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1. Selvityksen tarve 

1.1 Valtuustoaloite 
 

Kunnanvaltuustossa on tehty valtuustoaloite kevyenliikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja 

koulumatkakuljetusten kustannusten alentamiseksi. 

2. Vastaus valtuustoaloitteeseen 

2.1  Taustatietoa 
 

Valtuustoaloitteen pohjalta tehtiin virkamiestyönä selvitys, jonka tarkoituksena oli selvittää kunnan alueen 

kevyen liikenteen verkosto ja sen kehittämistarpeet. Vuonna 2012 laaditussa 

liikenneturvallisuussuunnitelmassa kunnan liikenteen turvallisuutta on kuvattu seuraavalla tavalla: 

Pornaisten kunnan alueella tapahtui tarkasteluvuosina 2006–2010 yhteensä 94 poliisin tilastoimaa 

liikenneonnettomuutta (keskimäärin 19 vuodessa), mikä on neljänneksi vähiten Uudenmaan kunnista. 

Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui 38 (40 % kaikista onnettomuuksista). Pornaisissa ei 

ole merkittäviä onnettomuuskasaumapisteitä. Tarkasteluvuosina ei tapahtunut kuolemaan johtaneita 

onnettomuuksia. Suurin riskiryhmä Pornaisissa on 18–20-vuotiaat, joille on tapahtunut asukaslukuun 

suhteutettuna eniten onnettomuuksia. Vaikka onnettomuusmäärät ovat pieniä, on kevyen liikenteen 

onnettomuuksia ja etenkin vakavia mopo-onnettomuuksia tapahtunut paljon. Onnettomuuksista aiheutui 

laskennallisesti noin 3,6 miljoonan euron kustannukset vuositasolla (kunnan osuus noin 0,6 miljoonaa 

euroa, lähde Pornaisten liikenneturvallisuussuunnitelma 2012).  

Asukkaille suunnatun kyselyn perusteella kuntalaiset pitävät Pornaisten liikenneturvallisuustilannetta 

kohtuullisena. Turvattomimmiksi liikkujaryhmiksi mainittiin alle kouluikäiset, alakoululaiset ja 

liikkumisrajoitteiset. Turvattomimpia kulkutapoja olivat vastaajien mielestä pyöräily, kävely ja mopoilu, 

mikä näkyi myös lukuisina kevyen liikenteen väylätoiveina. Suurimmat kehittämistarpeet suuntautuvat 

jalankulku- ja pyöräily- yhteyksien, liikennekäyttäytymisen, teiden ja katujen kunnossapidon sekä 

joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen. Yksittäisiksi merkittävimmiksi parantamiskohteiksi 

mainittiin Parkkojan koulun kohdan sekä Pornaisten ja Järvenpään välisen kevyen liikenteen väylän puute, 

koulukeskuksen kohdan joukkoliikenne- ja liittymäjärjestelyt sekä Kirkkotien pääliittymät keskustassa.  

Myös alakoulujen oppilaille toteutettiin avoin internetkysely liikenneturvallisuustilanteeseen liittyen. 

Kouluissa annettavaa liikennekasvatusta oppilaat pitävät riittävänä, samoin vanhempien kanssa on 

turvallisesta liikkumisesta puhuttu. Koulutien turvallisuutta olisi hyvä käsitellä muulloinkin kuin 

kouluvuoden käynnistyessä. Pyöräilykypärän käytön väheneminen iän myötä on suurimpia haasteita lasten 

ja nuorten liikenneturvallisuustyössä, ja siinä tarvitaan myös aikuisten esimerkkiä. 

Tätä liikenneturvallisuussuunnitelmaa on käytetty osana selvitystyötä. Tässä selvitystyössä perusajatuksena 

on kevyen liikenteen verkoston lisääminen niille alueille, joille se on toiminnallisesti järkevää ja yleensäkin 

taloudellisesti mahdollista. 

 

 



3. Kohteiden toteutus 

3.1 Toteutetut kohteet ja yleiset toteutusperiaatteet 
 

Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisista kohteista on toteutuksessa Parkkojan koulun kevyen 

liikenteen väylä, joka valmistuu syksyksi 2017. Keskusta-alueella on laadittu 

liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisia suunnitelmia Koskitien ja Kirkkotien kiertoliittymä, Tien 

parantaminen kunnanviraston kohdalla sekä torialueen suunnitelma Yhtenäiskoulun edustalla.  Näiden 

suunnitelmien toteuttamisen osalta tien parantamiseen kunnanviraston kohdalla ja torialueen 

rakentamiseen on esitetty alustavasti varausta vuoden 2018 talousarvioon, mutta mitään vahvistettuja 

päätöksiä ei ole tehty. 

ELY.n tiealueelle rakennettaessa ELY vastaa maapohjan hankkimisesta (tiealueen haltuunotto) ja kunta 
toteuttaa hankkeen omalla kustannuksellaan. Hankkeen valmistuttua kunta luovuttaa rakennetun tiealueen 
ELY:lle ja ELY vastaa tienpidosta ja siihen liittyvistä toimista. Tämän osalta ELY ja kunnat ovat laatineet 
toteuttamissopimuksia mm. Parkkojan koulun kohdalla olevan kevyen liikenteen väylän rakentamisen 
osalta toimittiin näin. 
 

3.2 Kustannusten muodostuminen hankkeissa 
 
Kevyen liikenteen väylän rakentamisen kustannukset kunnalle muodostuvat (karkeat 
yksikkökustannukset): 
 
Suunnittelukustannukset (10 000-40000 €/hanke) 
Lupa- ja valvontakustannukset ELY (1000 - 2000€/ hanke) 
Rakentamiskustannukset (esimerkkirakenne kantava savi, kantava kerros 60 cm, jakava kerros 20 cm, 
pintakerros 5 cm, asfaltti 5 cm) 400 000€/ km 
Valvontakustannukset (10000 - 30000€/ hanke) 
 
Valaistus (noin 20 perustuksilla varustettua valaisinta/ kilometri, 40 000€/km.) 
 
Karkeasti arvioituna jokainen rakennettu suora kilometri kevyen liikenteen väylää maksaa  
450 000€-550 000€/ km, mikäli edellä mainitulla alueella ei louhita tai jouduta tekemään keventäviä tai 
muita erikoisempia rakenteita. Tämän lisäksi kustannuksia tulee liittymistä ja niiden rakentamisista, 
suojateistä ja keskikorokkeista, liikennemerkeistä, linja-autopysäkkien siirtämisestä tai rakentamisesta 
kymmeniä tai satoja tuhansia lisää. Lisäksi joissain paikoissa (Esimerkiksi Kirkkotien alueella vilkkaimmissa 
kohdissa) tulisi tutkia alikulun rakentamista, tämän osalta lisäkustannus yksikköhintana on luokkaa 200 000 
€.  Mustijoen ylittävän Järvenpääntien osalta siltaa tulisi lisäksi leventää, siihen ei saada mahtumaan 
erillistä kevyelle liikenteelle varattua tilaa ilman levennystä. Vaatimukset määräytyvät ELY n hallitsemilla 
teillä heidän vaatimustensa tai suunnittelun minimin mukaisesti. Tämän sillan levennyksen 
yksikkökustannus on luokkaa 500 000€. 
 
Kevyen liikenteen väylien kantavissa rakennekerroksissa voidaan tapauskohtaisesti käyttää myös 
kierrätettäviä jätteitä kuten CE-merkittyä betonimursketta. Näiden rakennusaineiden käytöllä voidaan 
saada säästöjä jakavan kerroksen rakenteissa muutamia prosentteja kokonaiskustannuksista. Näiden 
”jätteiden” käyttöä on myös suositeltu kierrätyksessä tästä on olemassa oma lainsäädäntö (Ns. MARA –
laki). 
 
 
 



Kunnossapidon kustannukset muodostuvat vastaavasti 
 
Pinnoitteen korjaus- tai uusimiskustannukset (asfaltoinnin kustannus, hiekkapintaisilla alueilla hiekan lisäys, 
lanaukset, routavaurioiden korjaus, ojarumpujen kunnossapito jne.)  
Keliolosuhteet (talvikunnossapito, auraus, hiekoitus, puhdistus, suolaus ja muut materiaalikustannukset) 
Reuna-alueiden leikkaukset vähintään 2 kertaa kesän aikana. 
Näistä kuluista ELY vastaa omilla tiealueillaan ja kunta omillaan. Metrikohtaisia kustannuksia ei näiltä osin 
ole tässä yhteydessä selvitetty. 
 
Kunta maksaa valaisinkohtaista sopimukseen pohjautuvaa vuosimaksua, jolla valaisinverkon omistaja 
Porvoon Sähköverkko Oy ylläpitää valaisimia. Tämän osalta huoltokustannus on noin 2000€/ 
kilometri/valaistu tiealue. 
 
 
 
Nykyinen keveyn liikenteen väyläverkko 
 
Pornaisten kunnan alueella on rakennettu kevyen liikenteen väyliä Välillä Kirkkotie- Helsingintie yhteensä 
(Järvenpääntieltä Vähä-laukkoskentielle) 2,8 km, osittain 2 puolista keskusta-alueella (Koskitieltä 
Mäntymäentielle), välillä Helsingintie – Laukkoski 1,8 km ja rakenteilla on lisäksi Parkkojan koulun kohdalla 
0,7 km. Yhteensä 
Alueella on rakennettua kevyen liikenteen väylää yhteensä noin 5,3 kilometriä.  
Alikulkuja ei ole yhtään kappaletta.  
 
Kevyen liikenteen väyläverkoston lisäksi katuvalaistuksella voidaan pimeän ajan näkyvyyttä parantaa 
huomattavasti lisäämällä valaistusta niillä alueilla, joilla on asutusta. Valaistus yhdessä alennettujen 
nopeusrajoitusten kanssa viestittää myös asutuksesta, joten jo valaistuksen tehostamisellakin päästään 
huomattavan hyviin tuloksiin liikenneturvallisuuden parantamisessa (investointikustannus noin 70000€/ 
km, vuosikustannus noin 2000€/ km). 
 
Kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannusten muodostuminen 
 
Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen maksaa siis tarvittavista rakenteista riippuen 450000-
550000€/ kilometri ja louhittavien kohtien osalta noin puolet enemmän. 
 
Kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannukset muodostuvat suunnittelusta (ELY-Kunta) hankittavasta 
maapohjasta (ELY:n hallinnoimilla alueilla ELY haltuun ottaa maapohjan), siihen liittyvistä kokous- mittaus- 
ja maanmittaustoimituksista (ELY), maapohjan kantavuudesta (suora perustaminen tai kevennys) tai 
maapohjan käsittelytarpeesta (louhiminen, stabilointi) ja yleensäkin rakentamisesta (ELY-Kunta). 
 
Kevyen liikenteen väylien rakentamistarpeen voidaan pääsääntöisesti ajatella ulottuvaksi niille pääväylille, 
joiden varrella on riittävä määrä käyttäjiä ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen parantaa 
liikenneturvallisuutta. Myös eri kylien yhdistämisellä toisiinsa voi olla merkitystä alueen verkoston 
kehittämisessä. 

4. Kevyen liikenteen väyläverkon kehittäminen 
 
Pornaisten alueella maaliskuussa 2017 tehdyn kartoituksen pohjalta ja aiempien selvitysten pohjalta 
voidaan kevyen liikenteen väylien rakentamistarvetta todeta olevan seuraavilla alueilla: 
 



4.1 Etelässä Kotojärven alue 
 
Asuinalueita yhdistävä verkosto, jonka kautta on mahdollista kulkea Mika Waltarin koululle, voidaan 
järjestää rakentamalla noin 500 metriä kevyen liikenteen väylää Helsingintielle. Suurimmat tarpeet liittyvät 
Sonnikonmäen (kunnan omistuksessa oleva maa-alue) kohdalle. 
 
Käyttäjinä toimivat alueella asuvat ihmiset (noin 200 ihmistä) sekä kesäisin Golf-kentän käyttäjät (yli 20 000 
käyttäjää vuosittain) ja myös muut pyörä- ja kuntoreittejä käyttävät kuntalaiset ja muut matkailijat. 
 
Golf-kentän kohdalla kulkevaa yksityisomistuksessa olevaa huoltoajoreittiä ja edelleen Kartanonrinteen 
asuinalueelle johtavia reittejä voidaan mahdollisesti käyttää osana yhteytenä Kartanonrinteen 
asuinalueelle, tämän osalta maa-alueen omistaja on suostuvainen yhteistyöhön, mikäli Sonnikonmäen 
kohdalle saadaan rakennettua suojatie/ keskikorokkeellinen tien ylityspaikka. Tämä hanke voidaan 
toteuttaa yksityisteiden kautta, jolloin kunnalle jää kunnossapitovastuu, mikä lisää tienhoitokustannuksia 
näillä alueilla. 
 
Kotojärvenrinteen kautta saadaan suunnitelmallinen yhteys ainakin kesäaikaan hyödyntämällä pururadan 
infraa Vähä-Laukkoskentielle, kuitenkin infraa on rakennettava viereen siten, että pururata on käytettävissä 
liikuntatoimintaan. 
 
Vähä-Laukkoskentien ja Helsingintien välinen noin 700 metriä pitkä osuus edellyttää kevyen liikenteen 
väylän rakentamista.  Tämän hankkeen toteuttaminen edellyttää mm. maanhankintaa yksityiseltä 
tiealueeseen liitettävänä alueena ja toimivaltainen on ELY –keskus tällä alueella.  
 
Näillä toimilla, rakentamalla noin 1,2 kilometriä uutta kevyen liikenteen väylää, peruskorjaamalla ja 
käyttämällä alueella olevaa rakennettua verkostoa saadaan aikaisiksi yhtenäinen kevyen liikenteen väylä, 
jonka kokonaispituus on 6,8 kilometriä (Helsingintieltä Kirkkotielle ja Edelleen Kirkkotietä Kukkurintien 
risteykseen). Rakentamalla uutta kevyen liikenteen väylää ns. Lahan mutkien yli Kukkurintieltä 
Heinisuontielle 0,9 km saadaan kevyen liikenteen väylän kokonaispituudeksi tällä osuudella 7,7 km. Tämän 
osuuden osalta kalliolouhos kohdat tulee tehdä joko tien vieressä korokkeellisena tai louhimalla kalliota. 
Arvio rakentamiskustannuksista KUNNAN ETELÄISISSÄ OSISSA: 
 
Sonnikonmäen kohdalta puuttuvan kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannus: 
 
Suunnittelukustannukset    10 000 € 
Lupa- ja valvontakustannukset ELY   1000€ 
Rakentamiskustannukset (esimerkkirakenne kantava savi, kantava kerros 60 cm, jakava kerros 20 cm, 
pintakerros 5 cm, asfaltti 5 cm)   300 000€/ 0,5 km 
Valvontakustannukset   10000€ 
Yhteensä    321 000€ 
Maanhankintakustannukset 0€ (kunnan omistuksessa) tai luovutus ELY :lle. 
 
Keskikorokkeellisen suojatien rakentaminen tai  
vaihtoehtoisesti hidasteellisen suojatien rakentaminen 60 000€ 
(mahdollistaa turvallisen tien ylityksen myös Kartanonrinteen puolelta. 
 
Yhteensä    60 000 € 
 
Muiden yhteyksien rakentamiskustannukset:  
 
Liikennemerkkisuunnitelma   1 000€ 



Liikennemerkit, opasteet ja asennus  5 000€ 
Pintahiekoituksen uusimisia   15 000€ 
Pururadan viereen raivattava ja rakennettava väylä 300 000€ 
Valvontakustannukset   10 000€ 
 
Yhteensä    331 000 € 
 
Vähä-Laukkoskentien (Pururadalta) ja Helsingintien risteyksen kevyen liikenteen väylän 
rakentamiskustannus: 
 
Suunnittelukustannukset    10 000 € 
Lupa- ja valvontakustannukset ELY   1 000 € 
Rakentamiskustannukset (esimerkkirakenne kantava savi, kantava kerros 60 cm, jakava kerros 20 cm, 
pintakerros 5 cm, asfaltti 5 cm)   420 000 €/ 0,7 km 
Valvontakustannukset   10 000 € 
Maanhankintakustannukset ELY :n haltuunotto 
 
Yhteensä ilman maanhankintakuluja  401 000€ 
 

Eteläinen yhteysreitti Kirkonkylälle 

hankkeen kokonaiskustannus  1113 000 € 

Rakennetun uuden reitin kokonaispituus 1,8 km/ 618,33€/rakennettu/peruskorjattu metri 
2,5 metriä leveää väylää osittain 
päällystättömänä (keskikorokkeen rakentaminen 
lisää metrikohtaisia kustannuksia). 

 
Tämä hanke on perusteltua nykyisillä käyttäjämäärillä ja mahdollistaisi koulumatkan kulkemisen 
rakennetuilla alueilla ilman koulukyytiä. Lisäksi reitti mahdollistaisi nykyisen verkoston yhdistävän väylän, 
jonka kokonaispituudeksi tulisi 6,8 km. 
 

4.2 Karkea arvio rakentamiskustannuksista KUNNAN KESKIOSISSA 
 
Lahan mutkien kohdalta Kukkurintieltä Heinsuontielle puuttuvan kevyen liikenteen väylän 
rakentamiskustannus: 
 
Suunnittelukustannukset    10 000 € 
Lupa- ja valvontakustannukset ELY   1000€ 
Rakentamiskustannukset (esimerkkirakenne kantava savi, kantava kerros 60 cm, jakava kerros 20 cm, 
pintakerros 5 cm, asfaltti 5 cm)   480 000€/ 0,8 km 
Louhittavaa    300 000€/ 0,5 km 
Valvontakustannukset   20000€ 
Yhteensä    631 000€ 
Lisäksi maanhankintakustannukset/ ELY :n haltuunotto 
 
hankkeen kokonaiskustannus  811 000 € 

Tämä hanke olisi perusteltua toteuttaa kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi mutkaisella tien 
osuudella ja mahdollistaisi useamman koululaisen turvallisen jalankulkureitin keskusta-alueelle asti sekä 
parantaisi alueella asuvien liikkumisen edellytyksiä keskustan palveluihin. 
 



JÄRVENPÄÄNTIEN kevyen liikenteen väylä: 
 
Ylijoen asuinalueen kevyen liikenteen väylän rakentaminen (vaihe I Järvenpääntie) 0,5 km.  
 
Suunnittelukustannukset    10 000 € 
Lupa- ja valvontakustannukset ELY   1000€ 
Rakentamiskustannukset (esimerkkirakenne kantava savi, kantava kerros 60 cm, jakava kerros 20 cm, 
pintakerros 5 cm, asfaltti 5 cm)   300 000€/ 0,5 km 
Valvontakustannukset   20000€ 
Yhteensä    331 000€ 
Lisäksi maanhankintakustannukset/ ELY :n haltuunotto 
 
Mikäli sillan kohdalle halutaan kevyen liikenteen väylä, siltarakenteen leventämistä ei ole huomioitu 
kustannusarviossa. Sillasta on lähes mahdotonta erotella erillistä kevyen liikenteen väylää.  
Mahdollinen varoitusvalojärjestelmä tai vastaava ratkaisu voisi parantaa havaittavuutta.  
Tämän kaltainen tekninen ratkaisu olisi myös kustannustehokas vaihtoehto sillan rakentamiselle. 
 
Yhteyden rakentaminen Yläkujalta (Ylijoelta) Riuhtalantielle (vaihe II Järvenpääntie) 0,9 km.  
 
Suunnittelukustannukset    15 000 € 
Lupa- ja valvontakustannukset ELY   3000€ 
Rakentamiskustannukset (esimerkkirakenne kantava savi, kantava kerros 60 cm, jakava kerros 20 cm, 
pintakerros 5 cm, asfaltti 5 cm)   840 000€/ 1,4 km 
Valvontakustannukset   20000€ 
Yhteensä    876 000€ 
Lisäksi maanhankintakustannukset/ ELY :n haltuunotto 
 
Yhteyden rakentaminen Riuhtalantieltä Portin teollisuusalueelle/ Ahertajantien kevyen liikenteen väylä 
(vaihe III Järvenpääntie) 2,2 km.  
 
Suunnittelukustannukset    20 000 € 
Lupa- ja valvontakustannukset ELY   3000€ 
Rakentamiskustannukset (esimerkkirakenne kantava savi, kantava kerros 60 cm, jakava kerros 20 cm, 
pintakerros 5 cm, asfaltti 5 cm)   780 000€/ 1,3 km 
Valvontakustannukset   20 000€ 
Yhteensä    821 000€ 
Lisäksi maanhankintakustannukset/ ELY :n haltuunotto 
hankkeen kokonaiskustannus  2 035 000 € 

Rakennetun uuden reitin kokonaispituus 3,6 km/ 562€/rakennettu/peruskorjattu metri 
2,5 metriä leveää väylää päällystettynä (Huom. ei 
huomioituna sillan rakentamiskustannuksia). 

 
Tämän yhteyden rakentaminen on perusteltua vaiheen I ja II osalta nykytarpeessa suurien liikennemäärien 
vuoksi. Vaiheen III tavoitteena on yhdistää teollisuusalue ja keskusta-alue toisiinsa. Tämän mahdollistaisi 
Pornaisten Portissa myös monipuolisemmat yrityspalvelut kuten erityiskaupan palvelut, joita alueella ei ole. 
 
 
 
 
 



4.3 Arvio rakentamiskustannuksista POHJOISESSA Halkiantiellä 
 
Pornaistentieltä Halkiantietä Humalakorventielle puuttuvan kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannus 
(3 km): 
 
Suunnittelukustannukset    40 000 € 
Lupa- ja valvontakustannukset ELY   5000€ 
Rakentamiskustannukset (esimerkkirakenne kantava savi, kantava kerros 60 cm, jakava kerros 20 cm, 
pintakerros 5 cm, asfaltti 5 cm)   1800 000€/ 3,0 km 
Valvontakustannukset   40000€ 
Yhteensä    1 885 000€ 
Lisäksi maanhankintakustannukset/ ELY :n haltuunotto 
 
hankkeen kokonaiskustannus  1 885 000 € 

 
Rakennetun uuden reitin kokonaispituus 3,0 km/ 628 €/rakennettu/peruskorjattu metri 

2,5 metriä leveää väylää päällystettynä (Huom. ei 
huomioituna sillan rakentamiskustannuksia). 

 
Tämän yhteyden rakentaminen edellyttäisi tiiviimpää kylärakennetta ja käyttäjämäärien kasvua. 
 
Rakennetun uuden reitin kokonaispituus  3,0 km/ 628 €/rakennettu/peruskorjattu metri 
2,5 metriä leveää väylää päällystettynä (Huom. ei huomioituna sillan rakentamiskustannuksia). 
 
Tämän yhteyden rakentaminen edellyttäisi tiiviimpää kylärakennetta ja käyttäjämäärien kasvua. 
 
Lisäksi tutkittiin Kupsenkylän ja Halkian kylän välistä tieosuutta, jonka pituus on noin 2 km, mutta myös  
tämän osuuden osalta rakentaminen edellyttäisi tiiviimpää kylärakennetta ja käyttäjämäärien kasvua.  
Myöskään koulukyytejä ei voitaisi laukkauttaa/ vähentää, koska koulumatkan pituus on yli 3 km (5km). 
 
Sama tilanne on myös Monninkyläntiellä, jossa mahdollinen kevyen liikenteen väylä ulottuisi noin 2 km  
Kirkkotiestä Askolan suuntaan. Tämäkin edellyttäisi tiiviinpää kylärakennetta ja käyttäjämäärien kasvua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Yhteenveto rakentamiseen liittyvistä kustannuksista 
Kevyen liikenteen väyläverkoston parantaminen/ yhteenveto 

kohde/toteutettava 
kevyen liikenteen väylä 

pituus (km) kustannusarvio [€)  Arvioitu säästö 
koulukyytien osalta 
[€)/vuosi *) 

laskennallinen 
kuoletusaika 
(v) **) 

Etelän ja keskustan 
verkon yhdistäminen 
Kirkkotie/Helsingintie 

1,8 1.113.000 42870 26 

Pornaistentie/ Lahan 
mutkat 

0,9 811.000 14290 57 

Järvenpääntie, Ylijoen 
alue ***) 

0,5 331.000 28560 12 

Järvenpääntie Ylijoelta 
Riuhtalantielle 

1,4 876.000 14290 61 

Järvenpääntie 
Riuhtalantieltä Pornaisten 
Portin alueelle 

1,3 821.000 7145 115 

Halkiantien kevyen 
liikenteen väylä 

3,0 1.885.000 14290 131 

KAIKKI 8,9 5.837.000 121465 48 

 
*) Arvioitu säästö on keskiarvollinen koulukyytikustannus/ oppilas 2016/ arvioidun säästön mukaan. 
 
**) Kustannusarvio jaettuna arvioidulla koulukyytien säästöillä kyseisen alueen arvioitujen oppilasmäärien  
mukaan. 
 
***) Kustannuksissa ei ole huomioitu sillan leventämisen kustannuksia. 
 
Koulukuljetettavien kokonaismäärä 2016-2017 
 
341 oppilasta, joista 
yli 5 km:n etäisyydellä koulusta 246 
3-5 km:n etäisyydellä 95 
 
Huom. Tässä laskelmassa on lähdetty yksinkertaisimman toteutuksen periaatteesta ja vaihtoehtoisia  
ratkaisuja ei ole tutkittu. Laskenta perustuu yleiseen kustannustietoisuuteen, tarkempia kustannusarvioita  
tai suunnitelmia rakennustavasta ei ole tehty. Koulukyytien osalta vuotuinen säästö perustuu arvioon  
koulukyytiä tarvitsevien määrän vähentymisestä kevyen liikenteen väylän rakentamisen myötä.  
Oppilaskohtainen koulukyytikustannus on 1429 €/ kuljetettu oppilas vuonna 2016. Tarkastelussa ei ole  
eritelty taksi- ja bussikuljetusten kustannuksia erikseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5 Arvioidut säästöt vuoden 2016 tilinpäätöstietojen mukaan 
 
Edellisen taulukkovertailun lisäksi on toteutettu kustannusvertailu tilinpäätöksen 2016 mukaan: 
 
Toteutuneet kustannukset 2016 Arvioitu säästö 
 
004011 Erityislasten opetus/ulkopuol.op EI SÄÄSTÖJÄ   
 5462 Oppilaiden kuljetus -88.106 
 
004016 Ruotsinkielisten opetus EI SÄÄSTÖJÄ 
 5462 Oppilaiden kuljetus -45.199 
 
004017 Ip-hoito esikoululaiset   
 5462 Oppilaiden kuljetus -1.000 EI SÄÄSTÖJÄ 
 (vaarallisuusluokittelu) 
004020 Mika Waltarin esiopetus 
 5462 Oppilaiden kuljetus -18.345 EI SÄÄSTÖJÄ   
                                                                                                         (vaarallisuusluokittelu) 
004024 Mika Waltarin koulu 
 5462 Oppilaiden kuljetus -40.415 ARVIOITU SÄÄSTÖ  30 opp x 1429 € 
004029 Yhtenäiskoulun esiopetus 
 5462 Oppilaiden kuljetus-13.914 EI SÄÄSTÖJÄ 
 (vaarallisuusluokittelu) 
004032 Yhtenäiskoulun yht. 
 5462 Oppilaiden kuljetus-190.401 ARVIOITU SÄÄSTÖ 35 opp x 1429 € 
 
004038 Joustava perusopetus  
 5462 Oppilaiden kuljetus-1.405  EI SÄÄSTÖJÄ 
 
004041 Parkkojan koulu   
 5462 Oppilaiden kuljetus-77.612 ARVIOITU SÄÄSTÖ 20 opp x 1429 € 
004043 Parkkojan esiopetus 
 5462 Oppilaiden kuljetus -11.840 EI SÄÄSTÖJÄ 
 (vaarallisuusluokittelu) 
Yhteensä 
5462 Oppilaiden kuljetus -487.235  ARVIOITU KONAISSÄÄSTÖ 85 opp x 1429€  

121.465 €/vuosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Hankkeiden edistäminen 
 
Hankkeiden käynnistäminen edellyttäisi tiesuunnitelmien laadintaa. Suunnitelmien laadinta voitaisiin sopia  
ELY:n kanssa ja kilpailuttaa myös sopivissa osissa. Suunnitelmat vanhenevat noin 10 vuodessa, joten niiden  
osalta voitaisiin laatia yleissuunnitelma ja hankkeiden edetessä tiesuunnitelmat sitä mukaan kun niiden  
toteutus tulisi lähipiiriin (1-3 vuotta).  
 
Tämä edellyttäisi suunnitteluun varattavaa rahoitusta jokaiselle vuodelle riittävän pitkälle ajanjaksolle,  
jossa olisi huomioituna myös suunnitelmien vanhentumisen määräajat. Yhden tiesuunnitelman laadintaan  
ja sen lakisääteiseen vahvistamiseen tulee varata vähintään vuosi. Tämän lisäksi aikaa voivat pidentää  
esimerkiksi valitukset.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, ettei koulukyytien osalta saavuteta niin merkittäviä säästöjä, että  
liikennehankkeiden toteutus olisi tätä kautta perusteltua tai kustannustehokasta. 
 
Perusteita tulee hakea liikenneturvallisuuden parantamisen kautta (liikenneturvallisuussuunnitelma)  
sekä liikkumisen tukeminen ja kunnallisen liikenneverkoston turvallisuuden parantamisesta. 
 
Investoinnin takaisinmaksussa tulisi varautua takaisinmaksuun noin 10 vuoden kuluessa, jolloin  
investoinnille jäisi vielä toiminnallista käyttöikää ennen uudistamistarvetta. 
 
Tarkemmat arvioit vaativat ulkopuolista selvitystä ja suunnittelua. Myös vaihtoehtotarkastelut voivat 
 tuottaa kustannustehokkaampia vaihtoehtoja kevyen liikenteen väylätarpeiden täyttämisessä (tien  
kaventaminen, liikennenopeuksien alentaminen jne.) Näitä vaihtoehtoja ei ole tässä selvityksessä käsitelty. 
 
 
Pornaisissa 24.5.2017 
 
 
 
Tekninen johtaja 
Mikko Autere 
 
 
 
 
 
 
 
Liite  Selvitysalueen kartat 



 



 



 



 



 



 




