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Toukokuussa 2019 keräsimme nimiä vetoomukseen Kulloon lasten turvallisten kouluteiden ja 
sujuvien koulukyytijärjestelyiden puolesta. Nimiä kertyi yhteensä 52 kpl. Tavoitteena oli vaikuttaa 
Porvoon kaupungin laatimiin koulukuljetusperusteisiin, joita muutettiin 1.8.2018 alkaen niin että 
useat aiemmin vaarallisiksi luokitellut tieosuudet eivät enää luokituksen mukaan olleetkaan 
vaarallisia, vaikka tieolosuhteissa ei ollut tapahtunut muutoksia. 
Toimitimme silloin vetoomuksen ensin sivistyslautakunnalle ja sitten kaupunginhallitukselle, koska 
olimme tyytymättömiä sivistyslautakunnan päätökseen asiasta. Kaupunginhallitus äänesti otto-
oikeudesta kokouksessa 20.5.2019. Äänestyksen perusteella Kaupunginhallitus kuitenkin katsoi, 
että sivistyslautakunta on paras taho selvittämään asiaa ja palautti asian lautakuntaan, eikä 
käyttänyt otto-oikeutta asiassa. Tämän jälkeen muutimme vetoomuksemme oikaisupyynnöksi ja 
toimitamme sen uudelleen sivistyslautakunnalle. Oikaisupyyntö käsiteltiin 11.6.2019 kokouksessa. 
Tulos oli seuraava: 
 
Ali-Vekkoskentie suhteen tien vaarallisuusluokitus muutettiin niin, että se palautettiin 
vaaralliseksi  0-2 luokkalaisille kuten se oli vuosina 2016-2018.  Tie on turvallinen siis luokituksen 
mukaan 3-6-luokkalaisille eli vain 0-2-luokkalaiset saavat koulukuljetuksen. 
Nesteentieltä kääntyvän moottoritien liittymän ylityksen suhteen kohdalla aiempaa päätöstä ei 
muutettu, koska siinä kohtaa ei aiemmassakaan luokituksessa (vuosilta 2016-2018) ole ollut 
vaarallista kohtaa. 
Nämä kaksi kohtaa lautakunta käsitteli listastamme, jossa oli listattu Kulloon alueelta 7 vaarallista 
tieosuutta. Noista kahdesta käsitellystä tieosuudesta olivat vanhemmat vieneet valitusprosessia 
sinnikkäästi eteenpäin. Muiden listaamiemme tieosuuksien kohdilta asiaa ei lautakunnassa 
käsitelty, koska asia katsottiin vanhentuneeksi, näistä koulukyytipäätöksistä ei oltu aiemmin 
määräajassa tehty valituksia. 
 
Kaiken kaikkiaan voi sanoa että hyvä tulos oli tässä tuo Ali-Vekkoskentien koulukyytien 
palauttaminen edes 0-2- luokkalaisille. Luokitusta ei kuitenkaan palautetta tasolle vaarallinen 0-6-
luokkalaisille, mikä se itse asiassa aiemmin oli, koska nyt osan koulumatkasta voi kulkea uutta 
pyörätietä pitkin. Se ei kuitenkaan vähennä Ali-Vekkoskentien vaarallisuutta. 
 
Opimme myös paljon kaupungin päätöksentekoprosessista ja että vain sinnikäs valittaminen 
päätöksistä tuottaa tulosta. 
Kiitos kaikille vetoomuksen allekirjoittaneille, perheille, jotka ovat sinnikkäästi ajaneet asiaa, kaikille 
prosessissa auttaneille ja neuvoneille.  
 
Jos (ja kun) edelleen löytyy näitä tapauksia, joissa koulukuljetus on evätty, vaikka koulutie on 
vaarallinen, niin ainoa reitti saada asiaan muutos on valittaa koulukyytipäätöksestä. Jos valitusaika 
on mennyt umpeen, voi tehdä uuden hakemuksen ja päätöksen saatuaan tehdä valituksen. 
Kyläohjelmatyöryhmään voi olla yhteydessä siitä, miten asiaa sen jälkeen voi 
kaupunginhallinnossa edistää. Sivistyslautakunnasta Hanna Lönnfors on ajanut näitä 
koulukyytiasioita ja auttaa myös jatkossa varmasti mielellään. 
 

Oikaisupyyntö nähtävissä alla. 



 



 


