Lappeenrannan seutu –
rehtorikysely
Yhteenveto

Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Taustatiedot




Kysely oli auki 3.5.-5.6.2017
välisenä aikana.
Kysely lähetettiin yhteensä 32 koulun
rehtorille.
Kyselyyn saatiin yhteensä 19 vastausta
(59%).

Vastanneet rehtorit kunnittain







Savitaipale 1/2 (50%)
Luumäki 2/2, (100%)
Lappeenranta 12/24, (50%)
Lemi 1/1, (100%)
Taipalsaari 3/3, (100%)

Koulu, rehtori vastannut, kyllä / ei
Europaeuksen koulu, Savitaipale
Heituinlahden koulu, Savitaipale
Joutsenon koulu, Lappeenranta
Kangasvarren koulu, Luumäki
Kasukkalan koulu, Lappeenranta
Kaukaan koulu, Lappeenranta
Kesolan koulu, Lappeenranta
Kesämäen koulu, Lappeenranta
Kesämäenrinteen koulu, Lappeenranta
Kimpisen koulu, Lappeenranta
Kirkonkylän koulu, Taipalsaari
Korkea-ahon koulu, Lappeenranta
Korvenkylän koulu, Lappeenranta
Kuusimäen koulu, Lappeenranta
Lappeen koulu, Lappeenranta
Lauritsalan koulu, Lappeenranta
Lavolan koulu, Lappeenranta
Lemin koulukeskus
Lönnrotin koulu, Lappeenranta
Myllymäen koulu, Lappeenranta
Nuijamaan koulu, Lappeenranta
Parjalan koulu, Lappeenranta
Pulpin koulu, Lappeenranta
Ravattilan koulu, Lappeenranta
Saimaanharjun yhtenäiskoulu, Taipalsaari
Sammonlahden koulu, Lappeenranta
Simolan koulu, Lappeenranta
Skinnarilan koulu, Lappeenranta
Taavetin koulu, Luumäki
Vehkataipaleen koulu, Taipalsaari
Voisalmen koulu, Lappeenranta
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Ylämaan koulu, Lappeenranta

Rehtorikysely


Kyselyssä pyydettiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1.
2.
3.
4.




Miten liikenneturvallisuus näkyy koulunne arjessa ja toimintatavoissa?
Onko koululaiskuljetuksissa mielestänne liikenneturvallisuuteen liittyviä ongelmia ja jos
on, niin millaisia?
Onko saattoliikennejärjestelyissä ongelmia ja jos on, niin millaisia?
Onko koulunne lähiympäristössä liikenneympäristön vaaranpaikkoja (muita kuin em.
Saattoliikenne, koululaiskuljetukset)? Eritelkää ongelma ja kohde mahdollisimman
tarkasti.

Tähän yhteenvetoon on koottu kysymyksien 1-3 vastauksissa nousseet
keskeiset asiat yleisellä tasolla. Koulukohtaiset tulokset on toimitettu
kuntien käyttöön.
Liikenneympäristön vaaranpaikkoihin ja saattoliikennejärjestelyihin liittyvät asiat
otettiin osaksi liikenneympäristön suunnittelua.
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Miten liikenneturvallisuus näkyy koulunne arjessa ja
toimintatavoissa?







Useissa kouluissa toteutetaan jatkuvaa liikennekasvatustyötä vuodenajan ja
ajankohtaisten teemojen mukaan.
Polkupyöräilyyn liittyvät asiat korostuivat vastauksissa erityisesti Lappeenrannassa.
Yläkouluissa toteutetaan säännöllisesti mopokoulutusta, alakouluissa painotetaan
pyöräilykoulutusta.
Lappeenrannan koulut tekevät yhteistyötä teknisen toimen kanssa lähialueen
liikennejärjestelyjen turvallisuuden parantamisessa.
Koululaiskuljetusten piirissä on paljon oppilaita, joten koulukuljetuksiin liittyvät
turvallisuusasiat näkyvät myös liikennekasvatuksessa (mm. käyttäytyminen
kuljetusta odotettaessa). Koulut ovat laatineet myös pelisääntöjä kuljetuksiin liittyen
koskien kuljettajia, huoltajia ja oppilaita.
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Koululaiskuljetuksiin liittyviä käyttäytymis- ja
toimintatapaongelmia
Lasten käyttäytyminen koulukuljetuksissa



Ajoittaista häiritsevää ja/tai ongelmallista käytöstä kuljetuksissa on havaittu
useissa kouluissa liittyen:
– turvavöiden käyttöön,
– bussissa liikkumiseen ajon aikana,
– bussipysäkeillä (rauhattomuutta, juoksentelua),
– kulkemiseen koululta bussipysäkille (mm. teiden ylitykset bussista
poistuttaessa).



Yleisesti koulukuljetuksen piirissä olevia lapsia on useissa kunnissa paljon ja
kuljetusten järjestäminen vaatii paljon teknisiä ja taloudellisia resursseja
(hankinta, valvonta ym.).
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Koululaiskuljetuksiin liittyviä käyttäytymis- ja
toimintatapaongelmat
Huoltajien käyttäytyminen lapsia tuotaessa ja haettaessa




Vanhempien jättö- ja noutoliikenteeseen liittyviä ongelmia mainittiin paljon.
Vastaajien mukaan vanhemmat eivät noudata useissa kouluissa yhteisiä
pelisääntöjä ja vanhempien jättö- ja noutoliikenne vaatii valvontaa.
Mainittuja ongelmia:
– Huoltajat jättävät lapsia ajoradalle tai keskelle kulkureittejä.
– Ruuhkaisella pihalla ei noudateta varovaisuutta.
– Piha-alueella peruuttelu aiheuttaa vaaratilanteita.
– Välinpitämättömyys yhteisiä sääntöjä kohtaan.
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