-Koulujen toimivat saattoliikennejärjestelyt ja aktiivisen liikkumisen lisääminen 
koulumatkoilla, Tiina Sainio 

 
 
Koulut voivat järjestää pyöräilyä osana opetusta ja välitunteja ja mahdollistaa turvallisen 
pyörien pysäköinnin koulualueella. Liikenneturvallisuuskasvatus ja liikennesääntöjen 
opettelu voidaan huomioida osana oppitunteja. Koulut voivat myös olla mukana 
toteuttamassa pyöräilyyn soveltuvia lähiliikuntapaikkoja ja erityisen tärkeää on viestiä 
vanhempien kanssa avoimesti pyöräilyn hyödyistä ja riskeistä. Tämän kaiken tulee tähdätä 
koulumatkapyöräilyä lisäämiseen, sillä sen kautta voidaan merkittävästi lisätä lasten fyysistä 
aktiivisuutta. 
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Lasten koulumatkan kulkemiseen vaikuttavat monet tekijät kuten koulumatkan pituus, 
vuodenaika, lapsen ja perheen ominaisuudet sekä ympäristön, koulun ja kunnan 
ominaispiirteet. Myös valtakunnalliset ja paikalliset säädökset sekä erilaiset yleiset 
ja sosiaaliset normit ohjaavat valintaa siitä, kuinka lapsi kulkee koulumatkansa. Nämä 
kaikki tekijät ovat taustalla, kun perheessä päätetään, millä tavalla kunakin aamuna 
kouluun kuljetaan. Eri tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, kun suunnitellaan ja 
toteutetaan toimenpiteitä koulumatkaliikunnan lisäämiseksi. 
 

Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen osa koulumatkaliikunnan edistämistä. 
Siten voidaan lisätä etenkin vanhempien kiinnostusta kannustaa lapsiaan kulkemaan 
pyörällä ja kävellen. Etenkin alakouluikäisten lasten kulkutavan valintaan vaikuttavat 
keskeisesti vanhempien käsitykset eri kulkumuotojen nopeudesta, turvallisuudesta ja 
mukavuudesta. Lapset, joiden vanhemmat ovat huolissaan lastensa turvallisuudesta 
koulumatkoilla, kävelevät tai pyöräilevät kouluun muita lapsia harvemmin.  

-Liikkuva koulu -hankkeen Matkalla kouluun raportti 

 
On siis hyvä huomata, että koulumatkapyöräilyn lisäämiseksi on vaikutettava koulun ja 
lasten lisäksi myös vanhempien tietämykseen ja asenteisiin. Vanhempien käsitykset 
koulureitin vaarallisuudesta tai muista pyöräilyyn liittyvistä riskeistä vaikuttavat voimakkaasti 
lasten mahdollisuuksiin kulkea matka pyöräillen. Näiden käsitysten todenperäisyyttä on hyvä 
selvittää reittiselvitysten avulla ja tämän jälkeen pyrkiä sekä korjaamaan reitteihin liittyvät 
turvallisuuspuutteet että oikaisemaan väärät käsitykset ja harhaluulot reitin vaarallisuudesta.  
 

Useilla kouluilla annetaan ohjeita tai suosituksia koulumatkojen kulkemisesta. 
Ohjeistukset  koskevat usein nuorimpia oppilaita ja liittyvät koulumatkojen
kulkemiseen pyörällä. Esimerkiksi 1.–2. vuosiluokkien oppilaiden tulemista kouluun yksin 
pyöräillen on monissa kouluissa ja kunnissa rajoitettu. Päätös koulumatkasta kuuluu 
kuitenkin aina oppilaan huoltajalle, eikä koulu voi velvoittaa tiettyyn kulkutapaan. 
Koulut voivat antaa suosituksia oppilaiden kulkemisesta kouluun, mutta ehdottomia 
rajoituksia ne eivät voi asettaa. Vanhempien tehtävä on lopulta harkita kunkin lapsen 
taidot suhteessa koulumatkan turvallisuuteen. 

-Liikkuva koulu -hankkeen Matkalla kouluun raportti 

 
 
Koulujen on tarkasti harkittava, millaisella viestinnällä ja ohjeistuksella koulumatkapyöräilyä 
rajoitetaan jos suositus alimpien vuosiluokkien pyöräilyn rajoittamisesta päätetään tehdä. 
Pitää huolehtia myös siitä, että pyöräily ei tämän viestinnän seurauksena leimaudu 
vaaralliseksi kulkumuodoksi jota lapset ja vanhemmat välttelevät ja huomioida, että pyöräilyn 
rajoittaminen lisää autoliikennettä koulun lähialueella ja heikentää siten liikenneturvallisuutta. 
Alaluokille annettu pyöräilyä rajoittava suositus olisi myös hyvä selkeästi kumota kun 
oppilaat siirtyvät ylemmälle luokalle, jotta suositus jää elämään kieltona lasten mielissä. 
Kuten Matkalla kouluun raportti toteaa, fyysisen aktiivisuuden kannalta olisi parasta antaa 
vanhempien tehdä päätös koulumatkan kulkutavasta ja pyrkiä pyöräilyn rajoittamisen sijasta 
selvittämään ja korjaamaan koulureitteihin liittyvät riskitekijät. Eräs keino koulureittien 
riskitekijöiden selvittämiseen on koulumatkakartoituksen tekeminen. 
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Koulumatkakartoitukset ja -kartat ovat konkreettinen osa koulumatkaliikunnan 
edistämistä. Kartoitukset ovat Suomessa vielä harvinaisia. 

-Liikkuva koulu -hankkeen Matkalla kouluun raportti 

 
 
Sammonlahden koulun pyöräilyreittejä kartoitetaan tässä selvityksessä. Selvityksessä 
käydään läpi koulumatkaan liittyviä reittejä ja riskejä karttatarkastelun, paikkatietoanalyysin 
ja maastokatselmun avulla, mutta ei oteta kantaa oppilaiden koulumatkatottumuksiin tai 
saattoliikenteen määriin. 
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Sammonlahden koululle johtavat pyöräilyreitit ja 
katurakenteet  
Tässä kappaleessa kuvataan Sammonlahden koulun koulumatkapyöräilyreitit, oppilaiden 
jakautuminen reiteille, reiteiltä havaitut puutteet ja ongelmat sekä toimenpide-ehdotukset 
reitistöön ja koulualueeseen liittyen. 

Menetelmä 
Alueen ja reittien yleiskuva selvitettiin paikkatietoanalyysin avulla laittamalla koulu, sen 
oppilaiden osoitteet sekä katuverkkoaineisto kartalle. Karttatarkastelun avulla saatiin käsitys 
siitä kuinka paljon ja missä kaupunginosissa ja kortteleissa oppilaita asuu. Reittien 
muodostamisen ohella tehtiin saavutettavuusanalyysi, jonka avulla luotiin 500, 1000, 2000, 
3000, 4000, 5000 ja 6000 m etäisyysvyöhykkeet koululta katuverkkoa pitkin laskettuna. 
Näillä vyöhykkeillä asuvien oppilaiden määrät selvitettiin. 
 
Oppilaiden jakaumaa tarkastelemalla selvitettiin tarkemmin eri kaupunginosista ja 
kortteleista koululle tulevien oppilasvirtojen suuruudet. 
 
Reitteihin tutustuttiin pyöräilemällä ne läpi. Reittien turvallisuuspuutteet ja katurakenteisiin 
liittyvät havainnot kirjattiin ylös ja numeroitiin reittikohtaisesti.  
 
Aineistoina työssä käytettiin opetustoimen luovuttamia tietoja oppilaiden kotiosoitteista, 
Digiroad- tie- ja katuverkkoaineistoa [9], Maanmittauslaitoksen taustakartta-aineistoa [11] 
sekä Lappeenrannan kaupungin pyörätieaineistoa. Lisäksi apuna käytettiin Sammonlahden 
koulun oppilaiden kartoille piirtämiä kuvauksia käyttämistään koulureiteistä.  
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Alue ja reitit 
Sammonlahden koulun liikenne jakautuu karkeasti neljään eri suuntaan: Ruoholahden 
(länsi), Lavolan (etelä), Skinnarilan (pohjoinen) ja Kuusimäen ja Kourulan (itä) suunnasta 
tulevat oppilaat. Oppilaiden jakauma eri suuntien reiteille on esitetty kuvissa 1 ja 2. 
Oppilaiden määrät eri etäisyysvyöhykkeille on esitetty taulukossa 1. Etäisyysvyöhykkeet on 
laskettu katuverkkoa pitkin (kuva 3). 
 
 

 
Kuva 1. Eri reittien oppilasmäärät Koulun lähialueella. Kuvan oppilasmääriin on laskettu mukaan 
oppilaat noin 6 km säteellä koululta (Taustakartta © MML, Tieverkkoaineisto © Liikennevirasto). 
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Kuva 2. Eri reittien oppilasmäärät isommalla alueella. Kuvan oppilasmääriin on laskettu mukaan 
oppilaat noin 6 km säteellä koululta (Taustakartta © MML, Tieverkkoaineisto © Liikennevirasto). 
 
Taulukko 1: Oppilaiden määrä eri etäisyysvyöhykkeillä. Alle kolmen kilometrin etäisyydellä asuu 86% 
ja alle viiden kilometrin etäisyydellä yli 92% koululaisista. 
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Kuva 3. Etäisyysvyöhykkeet koululta metreinä laskettuna katuverkkoa pitkin (Taustakartta © MML, 
Tieverkkoaineisto © Liikennevirasto). 
 
Pyörätieverkko kattaa koulunkäyntialueen merkittävimmät suunnat (kuva 4). Pyöräteitä ei ole 
pienillä asuinkaduilla eikä koulunkäyntialueen reuna-alueiden maanteillä. Pyöräteiden ja 
katujen lisäksi alueella on muutamia selkeitä polkuja joita oppilaat varmasti tulevat 
käyttämään. 
 
Reittien lisäksi merkittäviä ja suorimman koulureitin osana toimivia polkuja tunnistettiin kolme 
(kuva 4): 

● Huhtiniemestä rantaa pitkin kulkeva polku 
● Koulun vieressä Suvikadulta ja Heinäkadulta koululle tulevat polut 
● Ruoholammen ja Uus-Lavolan kaupunginosien väliin jäävät polut 
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Kuva 4. Koulunkäyntialueen pyörätiet ja polut. Osa pyöräteistä on pyöräilyn pääväyliä ja Helsingitien 
& Salpausselänkadun varressa kulkeva pyörätie on Etelä-Karjalan laaturaitti. Merkittävimmät, 
koulumatkoihin vaikuttavat polut kulkevat Saimaan rannassa sekä Ruoholammen ja Sammonlahden 
asuinalueiden välissä (Taustakartta © MML, Tieverkkoaineisto Digiroad © Liikennevirasto, 
pyörätieaineisto ©Lappeenrannan kaupunki). 
 
 
 

Reittien havainnot ja toimenpide-ehdotukset 
Havainnot ja toimenpide-ehdotukset on listattu liitteessä 1. 
 
Pyöräilyreitteihin ja niiden katurakenteisiin liittyviä havaintoja tehtiin kaikkiaan 131 
kappaletta. Nämä jakaantuvat  eri suunnista tuleville reiteille seuraavalla tavalla:  

● Koulun lähialue 20 kpl (kuva 5) 
● Huhtiniemen suunta 18 kpl (kuva 6) 
● Kourulan suunta 13 kpl (kuva 7) 
● Skinnarilan suunta 26 kpl (kuva 8) 
● Uus-Lavolan suunta 34 kpl (kuva 9) 
● Ruoholammen suunta 20 kpl (kuva 10) 
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Reittien katurakenteisiin liittyvät toimenpide-ehdotukset on listattu liitteessä 1. Toimenpiteet 
on luokiteltu seuraavien kriteerien avulla: 

● Vaikuttavuus turvallisuuteen ja sujuvuuteen: 1=vähäinen, 2=merkittävä, 3=suuri 
● Kohteessa kulkeva oppilasmäärä: 1=vähän, 2=merkittävästi, 3=merkittävästi ja 

pyöräilyn pääreitti. 
 
Näiden kriteerien yhteisvaikutuksena syntyy tulo joka kuvaa toimenpiteen 
toteuttamiskelpoisuutta. Tulo voi saada arvoja väliltä 1-9. Suurimman tulon saa toimenpide, 
jonka vaikutus turvallisuuteen on suuri ja toimenpide vaikuttaa suureen oppilasmäärään.  
 
Lisäksi jokaisen toimenpiteen kustannusta on arvioitu yksinkertaisella kolmiportaisella 
asteikolla (1=pieni, 2=merkittävä, 3=suuri). 
 
Toimenpide joka saa suuren tulon ja pienen kustannuksen, kannattaa toteuttaa 
mahdollisimman nopeasti sen tarjotessa suurimman hyötysuhteen investoinnille. 
Suuremman kustannusarvion saavista toimenpiteistä tärkeimmiksi kannattaa priorisoida 
suurimman tulon saavat ehdotukset. 
 

 
Kuva 5. Koulun lähialueen toimenpide-ehdotukset ja toimenpiteille lasketut vaikuttavuusarvot (tulo). 
(Taustakartta © MML, pyörätieaineisto ©Lappeenrannan kaupunki) 
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Kuva 6. Huhtiniemen suunnan toimenpide-ehdotukset ja toimenpiteille lasketut vaikuttavuusarvot 
(tulo). (Taustakartta © MML, pyörätieaineisto ©Lappeenrannan kaupunki) 
 

 
Kuva 7. Kourulan suunnan toimenpide-ehdotukset ja toimenpiteille lasketut vaikuttavuusarvot (tulo). 
(Taustakartta © MML, pyörätieaineisto ©Lappeenrannan kaupunki) 
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Kuva 8. Skinnarilan suunnan toimenpide-ehdotukset ja toimenpiteille lasketut vaikuttavuusarvot (tulo). 
(Taustakartta © MML, pyörätieaineisto ©Lappeenrannan kaupunki) 
 

 
Kuva 9. Uus-Lavolan suunnan toimenpide-ehdotukset ja toimenpiteille lasketut vaikuttavuusarvot 
(tulo). (Taustakartta © MML, pyörätieaineisto ©Lappeenrannan kaupunki) 
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Kuva 10. Ruoholammen suunnan toimenpide-ehdotukset ja toimenpiteille lasketut vaikuttavuusarvot 
(tulo). (Taustakartta © MML, pyörätieaineisto ©Lappeenrannan kaupunki) 
 
 
 

Yhteenveto havainnoista ja toimenpide-ehdotuksista 
Havainnot ja toimenpide-ehdotukset on listattu liitteessä 1 ja esitetty kuvissa 5-10. 
 
Pyöräilyn turvallisuuteen ja sujuvuuteen vaikuttavia havaintoja tehtiin paljon. Osa 
havainnoista liittyy vähäisiin mutta pyöräväylien suunnitteluohjeiden vastaisiin rakenteisiin ja 
niiden vaikutus pyöräilyn sujuvuuteen ja turvallisuuteen on pieni. Iso osa havainnoista liittyy 
kuitenkin kohtiin, joissa pyöräilijälle aiheutuu merkittävä haitta tai riski heikkotasoisesta 
katurakenteesta johtuen. Havainnoista suuri osa on pyöräilyn pääväylillä ja osa 
Etelä-Karjalan laaturaitilla joilla kulkee paljon muutakin kuin koululle suuntautuvaa 
pyöräliikennettä. Sekä pääväylien, että Etelä-Karjalan laaturaittin laatukriteerien 
saavuttamiseksi näille sijoittuvia toimenpiteitä tulisi tehdä joka tapauksessa pyöräilyn yleisen 
sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Näille väylille sijoittuvat parannukset 
hyödyttävät koulun oppilaiden lisäksi kaikkia muitakin alueen pyöräilijöitä.  
 
Havainnot voidaan yleistää seuraaviin ryhmiin: 
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1. Risteysrakenteet: näkemäesteet, epäjatkuvat pyörätielinjaukset, suuren ajonopeuden 
mahdollistavat autoliikenteen ajolinjat, poikittaiset reunakivet risteyksissä ja muut 
väistämisvelvollisuutta vahvistamattomat rakenteet 

2. Pihaliittymät: pihoista pyörätielle näkemäesteen takaa peruuttavat autot 
3. Nopeusrajoitukset: asuinkatujen liian korkeat nopeusrajoitukset 

 
Suurimman vaikuttavuusarvon saaneita kohteita ovat pyöräilyn pääväylillä sijaitsevat 
liittymät, joissa on huono näkemä ja/tai katurakenteita jotka eivät vahvista risteävän 
autoliikenteen väistämisvelvollisuutta. Lisäksi, varsinkin Lavolan suunnalla Lavolantien 
varressa on lukuisia vaarallisia risteyksiä ja pihaliittymiä jotka eivät ole pyöräilyn pääväylällä 
mutta joiden läpi kulkee päivittäin jopa 150 oppilasta. Suurimpien oppilasmäärien käyttämillä 
reiteillä olevat vaaralliset kohteet suositellaan korjattavaksi pyöräilyn suunnitteluohjeita 
hyödyntäen. 
 
Nopeusrajoituksiin liittyviä havaintoja on kirjattu varsinkin asuinalueilta joiden kaduilla ei kulje 
erillistä pyörätietä. Näiden alueiden nopeusrajoitus on Digiroad-aineiston perusteella 
kauttaaltaan 40 km/h (kuva 11). Ajoradalla tapahtuvan pyöräliikenteen turvallisuutta voidaan 
merkittävästi parantaa asettamalla näiden hiljaisten asuinkatujen nopeusrajoitukseksi 30 
km/h ilman, että autoilun sujuvuus kärsii. 
 

 
Kuva 11. Vain Uus-Lavolasta ja Sammonlahden keskustasta löytyy 30 km/h nopeusrajoitusalueita 
(violetti väri). Muut asuinkadut ovat kauttaaltaan 40 km/h alueita (vihreä väri). (Taustakartta 
©Maanmittauslaitos, Nopeusrajoitukset ©Liikennevirasto) 
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Koulun lähialueeseen liittyy katurakenteiden lisäksi koulun pyörien pysäköintiä ja muita 
pyöräilytoimintaa koskevia havaintoja. Hyvä pyöräpysäköinti on sujuvien ja turvallisten 
pyöräreittien jälkeen tärkein yksittäinen rakenteellinen asia, jolla koulumatkapyöräilyä 
voidaan tukea. Toimenpide-ehdotuksissa otetaan kantaa pyörätelineiden sijainteihin. 
Keskeisen ja näkösällä olevan sijainnin lisäksi telineiden täytyy tyypiltään olla sellaisia, että 
ne mahdollistavat pyörien turvallisen lukitsemisen pyörän rungon läpi. Samalla telineet eivät 
saa olla liian tiiviitä, jotta telinettä pystyy vaivatta käyttämään vaurioittamatta omaa tai 
viereisiä pyöriä. 
 
Pyörätiestön, koulumatkapyöräilyn ja pyöräilyn edistämisen hyvien käytäntöjen 
suunnittelemiseksi ehdotetaan, että aihepiirin ympärillä toimivat tahot (Opetustoimi, tekninen 
toimi, Lappeenrannan koulut, pyöräilyjärjestöt, asukasyhdistykset) järjestävät 
koulumatkaseminaarin vuonna 2018 [12]. 
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Pyöräily ja pyöräilyyn kannustaminen osana 
koulun toimintaa 

Maasto ja varusteet  
Sammonlahden koulun alue tarjoaa hyvät olosuhteet erilaisen pyöräilytoiminnan 
järjestämiseen. Koulun oma kenttä ja Ruoholammen suunnalta sekä Saimaan rannasta 
löytyvien ajettavien polkujen verkosto tarjoavat monia mahdollisuuksia. Alueen 
urheilukenttien kokonaisuudesta löytyy myös tarvittaessa tilaa pyöräilyradalle joka voidaan 
muotoilla käytettävissä oleva tila tehokkaasti hyödyntäen. Pyöräilyaktiviteetteja voidaan 
hyvin järjestää myös ilman erillistä pyöräilyyn tarkoitettua liikuntapaikkaa. Tällöin tietyistä 
perusvarusteita on hyötyä. Koulun käyttöön kannattaakin hankkia pujottelukartioita, köysiä, 
lautoja ym. välineitä, joiden avulla voidaan rakentaa esimerkiksi pyöräilytaitoratoja. 
Oppilaiden kanssa tehtäviä pyöräilyretkiä varten koululla kannattaa olla valmiina muutama 
laukku, jotka sisältävät pyöräilynohjaajan perusvarusteet: pieni pumppu, paikkarasia, 
rengasraudat, pieni monitoimityökalu, 15 mm kiintoavain ja pieni ea-pakkaus. Lisäksi 
koululla säilytettäväksi suositellaan hankittavaksi jalkapumppu, ketjuöljyä ja riepuja. 
Erilaisten pyöräilytoimintojen suunnittelussa voi hyödyntää esimerkiksi Innostun liikkumaan 
hankkeen Skillikortteja [17]. Hyvin saavutettavia pyöräilyretkien kohteita Sammonlahden 
koululta ovat mm. Saimaan rantapolut, Merenlahti ja Huhtiniemi. Monia pieniä ja 
tuntemattomiakin kohteita on listattu Willimiehen jäljillä -blogissa [26].  

Pyöräilyosaaminen 
Pyöräilytoiminnan ja pyöräilyretkien järjestämisessä on hyvä osata tiettyjä pyöräilytaitoja ja 
polkupyöriin liittyviä teknisiä asioita. Näitä ovat mm. pyöräilevän ryhmän hallinta, 
polkupyörien tarkastaminen ennen retkeä, ohjaajan ja apuohjaajan välinen työnjako, 
liikennesääntöjen tietämys ja tekniset ongelmat matkan varrella (esim. pudonnut ketju tai 
puhjennut rengas).  
 
Nämä tiedot ja taidot on perinteisesti opittu pyöräilyharrastuksen parissa, mutta myös 
koulutusmahdollisuuksia  on nykyään tarjolla yhä enemmän. Pyöräilynohjaamiseen liittyviä 
koulutuksia ovat mm.: 

● Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston Pyöräilykummi-toiminta ja sen koulutukset eri 
puolilla Suomea. Lappeenrannassa järjestettiin pyöräilykummikoulutus syyskuussa 
2016. [13] 

● Suomen pyöräilynohjaajat ry:n ja Lappeenrannan pyöräilijät ry:n yhteistyössä 
järjestämät Pyöräilyn ohjaamisen startti-koulutukset. Pyöräilyn ohjaamisen startti 
järjestettiin Lappeenrannassa ensimmäisen kerran syyskuussa 2016 ja koulutuksia 
tullaan järjestämään lisää. [14] 
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● Suomen pyöräilynohjaajat ry:n Pyöräilynohjaajakoulutus (50h). Pyöräilynohjaajan 
koulutus tarjoaa laajat tiedot pyöräilytoiminnan ohjaamisesta. Koulutuksia 
järjestetään vuosittain useita eri puolilla Suomea. [15] 

● Suomen pyöräilynohjaajat ry:n Lapset ja nuoret pyöräilemään -koulutus (5 h). 
Koulutus perehdyttää lapsille suunnatun pyöräilytoiminnan ohjaamiseen. [16] 

 
Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston järjestämä Pyöräilykummitoiminta pyrkii 
kouluttamaan paikkakunnille pyöräilykummeja, jotka voivat tehdä pyöräilyteemaisia vierailuja 
kouluihin. Jos koululla on jo oma liikuntavastaava tai muu lasten fyysisestä aktiivisuudesta 
huolehtiva henkilö, kannattaa harkita hänen perehdyttämistään pyöräilyyn koulutusten 
avulla. Lisätietoa koulutuksista löytyy selvityksen lähdeluettelossa mainituista linkeistä.  
 
Vaikka koulu ei järjestäisikään pyöräilytoimintaa oppilaille, on suositeltavaa sisällyttää 
opetukseen liikennekasvastusta ja pyöräilyyn liittyvien liikennesääntöjen opetusta turvallisen 
koulumatkan takaamiseksi. Liikenneopetusta voidaan laajentaa esimerkiksi tekniseen työhön 
liitettävällä polkupyörien tarkastamisella ja korjaamisella jolloin oppilaille voidaan samalla 
välittää tietoa pyörien pakollisista varusteista. Liikennekasvatuksen mahdollistamiseksi 
opettajien olisi minimissään ymmärrettävä pyöräilyyn liittyvät liikennesäännöt. 
 
Koulumatkapyöräilyn ja koulutoiminnan osana tapahtuvan pyöräilyn tilastoimista kannattaa 
koululla harkita, sillä sen avulla voidaan kerätä tietoa, havaita ongelmia ja puuttua niihin. 
Varsinkin tapaturmien tilastointi on suositeltavaa. 
 
 

Pyöräilyyn kannustaminen 
Pyöräilyyn kannustamisessa tulee pyrkiä kampanjoiden ja muiden toimien avulla luomaan 
pysyvää pyöräilykulttuuria.  
 
Eri lapsiryhmien erilaiset piirteet ja tarpeet kannattaa huomioida viestinnässä. 
Sammonlahden koulu voi kannustaa pyöräilyyn esimerkiksi näillä keinoilla: 

● Pyöräretkien järjestäminen 
● Pyöräilyaktiviteettien järjestäminen esim. Skillikorttien avulla [17] 
● Koulujen kilometrikisaan osallistuminen lokakuussa [8] 
● Pyörällä kouluun -päivään osallistuminen kolme kertaa vuodessa [18] 
● Koululaisten Pyöräilymerkki -toiminnan aloittaminen [19] 

 
Lisätietoa mainituista asioista löytyy tämän raportin liitteenä 4 olevasta Pyöräilyn 
lukuvuosikellosta ja Lähteet ja lisätiedot-kappaleen linkeistä.  
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Koulun, kotien ja muiden tahojen yhteistyö 
Pysyvät muutokset oppilaiden kulkemisen kulttuurissa liittyvät välttämättä laajempaan 
infrastruktuurin, olosuhteiden ja asenteiden muokkaukseen, mikä vaatii aktiivista paikallista 
yhteistyötä. Lasten koulumatkaliikuntaa edistävät myös vanhempien positiiviset käsitykset 
fyysisen aktiivisuuden tärkeydestä ja merkityksestä hyvinvoinnille [20]. 
 
Koulun yhteistyö kotien kanssa on siis erittäin tärkeää jos koulumatkaliikuntaa halutaan 
lisätä. Lisäksi vuorovaikutus mm. asukasyhdistysten kanssa on tärkeää silloin kun kyse on 
esimerkiksi pyöräilyreittien muutoksista. Yhteistyötä kotien kanssa voi tehdä esimerkiksi 
seuraavissa asioissa: 

● Lasten pyöräilyyn kannustaminen vanhemmille suunnatussa viestinnässä. 
● Pyörien kuntoon ja varusteisiin liittyvät kausittaiset kampanjat (mm. valojen  käyttö 

syksyisin). 
● Vanhempien kuuleminen heidän havainnoistaan koulureiteillä esim. 

vanhempainiltojen yhteydessä tai kyselyiden avulla. 
● Nuorempien koululaisten “pyöräilevän koulubussin” järjestäminen. Tämä voi toimia 

uusille koululaisille koulureitin ja liikennekäyttäytymisen opettelemisen välineenä. 
 
Pyörätiestön, koulumatkapyöräilyn ja pyöräilyn edistämisen hyvien käytäntöjen 
suunnittelemiseksi ehdotetaan, että aihepiirin ympärillä toimivat tahot (Opetustoimi, tekninen 
toimi, Lappeenrannan koulut, pyöräilyjärjestöt, asukasyhdistykset) järjestävät 
pyöräilykasvatusseminaarin syksyllä 2017 [12]. 
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Etenemisehdotus 
Ehdotus ja aikataulu selvityksessä mainittujen asioiden edistämiseen on esitetty taulukossa 
2. 
 
Taulukko 2. Aikataulutettu etenemissuunnitelma. 

Aikataulu Tekninen toimi Opetustoimi Sammonlahden koulu 

Syksy 2017 
Osallistuu yhteiseen tapaamiseen, 
missä selvityksen sisältö käydään läpi. 

Järjestää yhteisen tapaamisen 
missä selvityksen sisältö 
käydään läpi. 

Osallistuu yhteiseen 
tapaamiseen, missä 
selvityksen sisältö käydään 
läpi. 

 

Arvioi ja huomioi 
toimenpide-ehdotukset Sammonlahden 
lopullisissa liikennesuunnitelmissa. 

Arvioi toimenpide-ehdotukset ja 
osallistuu suunnitteluun 
teknisen toimen kanssa. 

Arvioi toimenpide-ehdotukset 
ja osallistuu suunnitteluun 
teknisen toimen kanssa. 

 

Priorisoi toimenpide-ehdotukset 
suhteessa muihin Kaupungin teettämiin 
pyöräilyselvityksiin. 

Harkitsee koko kaupungin 
kattavan koulumatkakyselyn 
toteuttamista.  

Mahdollistaa opettajien 
osallistumisen 
pyöräilykoulutuksiin. 

 

Pyrkii noudattamaan Sammonlahden 
alueen liikennesuunnitelmissa 
Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin 
pyöräilyväylien suunnitteluohjeissa 
kuvattuja käytäntöjä. 

Arvioi pyöräilyselvitysten 
tarpeen muilla Lappeenrannan 
kouluilla. Tekee pyöräilyvälinehankinnat. 

 Osallistuu “Koulumatkaseminaarin” ideointiin ja suunnitteluun  

Kevät 2018 
Arvioi ja huomioi seuraavan selvityksen 
havaintoja. 

Teettää seuraavan 
pyöräilyselvityksen 
priorisoidulta koululta 

Ottaa käyttöön Pyöräilyn 
lukuvuosikellossa mainittuja 
toimintoja. 

Syksy 2018 
 

“Koulumatkaseminaari”  Lappeenrannassa 

  .  

 
 
 
 
 
 

Johtopäätökset 

Nykytila 
Sammonlahden koulun oppilaista 86% asuu alle kolmen kilometrin ja yli 92% alle viiden 
kilometrin päässä koulusta. Koulumatkapyöräilyn ollessa aktiivisinta alle kolmen kilometrin 
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matkoilla ja pyöräilyn lisäämispotentiaalin ollessa suurinta 3-5 km matkoilla voidaan 
Sammonlahden koululla sanoa olevan hyvät mahdollisuudet suuriin 
koulumatkapyöräilymääriin. Pyörällä kuljettu 3-5 kilometrin koulumatka lisää lapsen fyysistä 
kokonaisaktiivisuutta keskimäärin 80 minuuttia päivässä ja siksi voidaan hyvin perustein 
kannustaa Sammonlahden koulun oppilaita, opettajia ja oppilaiden vanhempia tiiviiseen 
yhteistyöhön aktiivisen koulumatkapyöräilykulttuurin luomiseksi. Pyöräilykulttuurin luomiseksi 
koulua kannustetaan poimimaan toimintaansa paljon pyöräilyyn kannustavia ja sitä tukevia 
elementtejä. Näitä voivat olla esimerkiksi pyöräilyretket, liikennekasvatus, pyörien huolto 
osana teknisen työn tunteja, pyöräily osana liikuntatunteja (esimerkiksi Skillikortteja 
hyödyntäen), opettajien osaamisen lisääminen koulutusten avulla, pyöräilykummien käyttö 
toiminnan tukena, kilometrikisoihin ja valokampanjoihin osallistuminen, vanhempien 
aktivoiminen lasten pyöräilyyn kannustamisessa, toiminnan tilastoiminen ja ongelmien 
kartoittaminen. 
 
Koulu sijaitsee tiiviisti rakennetulla alueella ja koulun lähialueen pyöräilyreitit ovat 
epämääräisiä. Vaikka liikenneympäristö koulun lähellä on vaikeaselkoinen, on maasto 
Ruoholammen suuntaa lukuun ottamatta kaikilla reiteillä melko tasaista ja suosii siten 
pyöräilyä. Ruoholammen suunnasta tuleva liikenne kulkee reittivalinnasta riippumatta suuren 
notkon läpi ylä- ja alamäkeen. 
 
Oppilasvirrat tulevat koululle neljästä eri suunnasta ja jokaisesta suunnasta saapuu koululle 
yli 100 ja suurimmillaan lähes 300 oppilasta. Eri ikäiset pyörätierakenteet näkyvät selvästi eri 
suunnissa. Ruoholammen alueella ja Lappeen koulun lähellä on paljon uusia ja laadukkaita 
pyöräväyliä. Toisaalta mm. Uus-Lavolassa vaarallisia riskipaikkoja kertyy erittäin vilkkaalle 
koulumatkapyöräilyreitille paljon. Kauempana koulusta koulumatkaan käytettävät reitit on 
tunnistettavissa ja yksilöitävissä melko hyvin mutta koulun lähellä on vaikea päätellä mitä 
katuja oppilaat käyttävät koululle kulkiessaan. Täten koulun läheltä on vaikea yksilöidä 
tärkeimpiä toimenpide-ehdotuksia. Yleistäen voidaan sanoa, että koululle johtavat 
pyöräilyreitit tulee määritellä ja niitä kannattaa kehittää määrätietoisesti. 
 
Koulun pyöräpysäköinti on heikkotasoinen. Telineet ovat huonokuntoisia eivätkä ne 
mahdollista pyörän lukitsemista rungosta. Pyöräpysäköintialue on vain yhdellä puolella 
koulua mikä saattaa kannustaa toisista suunnista tulevia oppilaita pysäköimään pyöriä niille 
kuulumattomille paikoille. 
 
Suurimmat pyöräilijän vaaranpaikat ovat koulua ympäröivillä vilkkaiden katujen 
ylityspaikoissa ja näkemäesteisissä katu- ja pihaliittymissä. 

Pyöräiltävyys, plussat 
● Erittäin suuri osa oppilaista asuu pyöräilymatkan päässä koulusta 
● Maasto melko tasaista 
● Koulun ympärillä hyvät mahdollisuudet erilaiseen pyöräilytoimintaan 
● Koulun lähialueen kadut ovat rauhallisia 
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Pyöräiltävyys, miinukset 
● Vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla useita riskipaikkoja 
● Pyöräpysäköinnin heikko laatu 
● Koulun lähialueen kaduilla on epämääräisiä liikennejärjestelyjä 

Koulu-uudistukseen valmistautuminen 
Sammonlahden koulu tulee uudistumaan lähivuosina ja uusi, suuri koulukeskus aloittaa 
toimintansa vuonna 2022. Sammonlahteen kulkevien oppilaiden määrä tulee kasvamaan yli 
tuhanteen oppilaaseen. Jotta mahdollisimman suuri osa tästä oppilasjoukosta saadaan 
kulkemaan koulumatka lihasvoimin, tulee pyöräilyn sujuvuus ottaa yhdeksi ydinajatukseksi 
koulun lähialueen ja sille johtavien reittien suunnittelussa. Kaupungin suunnitelmat 
länsialueen palveluverkon liikennejärjestelyistä (Liite 2) sisältävät hyviä uudistuksia (mm. 
uusia pyöräteitä ja alikulku Helsingintielle). Näiden lisäksi tämän selvityksen 
toimenpide-ehdotukset on hyvä huomioida tarkemmissa aluetta koskevissa 
liikennesuunnitelmissa.  
 
Koulun, opetustoimen ja teknisen toimen yhteistyö on uudistuksen yhteydessä erittäin 
tärkeää, jotta reitistöön ja katurakenteisiin liittyvät ongelmat havaitaan ja voidaan korjata. 
Tarkentavia toimenpidekartoituksia on syytä tehdä jos reitistö muuttuu asuinalueiden tai 
katurakentamisen myötä tai oppilaiden käyttämistä reiteistä halutaan lisää tietoa. 
Saattoliikenteen järjestelyissä täytyy huomioida turvallisen liikenneympäristön vaatimusten 
lisäksi fyysisen aktiivisuuden lisäämisen tavoitteet. 
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