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SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 
 
 
 
Selvityspyyntönne 25.2.2019 koulukuljetusreittejä koskien 
 
LAUSUNTO 

 
Ypäjän kunnanvaltuuston SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on 25.2.2019 jättänyt 
Ypäjän kunnan sivistyslautakunnalle selvityspyynnön koskien koulukuljetusreittejä ja niiden 
käsittelyä sivistystoimessa. 
 
Lakisääteisen koulukuljetusedun piirissä ovat esi- ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen 
oppilaat, joiden koulumatka on viittä kilometriä pidempi (perusopetuslaki 32 §).  
Ypäjällä on lisäksi järjestetty maksuton kuljetus huoltajan hakemuksesta myös 1.-3. luokan ja 
esiopetuksen oppilaille, joilla koulumatka on vähintään 3 km. 
 
Jos oppilas menee muuhun kuin hänelle määrättyyn kouluun, huoltaja vastaa kuljetuksesta. 
 
Huoltajat voivat hakea maksullista kuljetusta tarvittaessa. Maksullinen kuljetus on lv. 2017-
2018 ja 2018-2019 järjestetty, mikäli se on koulukuljetuksen vakioreitin ja lukujärjestyksen 
mukaan ollut toteutettavissa ja ko. reitin autossa tilaa.  
 
Sivistyslautakunta päättää koulukuljetusperiaatteet ja hyväksyy kuljetussopimukset 
liikennöitsijöiden kanssa. Optiovuosista sovittaessa sivistyslautakunta tarkistaa 
sopimusehdot ja reittihinnat. Mikäli ajoreiteissä tapahtuu oleellisia muutoksia, myös ne 
tarkistetaan samalla.   
 
Ypäjän koulukuljetusten hankinta on viimeksi kilpailutettu vuonna 2016 (lukuvuosi 2016-2017 
ja kaksi optiovuotta).   Seuraava kilpailutus on keväällä 2019. 
 
Kilpailutusta varten laaditaan tarjouspyyntö ja sen liitteeksi alustavat koulukuljetusreitit. Reitit 
perustuvat sen hetkiseen arvioon maksuttoman kuljetusedun piirissä olevat oppilaista ja 
heidän kotipaikkoihinsa. Liikennöitsijän on mahdoton kilpailutusvaiheessa nimetä kuljettajia, 
koska etukäteen ei voi tietää, montako reittiä mahdollisesti voittaa ja monta kuljettajaa pitää 
palkata.  
  
Kilpailutuksen järjestäminen on Ypäjän kunnan opetustoimen operatiivista toimintaa, joka 
kuuluu rehtorin ja koulutoimensihteerin vastuualueisiin. Viranhaltijat/ toimihenkilöt 
noudattavat sivistyslautakunnan päättämiä koulukuljetusperiaatteita ja perusopetuslakia 
työskentelyssään. 
 
Ajoreitit ja oppilaskohtainen aikataulu/ päivä laaditaan kesällä lukujärjestysten valmistuttua 
(koulutoimensihteeri, rehtori). Aikataulu ja pysäkkipaikat käydään läpi liikennöitsijöiden/ 
kuljettajien kanssa. Lukuvuoden aikana ajoreittiä ja aikataulutusta tarkistetaan tarvittaessa.  
 
Ypäjän kunnan käyttöön ja koulukuljetusreittien suunnittelun tueksi on hankittu sähköinen 
Koululiitu-sovellus. Sovelluksessa on kartta, johon on luokiteltu Ypäjän tieverkon riskiluokitus 
värikoodein eri ikäryhmille. Sovellusta käytetään suuressa osassa Suomen kuntia ja myös 
hallinto-oikeus käyttää Koululiitua yhtenä perusteena ratkaistessaan kantelutapauksia. 
 
Rehtori Juha Kraapo ja koulutoimensihteeri Tanja Jussila suorittivat selvityspyynnössä 
mainittujen kohteiden katselmuksen 28.2.2019.  
 



Pysäkkipaikat on sijoitettu reitin varrelle huomioiden turvalliset noutopaikat ja ajoreitin 
sujuvuus sekä aikataulutus. Oppilas tulee autoon oikealta puolelta. 1.-6. luokan oppilailla ei 
ole ikäryhmälleen vaaralliseksi luokitellun tien ylityksiä.  
Forssa-Loimaantien tai 10-tien varrella olevia pysäkkejä tai pysäkkipaikkoja tienhaarassa 
käytetään, koulutaksi pääsee tällöin ajamaan ajoradalta kokonaan pois.  
 
Esikouluoppilaiden haku on pihasta tai kotitien päästä; esiopetuksella oppilaalla pitää olla 
aikuinen saattaja koulumatkalla (vrt. koulukuljetusperiaatteet).  
 
Tarvittaessa reitin koulukuljettajaa on konsultoitu ja myös heiltä on saatu palautetta 
pysäkkipaikkojen sijoittelussa tai muissa koulukuljetuksen järjestelyissä.  
 
Hyrsynkulma-Palikkala 

o Harjulantien pysäkki (postilaatikot); postilaatikkojen luona levennys 
o Alhonkujan pysäkki; linja-autopysäkki, leveä tienhaara  
o Aamoksentieltä ei ole kuljetusta tällä hetkellä 
o Loimaantie/ Saarikontien linja-autopysäkki; yläkoulun oppilas 
o Loimaantie/ Köllintie th; leveä tienhaara  

 
Kuusjoki-Manninen 
o Loimaantie/ Männiköntie; haku pihasta   
o Loimaantie/ Vellinkimäentie 12 th  
o Suokulmantie th; levennys 
o Jyvämäentie-Koskentie risteys; levennys 

 
Ypäjänkylä 
o Humppilantien-Onkijoenperäntien/Ypäjänkyläntien risteys (ns. Laineen risteys); linja-

autopysäkki tai levennys  
o Hollinkorventie th; leveä tienhaara tai kääntöpaikka Hollinkorventien puolella 

 
Asuinpaikasta riippuen matka kotoa pysäkille vaihtelee oppilaskohtaisesti. 
Sivistyslautakunnan vahvistamien koulukuljetusperiaatteen mukaisesti koulukuljetusta ei 
järjestetä ovelta ovelle -periaatteella, vaan kuljetusedun piirissä olevan oppilaan voidaan 
edellyttää kulkevan osan matkasta omin neuvoin.   
Ypäjällä matka pysäkille on 0 – 2,5 km. Pisimmät omatoimiset kulkumatkat koskevat tällä 
hetkellä 5. – 9. luokkien kuljetusoppilaita. Oppilaan kilometriä kohden käyttämä 
keskimääräinen kävelyaika on näissä ikäluokissa noin 11,8 – 11 minuuttia/ kilometri (lähde: 
Henkilökuljetusopas, Kuntaliitto, 2012). 
Päivittäinen koulumatka voi kestää odotuksineen yhteensä 2,5 tuntia (tai 3 tuntia, jos oppilas 
on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta).  
 
Koululiitu-palvelun perusteella ei ole tarvetta lisätä vaaralliseksi luokiteltuja teitä. 
Riskiluokitukset selvityspyynnössä mainituille teille ovat:  
Ypäjänkyläntie – taajama-alueella ei kenellekään, muutoin tieosuudesta riippuen 1. – 4 lk. 
Katinhännäntie – 1. lk. 
Onkijoenperäntie – ei kenellekään 
Humppilantie - ei kenellekään 
Saarikontie – 3. lk. tai ei kenellekään, tieosuudesta riippuen 

 
Maaliskuussa 2019 perusopetuksen oppilaita Ypäjän kouluissa on 214. Heistä 90 on 
lakisääteisen tai kunnan myöntämän maksuttoman kuljetusedun piirissä.  
Lisäksi maksullisessa kuljetuksessa on 18 oppilasta. 
Esiopetuksen oppilaita kuljetuksessa on tällä hetkellä neljä.  
 
 
   
http://www.ypaja.fi/fi/palvelut/opetustoimi/koulukuljetukset 
http://www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat  (Sivistyslautakunta)  
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