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Maksuton koulukuljetus tien vaarallisuuden perusteella

Koulutuslautakunta 04.06.2019 § 77

Perusopetuslain §:n 32 mukaan opetuksen järjestäjä on velvollinen
järjestämään oppilaan maksuttoman koulukuljetuksen tai avustamaan
riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos oppilaan
koulumatka on viittä kilometriä pitempi tai koulumatka muodostuu
oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, kun otetaan
huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet. Maksuton koulukuljetus koskee
perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavaa oppilasta.

Koulutuslautakunta vastaa mm. perusopetuslain sekä sen nojalla annettujen
säädösten ja määräysten mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä.
Koulutuslautakunta hyväksyy koulukuljetuksia koskevat yleiset periaatteet.

Kunta voi määrietllä alueellaan tietyt tieosuudet vaarallisiksi. Tämä
määrittelyn tarkoituksena on sujuvoittaa kuljetusten järjestämistä eli
vaaralliseksi luokitellulta tieltä järjestetään oppilaalle maksuton
koulukuljetus joko kotoa saakka tai pysäkiltä siten, että oppilaan ei tarvitse
kulkea tietä pitkin tai mikäli niin on määritelty, ylittää vaaralliseksi
luokiteltua tietä. Vaaralliseksi luokiteltujen teiden kriteereeihin vaikuttavat
mm. tien kapeus, näkyvyys, nopeusrajoitus, kevyen liikenteen väylän
puuttuminen, mutkaisuus, pientäreen leveys, liikennemäärät, raskaan
liikenteen säännöllisyys ja valaistuksen puuttuminen. Koulumatkan
vaarallisuuden arvionnissa käytetään apuna KouluLiitu- ohjelmistoa ja
tarvittaessa viranomaisasiantuntijoita.

Koulutien vaarallisuutta tarkastellaan tarvittaessa oppilaskohtaisesti.

sivistystoimenjohtaja 040 4833732

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja:

 Koulutuslautakunta päättää, että vaarallisiksi luokitellut tiet ovat:

Vaaralliset tiet 2019
reitti lk
Vuolenkoskentie voimalaitoksen
silta Kimolan suuntaan

0-4

Kalaksuentie- Peltolankuja 0-6
Vuolenkoskentie Herrojentien th
Vierumäen suuntaan

0-6
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Vuolenkoskentie Herrojentien th-
Ylä-Järvistentien th

0-3

Kymentaantie Sorronniementien
th-Iitti kk

0-3

Haapakimolantie Peltolantien
th-Tapiontien th

0-4

Haapakimolantie Tapiontien th
Kausalan suuntaan

0

Haapakimolantie  Tuomalantien th
Haapakimolan koulun suuntaan

0-4

VT12, jos oppilas joutuu ylittämään
tien (pyörätie)

0-6

Iitintie Koivukujan th-Harjuntien th 0-3
Iitintie Koivukujan th Radansuun
suuntaan

0-6

Kimonkyläntie Maitotien th
Haapakimolan koulun suuntaan

0

Kimonkyläntie Maitotien th
Lapinjärven suuntaan

0-2

Kolisevantie Myllymäen th Elimäen
suuntaan

0-4

Kolisevantie Myllymäen th
Haapakimolan koulun suuntaan

0-2

Konttilantien ja Sampolankujan th
Kausalan suuntaan

0-6

Tuulenpesäntien th-Pajamäentien th 0-6
Urajärventie Urajärvenraitti th-VT12
th

0-2

Urajärventie Urajärvenraitti
th-Uimarintien th

0-4

Maakansantie Muikkulantien
th-Longantien th

0-1

Päätös Koulutuslautakunta:

 Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 ______________

  Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 11.6.2019

 Tuija Pohjanvirta
 pöytäkirjanpitäjä
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Yhteystiedot Iitin kunta
 Rautatienkatu 20-22, PL 32
 47401 Kausala
 puh. 020 615 9600
 faksi 020 615 9617
 kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi

Jakelu Piikki Tanja 11.6.2019 
Noukkala Katja 11.6.2019 
Kärki Petri 11.6.2019 


