Ohje koulujen ja päiväkotien
kiinteistöjen suunnittelulle
Pirkkalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Yleistä
• Päiväkotien ja koulujen tonttien ja kiinteistöjen suunnittelussa
tärkeimpänä tavoitteena on liikennemuotojen ja toimintojen sijoittelu
siten, että lasten turvallisuus taataan.
• Suunnitteluratkaisut vaikuttavat aktiivisen koulumatkaliikkumisen
houkuttelevuuteen.
• Huomioitavia seikkoja ovat mm. liikennevirtojen risteämiset sekä
aktiivisen liikkumisen välineiden (mm. polkupyörät ja lasten
kuljetusvälineet kuten rattaat tai pyöräkärryt) säilytysmahdollisuudet.
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Ohje päiväkodeille
•

Leikkipihan selkeä erottaminen liikenteestä (kadut, saatto- ja pysäköintialueet).
•
•

Pakollisen autolla saattamisen turvaaminen sisäänkäynnin läheisyydessä.
Saattoliikenne on järjestettävä niin, ettei autolla tarvitse peruuttaa, ellei autoliikenne voida riittävän voimakkaasti (esimerkiksi
aidalla) erottaa muusta tilasta - esimerkiksi kääntöpaikan avulla.

•

Lastenvaunujen, pyöräkärryjen ja taakkapyörien säilyttämisen mahdollistaminen koulun tontilla suojaisassa ja
turvallisessa paikassa.

•

Jakeluliikennettä edellyttävät toiminnot (mm. keittiö) sijoittaminen siten, että jakeluajoneuvot eivät liiku lasten kanssa
samassa tilassa. Sijoittamiseen sisältyy rakennuksen sisäinen sekä tontin järjestelyiden suunnittelu.

•

Uusien päiväkotien sijoittaminen maankäytön kannalta keskeisille sijainneille sekä optimaalisen sijainnin varmistaminen
palvelu- ja liikenneverkossa. Päiväkodit kannattaa sijoittaa kodin ja bussipysäkin välille niin, että saattajan sujuva
kestävän liikenteen matkaketju toteutuu kodin, päiväkodin ja työpaikan välillä.

•

Bussipysäkkien sijoittaminen olemassa olevien päiväkotien lähelle. Jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyksien sujuvuuden
ja laadun varmistaminen.
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Ohje kouluille
•

Välituntipihan selkeä erottaminen liikenteestä (kadut, saatto- ja pysäköintialueet).
•
•
•
•

Pakollisen autolla saattamisen turvaaminen sisäänkäynnin läheisyydessä (esimerkiksi liikuntarajoitteisille).
Saattoliikenne ja koulukuljetukset on järjestettävä niin, ettei autolla tarvitse peruuttaa, ellei autoliikenne voida riittävän voimakkaasti (esimerkiksi
aidalla) erottaa muusta tilasta - esimerkiksi kääntöpaikan avulla.
Muu saattoliikenne ja koulukuljetukset voidaan järjestää kauemmas sisäänkäynnistä.
Muiden saattopaikkojen toteuttaminen etäämmälle sisäänkäynnistä (esim. pysäköinti-/jättötaskut kadunvarressa). Näin tontin sisäinen
liikenneturvallisuus ei vaarannu erityisesti jalankulun ja pyöräliikenteen näkökulmista, ja autolla saattaminen ei ole yhtä houkuttelevaa kuin
sisäänkäynnille asti ajamisessa.

•

Henkilökunnan autopysäköintipaikkojen määrän toteuttaminen todellisen tarpeen perusteella, viisaita liikkumistapoja tukien.
Henkilökunta toimii osaltaan oppilaiden esimerkkinä.

•

Määrällisesti ja laadullisesti riittävän pyöräpysäköinnin toteuttaminen keskeisten sisääntuloreittien varrelle, tarpeen mukaan
henkilökunnan pyöräpysäköintipaikka erikseen.

•

Jakeluliikennettä edellyttävät toiminnot (mm. keittiö) sijoittaminen siten, että jakeluajoneuvot eivät liiku lasten kanssa samassa tilassa.
Sijoittamiseen sisältyy rakennuksen sisäinen sekä tontin järjestelyiden suunnittelu.

•

Uusien koulujen sijoittaminen keskeisille paikoille liikenneverkossa. Erityisesti yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin kuljetaan
oman asuinalueen ulkopuolelle, mikä korostaa tarvetta sijoittua bussipysäkkien läheisyyteen ja pyöräliikenteen verkkojen
solmupisteisiin. Esi- ja alkuopetuksen koulut kannattaa sijoittaa ensisijaisesti hyvien jalankulkuyhteyksien päähän siten, että ne
sijaitsevat asuinalueen ja bussipysäkin välillä, mahdollistaen saaton kestävillä kulkutavoilla.

•

Bussipysäkkien sijoittaminen olemassa olevien koulujen lähelle. Jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyksien sujuvuuden ja laadun
varmistaminen.
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