OPPILASKULJETUSSTRATEGIA

Hyväksytty : Sivistyslautakunta 9.12.2015
Päivitetty: Palvelulautakunta 16.4.2019 § 50 Liite 1
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Oppilaskuljetusstrategiassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille
myönnetään koulukuljetusetuus sekä kerrotaan kuljetusten järjestämisestä ja annetaan
ohjeita koulukuljetuksen hakemiseksi.
Koulutussuunnittelija toimii Lapinlahden kunnan joukkoliikennevastaavana. Hänellä on
vastuu kunnan henkilöliikenteen palvelujen koordinoinnista ja hän vastaa kuljetusten
suunnittelusta sekä hankinnasta. Koulutussuunnittelija huolehtii kuljetusyhteistyön
organisoinnista ja sujuvuudesta sekä pitää yhteyttä paikkakunnan liikenteenharjoittajiin
ja muihin sidosryhmiin. Päätökset henkilökuljetus- ja joukkoliikenneasioissa tehdään
kunnan johtosäännön määräämissä toimielimissä tai viranhaltijapäätöksinä.
Sivistysosaston osastopäällikkö neuvottelee koulujen työajoista naapurikuntien kanssa.
Alueella pyritään pitämään yhteiset loma-ajat kouluja palvelevan liikenteen järjestämiseksi edullisesti. Palvelulautakunta päättää koulujen työajoista.

Koulukuljetusten aikataulut varmistuvat
lukuvuoden aikana ovat mahdollisia.

elokuun

alussa.

Aikataulumuutokset

Tässä suunnitelmassa oppilaalla tarkoitetaan esioppilasta tai vuosiluokkien 1-9
oppilasta.
Ensisijainen vastuu koulumatkasta ja lapsen turvallisesta liikkumisesta liikenteessä on
aina oppilaan huoltajalla.

Lisätietoa kuljetuksista antavat:



koulutussuunnittelija
koulujen rehtorit
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1. OPPILASKULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET
PERIAATTEET
Perusopetuslaki 32 §
”Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta
päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.
Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista
varten myönnettävä riittävä avustus.(13.7.2018/542)
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa
täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642)
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että
huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten
päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta
tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä.
(13.7.2018/542)
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.”

2. OPPILASKULJETUKSENMYÖNTÄMISEN PERUSTEET
Lapinlahden kunnan oppilaskuljetukset myönnetään ja järjestetään perusopetuslain
sekä
sivistyslautakunnan
päättämän
oppilaskuljetusstrategian
mukaisesti.
Lähtökohtana kuljetuksia myönnettäessä on tasapuolinen kohtelu ja perusopetuslain
säännökset.
Kuljetusten suunnittelussa liikenneturvallisuus on yksi tärkeä huomioon otettava tekijä.
Huomiota kiinnitetään mm. ajoreitteihin ja niiden kunnossapitoon, poistumis- ja
nousupaikkoihin, tien ylityksiin, koulujen pihajärjestelyihin, kaluston laatuun ja
kuljettajien ammattitaitoon.
Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai
iltapäivällä.
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 Alle 12-vuotiaan koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli
tuntia.
 Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka
odotuksineen kestää enintään kolme tuntia.

2.1.

Koulumatkan pituus

Oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli




Luokkien 0 – 2 oppilaan koulumatka on yli 3 km
Luokkien 3 – 9 oppilaan koulumatka on yli 5 km
Maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavaan opetukseen
osallistuvilla oppilailla on matkaetuus vastaavasti kuin muillakin oppilailla

Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta oppilaan koko koulumatkalle vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta riippuen kuljetusreiteistä, kävely-matkasta
sekä kuljetukseen käytetystä ajasta. Kuljetusoppilaiden osalta matkaan voi sisältyä kävelyosuus linja-autopysäkille tai koulukuljetusreitin varteen.
Kävelyosuuden pituus voi olla seuraava:
esioppilas
1 - 2 lk
3 - 6 lk:
7 - 9 lk:

≤ 1 km
≤ 1,5 km
≤ 2 km
≤ 3 km

Kävelyosuuden pituus tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Koulumatka mitataan ns. portilta-portille –periaatteella lyhintä reittiä käyttäen. Matin ja Liisan koulussa mittauspiste on
Monarintiellä sijaitseva liikenneympyrä, Alapitkän koululla liikenneympyrä, Nerkoon,
Varpaisjärven, Martikkalan ja Paloisen kouluilla sekä Rovastilan esikoululla
pysäköintialue. Mittauksessa käytetään teknisen toimiston karttaohjelmaa.

2.2.

Vieraspaikkakuntalaiset oppilaat

Lapinlahden kunta ei pääsääntöisesti maksa vieraspaikkakuntalaisten lasten koulukuljetusta Lapinlahden kunnan ylläpitämiin kouluihin. Tilannetta arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja sivistysosaston osastopäällikkö voi erityisistä syistä myöntää maksuttoman koulukuljetuksen.
Pääsäännöstä poiketen Lapinlahden kunta myöntää Martikkalan kouluun vieraspaikkakuntalaisille oppilaille ilmaisen koulukuljetuksen, mikäli oppilas asuu Lapinlahden kunnan koulukuljetusreitin varrella (Sivistyslautakunta 9.2.2016 § 9). Vieraspaikkakuntalaisia varten ei osteta omia vuoroja vaan kuljetus tapahtuu vuoroliikenteen ja kunnan perusopetuksen oppilaille ostaman joukkoliikenteen puitteissa. Vieraspaikkakuntalaisia
varten ei osteta omia vuoroja.
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2.3.

Muussa kuin lähikoulussa koulua käyvät oppilaat

Perusopetuslain 6 §: n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden
matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä
liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa
oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetus järjestetään lain
edellyttämällä tavalla. Esipetusta saavalle oppilaalle voidaan järjestämispaikaksi
osoittaa myös varhaiskasvatuspaikka.
Koulukuljetus järjestetään vain oppilaan lähikouluun.
Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kunnan sisällä ja haluaa käydä lukuvuoden
loppuun vanhassa koulussaan, ei kuljetusta järjestetä vanhaan kouluun.

2.4.

Yhteishuolta juus

Yhteishuoltajuustilanteessa maksuton kuljetus järjestetään vain sen kunnassa asuvan
vanhemman luota, jossa oppilas on väestörekisterin mukaan kirjoilla (KHO:2006:10,
14.3.2006).

2.5.

Koulumatkan rasittavuus

0-2 –luokkalaiselle alle kolme kilometriä tai 3-9 –luokkalaiselle alle viisi kilo-metriä pitkä
matka voi olla liian rasittava tai vaikea hänen henkilökohtaisista ominaisuuksista
johtuen.
Kuljetuksen hakeminen koulumatkan rasittavuuden tai vaikeuden perusteella edellyttää
lääkärin tai psykologin lausuntoa tai sosiaalista selvitystä. Lausunnosta on käytävä ilmi
kuljetustarpeen perusteluiden lisäksi se, mille ajanjaksolle kuljetusta suositellaan.
Suositus kuljetuksen järjestämisestä ei ole vielä riittävä peruste sen saamiselle, vaan
viranhaltija, jonka tehtäviin kuuluu ratkaista asia, päättää kuljetuksen tarpeellisuuden ja
laajuuden. Maksuttoman oppilaskuljetuksen myöntää koulutussuunnittelija.

2.6.

Koulumatkan vaarallisuus

0-2 –luokkien oppilaille myönnetään maksuton yhden- tai kahdensuuntainen oppilaskuljetus, mikäli koulumatkaan sisältyy vartioimattoman tasoristeyksen ja 5-tien ylitys.
Maksuton oppilaskuljetus myönnetään automaattisesti tien vaarallisuuden perusteella
ennalta nimettyjen vaarallisten reittien osalta, ellei tiestöllä toteuteta koulumatkan turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Tien vaarallisuuden perusteella myönnettävien kuljetusetuuksien taulukot ovat liitteenä.
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Alle kolme kilometriä pitkä matka voi olla 0 - 2 –luokkalaiselle ja alle viisi kilometriä
pitkä matka voi olla 3 - 9 –luokkalaiselle oppilaalle liian vaarallinen. Koulumatkan
vaarallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavia tekijöitä:







tapahtuuko koulumatka kevyenliikenteen väyliä pitkin
piennaralueen leveys
tien nopeusrajoitus
tien mutkaisuus ja mäkisyys
näkemäesteet
tien ylitysten lukumäärä ja tapahtuuko ylitys pitkin suojatietä.

Tehtäessä päätöstä maksuttomasta oppilaskuljetuksesta koulumatkan vaarallisuuden
perusteella voidaan pyytää lausuntoja poliisilta tai tieviranomaiselta. Maksuttoman
oppilaskuljetuksen koulumatkan vaarallisuuden vuoksi myöntää koulutussuunnittelija.

2.7.

Suurpetovaara

Suurpetovaaran (karhu, susi) vuoksi voidaan myöntää kuljetus määräajaksi silloinkin,
kun se ei oppilaalle muuten kuuluisi. Arviointi perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan ja kuljetus myönnetään aina määräaikaisena. Suurpetotilanteen arvioinnissa voidaan käyttää hyödyksi riistaviranomaisia.
Seuraavissa tapauksissa suurpetovaaran vuoksi kuljetus myönnetään pääsääntöisesti
seuraavissa tapauksissa:




Alueella on emokarhu poikasineen. Kuljetus myönnetään ajanjaksoksi, jona karhu on hereillä.
Susien osalta koulukuljetus myönnetään, mikäli susi ei käyttäydy lajityypillisesti,
ts. susi tulee säännöllisesti lähelle asutusta tai saalistaa kotieläimiä.
Susi on vahingoittunut tai sairas.

Ilveksen ja ahman vuoksi kuljetusta ei myönnetä, koska kyseisten lajien ei tiedetä käyneen Suomessa ihmisen kimppuun.
Maksuttoman oppilaskuljetuksen suurpetovaaran vuoksi myöntää koulutussuunnittelija.

2.8.

Talvikuljetus

Maksuton oppilaskuljetus voidaan myöntää myös osaksi lukuvuotta niillä tieosuuksilla,
joissa esimerkiksi talvi- tai kelirikkoaikaan teiden hoito on puutteellista ja joissa koulumatka muodostuu sen vuoksi liian rasittavaksi, vaikeaksi tai vaaralliseksi.
Talvikuljetusaika on syyslomaviikosta viikon 15 alkuun. Maksuttoman oppilaskuljetuksen talven ajaksi myöntää koulutussuunnittelija.
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2.9.

Tapaturman tai sairauden perusteella järjestettävät määräaikaiset
kuljetukset

Määräaikaisen kuljetuksen järjestämiseen vaaditaan lääkärin lausunto, josta on käytävä ilmi kuljetuksen tarpeellisuus, mille ajanjaksolle kuljetusta suositellaan sekä se, millä
kulkuneuvolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan.
Suositus kuljetuksen järjestämisestä ei ole riittävä peruste sen saamiselle, vaan
viranhaltija, jonka tehtäviin kuuluu ratkaista asia päättää kuljetuksen tarpeellisuuden ja
laajuuden. Maksuttoman oppilaskuljetuksen sairauden tai tapaturman vuoksi myöntää
koulutussuunnittelija.
Lukiolaisille ei järjestetä maksutonta koulukuljetusta sairauden tai tapaturman perusteella.

2.10.

Lukiolaiset

Kunta korvaa lukiolaisten koulumatkat, jos opiskelijalla on oikeus Kelan koulumatkatukeen. Opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, jos päivittäinen yhdensuuntainen
koulumatka on yli 10 kilometriä. Muissa tapauksissa sivistystoimen osastopäällikkö
päättää saatavien selvitysten perusteella (esim. lääkärintodistus) kuljetustarpeen.

3. KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET
Koulukuljetus voidaan järjestää julkista liikennettä hyödyntäen, kunnan hankkimalla
ostoliikenteellä tai näiden yhdistelmällä.
Ostopalveluja hankittaessa noudatetaan julkisista hankinnoista voimassa olevia
säännöksiä. Laki velvoittaa kuntia avoimuuteen, tasapuolisuuteen ja syrjimättömyyteen
tarjouksen tekijöitä kohtaan. Oppilaskuljetusten hankinnoista päätetään kunnan
voimassa olevien hankintaohjeiden mukaan.
Erillisiä kuljetuksia yksittäisille oppilaille ei ilman erityistä syytä järjestetä, vaan
kuljetukset tapahtuvat voimassa olevia reittejä pitkin. Eri koulujen oppilaiden matkat
pyritään reitittämään yhteen. Koulumatkat sovitetaan joukkoliikenteen ja osittain
muiden henkilökuljetusten, mm. päivätoiminta, haja-asutusalueiden asiointiliikenne,
kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi. Koulukuljetuksia voidaan käyttää perusteena
luokkajakoja laadittaessa.
Oppilaan tulee käyttää sitä kouluautoa, joka lähtee koulun päätyttyä. Seuraavaan
lähtevään autoon on luvallista jäädä ainoastaan kouluun liittyvissä perustelluissa
tapauksissa koulun kirjallisella ilmoituksella (esim. jälki-istunto, koulun järjestämä
kerho).
Esioppilas voi kulkea yksin liikenteessä, mikäli hänellä on siihen tarvittavat edellytykset.
Lähtökohtana on, että huoltajat saattavat lapsensa esiopetukseen ja lapsen liikkuminen

sivu 9 / 17

liikenteessä on huoltajan vastuulla. Jos lapsi on esiopetuksessa muussa kuin kunnan
osoittamassa esiopetuspaikassa, maksuttomaan kuljetukseen ei ole oikeutta. Jos
päivähoito järjestetään esiopetuspaikassa, maksuton kuljetus järjestetään yhdensuuntaisena vain lapsen aloittaessa tai päättäessä koulupäivänsä esiopetukseen.
Jos maksutonta kuljetusta ei voida muutoin järjestää, voidaan oppilaan huoltajalle
maksaa oppilaan kuljettamisesta. Tämä tapahtuu yleensä väliaikaisena järjestelynä
esim. koulutapaturman yhteydessä tai poikkeuksellisesti yksittäiselle oppilaalle silloin,
kun reitille on vaikea järjestää muuta kuljetusta. Korvausperusteena käytetään
kilometrikorvausta, jonka suuruus ei saa ylittää verovapaan kilometrikorvauksen
määrää eikä sitä kustannusta, joka kunnalle aiheutuisi kuljetuksen järjestämisestä.
Koulutussuunnittelija neuvottelee asiasta huoltajan kanssa ja sivistysosaston
osastopäällikkö tekee päätöksen saattokorvauksesta.

3.1.

Linja- autokortit

Oppilaalle annettava linja-autokortti oikeuttaa matkustamaan koulumatkoja ennalta
määrätyn päivittäisen yhdensuuntaisen koulumatkan pituuden tai vyöhykkeen
mukaisesti. Kortti on voimassa koulupäivinä ma-pe, kaksi matkaa/koulupäivä. Korttia ei
voi käyttää koulun loma-aikoina.
Matkakortit palautetaan keväällä koululle koulun ilmoituksen mukaan. Oppilaan tulee
noudattaa huolellisuutta kortin säilytyksen suhteen. Kortti on henkilökohtainen ja jos
kortti häviää tai ei toimi, on siitä ilmoitettava välittömästi koulun kansliaan. Jos kortti
rikkoutuu tai katoaa, oppilaalta peritään uuden kortin hankkimisesta aiheutuneet kulut,
10 € (sisältää uuden matkakortin ja postituskulut).

3.2.

Lukiolaiset

Lukiolaisten kuljetus tapahtuu vuoroliikenteen ja kunnan perusopetuksen oppilaille
ostaman joukkoliikenteen puitteissa, jos tämä ei aiheuta kunnalle huomattavia lisäkustannuksia. Lukiolaisia varten ei osteta omia vuoroja.

4. KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS
Kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan järjestämisestä vastaa koulun rehtori.
Opettajien lisäksi voidaan odottavien oppilaiden valvontaan käyttää kunnan
työsopimussuhteessa olevia koulunkäynninohjaajia tai kunnan muuta henkilöstöä.
Kuljettaja saa ja hänen tulee puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan asiattomaan
käytökseen tilanteen vaatimalla tavalla. Kuljettaja ei saa poistaa oppilasta autosta eikä
jättää häntä matkan varrelle. Kuljettajan tulee tiedottaa tapahtuneesta
koulutussuunnittelijalle tai koulun rehtorille, jonka on ryhdyttävä selvittämään asiaa. Jos
matkan aikana tapahtuva häiriköinti on jatkuvaa tai siitä aiheutuu toisille oppilaille
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vaaraa, on koulun rehtorilla oikeus pyytää huoltajaa huolehtimaan oppilaan kuljetuksen
järjestämisestä.
”Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin
syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle
edustajalle.” (Perusopetuslaki 7 luku 29 §)

4.1.

Vakuutukse t

Oppilaat, myös lukion opiskelijat ovat koulumatkoillaan vakuutettujan opetuksen
järjestäjän toimesta riippumatta siitä, millä tavoin koulumatka tai –kuljetus on järjestetty.
Vakuutus on voimassa kodin ja koulun välisellä matkalla. Vakuutus korvaa tapahtuman
aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja ei korvata.

5. KULJETUKSEN AIKANA
Jotta koulukuljetukset sujuisivat turvallisesti ja joustavasti, on oppilaiden ja huoltajien
oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä:












Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.
Linja-autossa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana.
Linja-autossa ja taksissa on pidettävä turvavyöt kiinni koko matkan ajan.
Huoltajan tulee ilmoittaa liikennöitsijälle (ei koske julkisen liikeen vuoroja), jos
oppilas ei tarvitse koulukyytiä, mikäli kyseessä on lyhytkestoinen, väliaikainen
muutos.
Huoltajan tulee ilmoittaa koulutussuunnittelijalle, mikäli oppilas ei toistuvasti tarvitse
koulukyytiä.
Koulukuljetusten on oltava savuttomia.
Koulukuljetuksen ei tarvitse odottaa oppilasta, jos tämä myöhästyy pysäkiltä tai
lähtee hakemaan unohtunutta tavaraa kodista.
Koululaisbussi/-taksi ei saa lähteä pysäkiltä ennen ilmoitettua aikaa elleivät kaikki
kyseiseltä pysäkiltä kyytiin nousevat oppilaat ole kyydissä.
Koulukuljetus ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 15 minuutin kuluessa
ilmoitetusta ajasta.
Linja-autosta poistuttaessa on varmistuttava, että reitti on turvallinen.
Huoltaja vastaa pysäkin ja kodin välisen matkan turvallisesta kulkemisesta.
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6. MITÄ TEHDÄ, JOS
6.1.

Koulukuljetus ei saavu?

Ajokelin ollessa erityisen huono tai muusta erityisestä syystä voi käydä niin, että
koulukuljetus ei pääse kulkemaan annettujen aikataulujen mukaisesti. Liikennöitsijä on
tällöin velvollinen järjestämään korvaavan kuljetuksen lukuun ottamatta ylivoimaista
estettä. Liikennöitsijä on velvollinen ilmoittamaan yli 15 minuutin viivästyksestä
kuljetuksessa. Viivästyksistä ilmoitetaan huoltajille/oppilaille käytettävissä olevia
viestintäkanavia hyödyntäen.
Jos keliolosuhteet estävät tavanomaisten pysäkkien käyttämisen, on kuljettajalla oikeus
jättää tai noutaa oppilaat lähimmältä turvalliselta paikalta.

6.2.

Sattu u vahinko - tai ilkivaltatapaus?

Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään.

6.3.

Kuljetuksissa on ongelmia?

Jos oppilailla tai huoltajilla on huomautettavaa kuljetusten laatuun tai palvelutasoon
liittyen, tulee heidän osoittaa palaute koulutussuunnittelijalle. Saatu palaute kirjataan
ylös ja käsitellään yhdessä liikennöitsijän kanssa.

sivu 12 / 17

Liite 1. TIEN VAARALLISUUDEN PERUSTEELLA MYÖNNETTÄVÄ
KULJETUSETUUS

Matin ja Liisan koulu ja Rovastilan esikoulu
Nerkoonniementie
Vuosiluokka

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Nerkoonniementie 8

Esioppilaat
1-2
3-4
5
6

Paikka, josta lähtien talvikuljetusoikeus.

Nerkoonniementie 8
Nerkoonniementie 31
Nerkoonniementie 138
Nerkoonniementie 138. Tämä kuljetusoikeus koskee myös vuosiluokkien 7-9
oppilaita.

Heinäahontie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3-4
5-6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Heinäahontie 56

Paikka, josta lähtien talvikuljetusoikeus.

Heinäahontie 56
Heinäahontie 56
Lahdenperäntien ja Heinäahontien risteys

Kivistöntie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3-4
5-6
7-9

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Kivistöntie 237
Kivistöntie 237
Kivistöntie 237
Kivistöntie 313
Kivistöntie 430

Paikka, josta lähtien talvikuljetusoikeus
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Lahdenperäntie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3-4
5-6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Lahdenperäntie 1

Paikka, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Lahdenperäntie 1
Lahdenperäntie 1
Lahdenperäntie 71

Lapinlahdentie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3-4
5–6
7–9

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Lapinlahdentie 1881
Lapinlahdentie 1881
Lapinlahdentie 1881
Lapinlahdentie 1881
Lapinlahdentien ja Heikkiläntien
risteys

Paikka, josta lähtien talvikuljetusoikeus.
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Varpaisjärven koulu ja esi koulu
Nilsiäntie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3-4
5
6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Nilsiäntie 222
Nilsiäntie 222
Nilsiäntie 222
Nilsiäntie 289
Nilsiäntie 460

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Nilsiäntie 222
Nilsiäntie 289

Ruukintie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3
4
5
6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Ruukintie 2
Ruukintie 2
Ruukintie 24
Suomäentie risteys
Maksuton kuljetusoikeus yli 5 km:n
matkalle
Maksuton kuljetusoikeus yli 5 km:n
matkalle

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Ruukintie 24
Suomäentie risteys

Lukkarilantie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3-4
5
6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Lukkarilantie 82
Lukkarilantie 82
Lukkarilantie 82
Pahkamäentien risteys
Lukkarilantie 337

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Lukkarilantie 82
Pahkamäentien risteys
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Vuorisentie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3
4
5
6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Vuorisentie 102
Vuorisentie 102
Vuorisentie 132
Vuorisentie 353

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Vuorisentie 102
Vuorisentie 132
Vuorisentie 353

Maksuton kuljetusoikeus yli 5 km:n
matkalle

Lapinlahdentie
Vuosiluokka
esioppilaat
1-2
3-4
5-6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Lapinlahdentie 30

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Lapinlahdentie 30
Lapinlahdentie 135
Lapinlahdentie 135

Haukimäentie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3
4
5
6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Haukimäentie 1022
Haukimäentie 1022
Haukimäentie 1022
Haukimäentie 882
Pahkamäentien risteys
Pahkamäentien risteys

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Haukimäentie 1022
Haukimäentie 882

Rautavaarantie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Rautavaarantie 10
Rautavaarantie 10
Rautavaarantie 10

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus
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4-5
6

Rautavaarantie 31
Rautavaarantie 69

Rautavaarantie 31

Paloisten koulu ja esikoulu
Säleväntie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1
2
3
4-6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Säleväntie 1424
Säleväntie 1424
Säyneniementien risteys
Maksuton kuljetusoikeus yli 5 km:n
matkalle
Maksuton kuljetusoikeus yli 5 km:n
matkalle

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Säyneniementien risteys

Paloisentie (pohjoinen)
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3
4-6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Paloisentie 562

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Nimettömäntien/Paloisentie risteys
Paloisentie 619
Maksuton kuljetusoikeus yli 5 km:n
matkalle

Paloisentie 562
Nimettömäntien/Paloisentie risteys
Paloisentie 619

Paloisentie (eteläinen)
Vuosiluokka

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.

Esioppilaat
1-2
3
4-6

Paloisentie 322
Paloisentie 322
Paloisentie 131
Maksuton kuljetusoikeus yli 5 km:n
matkalle

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Paloisentie 322
Paloisentie 322
Paloisentie 131
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Nimettömäntie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1-2
3
4
5-6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Nimettömäntien/Paloisentien risteys
Nimettömäntien/Paloisentien risteys
Nimettömäntie 250
Maksuton kuljetusoikeus yli 5 km:n
matkalle
Maksuton kuljetusoikeus yli 5 km:n
matkalle

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Nimettömäntien/Paloisentien risteys
Nimettömäntie 250

Itäkoskentie
Vuosiluokka
Esioppilaat
1
2
3
4-6

Koulusta/esikoulusta katsottuna lähin
paikka, josta on kuljetusoikeus koko
lukuvuoden.
Itäkoskentie 27

Osoite, josta lähtien talvikuljetusoikeus

Itäkoskentie 27
Itäkoskentie 91
Maksuton kuljetusoikeus yli 5 km:n
matkalle
Maksuton kuljetusoikeus yli 5 km:n
matkalle

Itäkoskentie 27
Itäkoskentie 91

Mikäli turvallisuuteen tulee parannusta, niin teiden vaarallisuutta tarkastellaan uudelleen.
Muiden teiden osalta kuljetusoikeus ratkaistaan tapauskohtaisesti.

