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MAKSUTTOMAN KOULUKULJETUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEET/
TIEOSUUKSIEN VAARALLISUUDET

Havisevan koulutalon oppilaaksiottoalue

Korvenperäntie vaarallinen
-  0.- 6.- luokalle tieosuudella, jossa 80 km/h nopeusrajoitus

                                               - 0. - 3.- luokalle tieososuudella, jossa 50 km/h:n nopeusrajoitus
-  0.- 1.- luokalle Ranssilasta Ruutanantien liittymään asti valaistulla
tieosuudella
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Siitamantie vaarallinen 0. - 3.- luokalle
- 80 km/h nopeusrajoitusalueella alkaen Paavolantiestä n. 200 m itään
- ei vaarallinen Korvenperäntien – Paavolantiestä n. 200 m itään

välisellä osuudella
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Valtatie 9 (Jyväskyläntie) vaarallinen 0. - 9.- luokalle
- 80 / 100 km/h nopeusrajoitus
- liikennemäärä suuri
Taksikuljetus järjestettävä poikkeuksellisen suuren liikennemäärän vuoksi!
Oppilas ei voi ylittää tietä.

Mustijärventie ei vaarallinen 0.-6.- luokalle

Ruutanan koulun oppilaaksiottoalue

Korvenperäntie vaarallinen
-  0.- 6. - luokalle tieosuudella, jossa 80 km/h nopeusrajoitus
-  0.- 3. - luokalle tieososuudella, jossa 50 km/h:n nopeusrajoitus
(valaisematon osuus)
-  0.- 1. - luokalle Ranssilasta Ruutanantien liittymään asti valaistulla
osuudella
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Ruutanantie ei vaarallinen 0. - 6. - luokalle osuudella, jossa kevyen
liikenteen väylä
Jussilantie ei vaarallinen 0. - 6. - luokalle
Laureenintie ei vaarallinen 0. - 6. - luokalle
Huhdintie ei vaarallinen 0. - 6. - luokalle
Perähaantie ei vaarallinen 0. - 6. - luokalle
Nappoistentie ei vaarallinen 0. - 6. - luokalle

Huutijärven koulun oppilaaksiottoalue

Sahalahdentie vaarallinen
- 0. - 6.- luokalle Lahdentien – Ponsantien välisellä osuudella
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- 0. - 3.- luokalle Ponsantien – Sahalahdentien välinen valaistu osuus,
jonka jälkeen 0. - 6. – luokalle kevyen liikenteen väylän alkamiseen
asti

- ei vaarallinen osuudella, jossa kevyen liikenteen väylä
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Ponsantie vaarallinen
- 0. – 3. – luokalle Sahalahdentie – Kuohunharjuntien välinen osuus,

jossa ei kevyen liikenteen väylää.
- 0. - 3. - luokalle 60 km/h:n nopeusrajoitusalueella
- 0. - 6. - luokalle 80 km/h:n nopeusrajoitusalueella
- ei vaarallinen osuudella, jossa kevyen liikenteen väylä

Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Lahdentie välillä Raikku – Huutijärven ramppi vaarallinen 0.- 6. - luokalle
- raskasta liikennettä melko paljon
- liikennemäärä suuri
- 80 km/h / 100 km/h nopeusrajoitus
Taksikuljetus järjestettävä poikkeuksellisen suuren liikennemäärän vuoksi!
Oppilas ei voi ylittää tietä.

Vanha Pälkäneentie vaarallinen 0. - 3. - luokalle
- valaisemattomalla osuudella
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Majaalahdentie ei vaarallinen 0. - 6. - luokalle
Heposeläntie ei vaarallinen 0. - 6. - luokalle
Raikuntie ei vaarallinen 0. - 6. – luokalle
Vietäväntie ei vaarallinen 0. - 6. – luokalle
Niemistentie ei vaarallinen 0. - 6 – luokalle
Tiihalantie ei vaarallinen 0. - 6. – luokalle
Herttualantie ei vaarallinen 0. - 6. – luokalle
Mutikontie ei vaarallinen 0.- 6. – luokalle
Köyräntie ei vaarallinen 0.- 6. - luokalle

Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Liuksialan koulun oppilaaksiottoalue

Kaarina Maununtyttären tie vaarallinen 0.- 6. - luokalle
- 80 km/h:n nopeusrajoitusalueella
- ei vaarallinen osuudella, jossa kevyenliikenteen väylä
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Saarenmaantie ei vaarallinen 0. - 6. - luokalle
Leivintie ei vaarallinen 0. - 6. - luokalle

Kuhmalahden koulutalon oppilaaksiottoalue

Pohjantie vaarallinen 0.- 6. - luokalle
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- 80 km/h:n nopeusrajoitusalueella, jossa ei valaistusta, eikä kevyen
liikenteen väylää (Rautajärventien länsipuoli)

Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Vehkajärventie vaarallinen
- 0.- 1. - luokalle valaistulla osuudella (Rautajärventien länsipuoli)
- 0.- 3. - luokalle valaisemattomalla osuudella (Rautajärventien

itäpuoli)
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Rautajärventie vaarallinen 0. - 3. - luokalle
- 80 km/h:n nopeusrajoitusalueella
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Kaanaantie vaarallinen 0. - 3. - luokalle
- 80 km/h:n nopeusrajoitusalueella
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Sariolan koulun oppilaaksiottoalue (alakoulu)

Kuhmalahdentie vaarallinen
- 0.- 3. - luokalle Pakkalantien liittymästä itään valaistulla osuudella,

jossa 60 km/h:n nopeusrajoitus
- 0. - 6. - luokalle valaisemattomalla 80 km/h:n osuudella
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Sahalahdentie ei vaarallinen 0. - 6. - luokan oppilaille osuudella, jossa
kevyen liikenteen väylä

Moltsiantie vaarallinen 0.- 3. - luokalle
- 80 km/h:n nopeusrajoitusalueella
- ei vaarallinen osuudella Pakkalantie th – Loukas-Pietiläntie
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Tursolantie vaarallinen
- 0.- 1. - luokalle 50 km/h:n nopeusrajoitusalueella
- 0.- 3. - luokalle 60 km/h:n nopeusrajoitusalueella
Ensisijainen kuljetusmuoto linjaliikenne. Oppilas voi ylittää tien joko
kouluun mentäessä tai koulusta tultaessa.

Haapasaarentie ei vaarallinen 0.- 6. - luokalle
Keljontie ei vaarallinen 0.- 6. - luokalle

Sariolan koulun oppilaaksiottoalue (yläkoulu)

7. - 9. - luokalle ei ole vaarallisia tieosuuksia

Kirkkoharjun koulun oppilaaksiottoalue

0.- 6. - luokalle ei ole vaarallisia tieosuuksia
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Suoraman koulun oppilaaksiottoalue

0.- 6. - luokalle ei ole vaarallisia tieosuuksia

Pikkolan koulun oppilaaksiottoalue

7.- 9. - luokalle ei ole vaarallisia tieosuuksia

Pitkäjärven koulun oppilaaksiottoalue

7.- 9. - luokalle ei ole vaarallisia tieosuuksia

Vatialan koulun oppilaaksiottoalue

 0.-6. - luokalle ei ole vaarallisia tieosuuksia
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