
Koululaisen liikennetaidot jalankulkijana, pyöräilijänä ja matkustajana 
 
Liikenne on yhteispeliä, jossa kaikille kulkijoille on tietyt pelisäännöt.  
Liikennesäännöt ohjaavat meitä kaikkia turvalliseen liikkumiseen. Mikäli emme noudata niitä, 
liikenne tulee vaaralliseksi. 
Olemme laatineet Unajan koulun olosuhteisiin sovitetut lisäohjeet. 

 
Koulumatka kävellen 
 

 Koulumatkalla kävellään peräkkäin, ei rinnakkain. 

 Käytä heijastinta ja heijastinliiviä hämärän aikaan/pimeässä. 

 Kulje tien vasenta reunaa. Kevyen liikenteen väylällä kuljetaan väylän oikeaa reunaa. 

 Varmista aina ennen tien ylitystä ettei tule autoja. Katso molempiin suuntiin. 

 Ylitä tie suojatietä pitkin, jos sellainen on.  

 Kävelijät kulkevat Laivolantien kevyenliikenteen väylää aina siten, että eivät ole 
ajoradan puolella. 

 
Koulumatka pyöräillen 
 

 Opettele liikennesäännöt ja liikennemerkit. Noudata niitä. 

 Käytä pyöräilykypärää ja heijastinliiviä. Hämärinä/pimeinä aamuina 
käytä valaisinta. 

 Aja pyörällä peräkkäin. 

 Aja kevyen liikenteen väylän oikeaa reunaa. Jos kevyen liikenteen 
väylää ei ole, aja tien oikeanpuoleisella pientareella tai sen puuttuessa ajoradan 
oikeassa reunassa. Piennar on erotettu ajoradasta valkoisella viivalla.  

 Aja sellaista vauhtia, että hallitset pyöräsi kaikissa tilanteissa.  

 Tarkkaile mitä muut liikenteessä kulkijat aikovat tehdä ja ota heidät huomioon.  

 Hidasta ennen risteystä. Varmistu siitä, että autoilijat ja muut tiellä liikkujat huomaavat 
sinut. Yllättävät tilanteet ovat vaarallisimpia.  

 Varoita tarvittaessa soittokellolla muita pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.  

 Näytä ajoissa suuntamerkkiä kääntyessäsi, varo tekemästä äkkinäisiä liikkeitä.   

 Katso eteen, sivuille ja taakse ennen kuin käännyt, varmistaaksesi että tie on vapaa. 

 Ylitä tie aina suojatien kohdalta mikäli sellainen on. 

 Älä aja yhtäkkiä tielle aidan tai rakennuksen takaa tai tee muuta yllättävää.  

 Aja vain ehjällä ja sopivan kokoisella pyörällä. 

 Säilytä pyörää koulupäivään aikana pyörätelineessä koulun pihalla ja kypärää 
naulakkosi ylähyllyllä tai pyörän luona. Laita heijastinliivi heti aamulla reppuun. 

 Pyöräilijät ajavat Laivolantien kevyenliikenteen väylää ajoradan puoleisella osalla. 

 Samat säännöt pätevät silloin, kun liikutaan potkulaudalla, sähköpotkulaudalla tai 
sähkömopolla. 
 

 
Matkustajana tilataksissa 
 
Taksin odotus aamulla 
Odota taksia sovitulla paikalla ja riittävällä etäisyydellä ajoradasta.  
Älä leiki tai juoksentele pysäkillä. Odota, että taksi pysähtyy. Siirry autoon rauhallisesti. 
Etupenkit varataan 1 – 2 luokan oppilaille ja mahdollista matkapahoinvointia poteville.  
 
Matkustaminen 



Käyttäydy asiallisesti, juttelusi ei saa olla kovaäänistä / häiritsevää. Kiinnitä turvavyö, mikäli 
sellainen on istuimessasi. Istu koko matka omalla paikallasi. Jos kuuntelet musiikkia, käytä 
kuulokkeita. 
Taksista poistuminen 
Nouse omalla vuorollasi ylös vasta kun taksi on pysähtynyt.  Taksista poistutaan hyvässä 
järjestyksessä.  
 
Taksiin siirtyminen iltapäivällä  
Taksi odottaa oppilaita koulun portilla. Taksiin siirrytään rauhallisesti. Huolehdi, että olet 
ajoissa portilla. 
 
Taksista poistuminen 
Jää taksista omalla pysäkilläsi tai sovitussa tienhaarassa pois. Odota, kunnes taksi on jatkanut 
matkaa. Vasta sitten voit jatkaa matkaasi, kun näkyvyys sallii sen. 
 
Yleisesti: 

 
Koulu 
Koulu laatii liikennesääntöihin perustuvat, Unajan koulun olosuhteisiin sovelletut 
koulumatkaohjeet. Kulkemista harjoitellaan lasten kanssa, ohjeet käydään yhdessä läpi ja 
tiedotetaan oppilaiden välityksellä kodeille.  
Oppilaiden koulumatkan turvallisuutta valvotaan koulun pihan läheisyydessä. Opettaja 
tiedottaa kotiin, jos koulumatkalla on syntynyt vaaratilanteita tai taksinkuljettajat ovat 
ottaneet koululle yhteyttä häiritsevästä käyttäytymisestä autossa. 
 
Koti 
Koti huolehtii liikenteeseen liittyvästä yleisestä asennekasvatuksesta ja lapsen 
ohjaamisesta turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Koti hankkii lapsen turvavarusteet: 
turvaliivin, pyöräilykypärän, valaisimen ym. sekä huolehtii polkupyörän hyvästä kunnosta. 
 
Lapsi 
Lapsi huolehtii omasta turvallisesta liikennekäyttäytymisestään, kotoa ja koulusta 
saamiensa ohjeiden mukaan. 
 

     
 
Huoltajille  
 
Laivolantiellä (=tie joka johtaa koulun pihalle) autolla ajamista pitää turvallisuussyistä välttää 
koulun alkamis- ja päättymisaikoina. Oppilaita ja esioppilaita kulkee Laivolantiellä kävellen ja 
pyörillä. Myös taksit kulkevat Laivolantietä pitkin.  
 

  Turvallista koulumatkaa. 
 
      Unajan koulun väki 
 

www.liikenneturva.fi    
 

http://www.liikenneturva.fi/

