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Tule mukaan laatimaan turvallisen liikkumisen pelisääntöjä Parolaan

Osana Parolan koulukampuksen kehittämistä Hattulan kunta on käynnistänyt Suomen turvallisin

koulu -hankkeen, jonka tavoitteena on ideoida koulumatkojen liikkumista yhteistyössä koululaisten

ja alueen asukkaiden kanssa. Tarkoituksena on sitouttaa asukkaat, koululaiset ja vanhemmat

hankkeeseen liittyviin liikennejärjestelyihin ja liikkumiseen siten, että yhteisistä pelisäännöistä

muodostuu käytäntö koulun laajennuksen toteutuessa. Tällöin kouluun liikutaan turvallisesti, alueen

asukkaat huomioon ottaen. Hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana Traficomin

liikenneturvallisuuden valtionavustushankkeena. Konsulttina työssä toimii Ramboll Finland Oy.

Parolan koulukampuksen hankkeessa toteutetaan koulurakennus Parolan koulun pohjoispuolella

sijaitsevalle tontille. Uudisrakennus korvaa nykyisen yhteiskoulun purettavat luokkatilat ja

muodostaa yhdessä Parolan koulun kanssa kokonaisuuden, joka tarjoaa joustavat tilat

yhtenäiskoululle uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti esikoulusta 9-luokkaan asti.

Tavoitteena on muodostaa alueen julkisista rakennuksista yhtenäinen kampusalue, jossa pihapiirit

liittyvät yhteen ja autoliikenteen tarve alueen sisällä on minimoitu. Yhtenäinen piha-alue ulottuu

etelästä Marjahatun päiväkodin ja Kapasen kentän alueelta koulualueen pohjoispuoleiseen

puistometsään. Alueelle johtaa monia reittejä; Myllytie, Nuohoojantie, Punojantie ja Merventie ovat

tärkeimmät saapumissuunnat. Piha-alueiden ja lähiympäristön suunnittelussa huomioidaan

pysäköintialueet oppilaille, henkilökunnalle ja iltakäytölle, bussiliikenteen pysäkit, saattoliikenteen

jättöpaikat sekä paikat polkupyörille. Lisäksi lähiympäristön katuverkolla ja koulureiteillä tehdään

tarvittavia liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta edistäviä toimenpiteitä.

Vaikuta Parolan uuden yläkoulun liikkumisympäristöön

Yhteisten pelisääntöjen muodostamiseksi on tärkeää tunnistaa alueen käyttäjäryhmät, heidän

tarpeensa, haasteensa ja toiveensa liikkumiselle sekä sen vaikutuksille. Näitä kartoitetaan kyselyllä,

joka on suunnattu Parolan kouluissa opiskeleville ja työskenteleville, oppilaiden vanhemmille,

koulutilojen iltakäyttäjille sekä Parolan koulukampuksen lähialueen asukkaille.

Kysely on avoinna 12.4.2020 asti. Vastaamiseen kuluu n. 5-10 minuuttia. Kyselyyn pääset tästä

linkistä: https://app.maptionnaire.com/en/7673/

Kyselyn jälkeen vuorossa on koulun ja lähialueen liikennejärjestelyiden käyttäjille suunnattu

etätyöpaja, joka järjestetään tiistaina 21.4. klo 17.30-19. Netin kautta järjestettävän

virtuaalitilaisuuden tavoitteena on ideoida yhdessä alueen tulevaa liikkumista eri käyttäjien

näkökulmista. Lisäksi luodaan pohja yhteisille pelisäännöille määrittelemällä koulun ympäristössä

liikkumisen visio. Osallistujat pääsevät siis vaikuttamaan tulevaisuuden liikkumiseen alueella.

Ilmoittaudu mukaan etätyöpajaan 12.4. mennessä osoitteessa

https://webropol.com/s/pelisaannot20200421. Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumislinkki ja

tarkemmat ohjeet osallistumiseen.
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Tekninen johtaja Juha Prittinen

juha.prittinen@hattula.fi

Projektipäällikkö Terhi Svenns

terhi.svenns@ramboll.fi


