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AIKATAULUT JA ALUSTAVAT REITIT

Aikataulut








Yläkoulun (= Kiiruun koulu) päivittäinen työaika on pääsääntöisesti klo 9-15, tiistaisin osalla
oppilaista työaika voi alkaa klo 8.
Alakouluilla koulujen alkamis- ja päättymisajat ovat porrastettu, mutta päivittäinen työaika sijoittuu luokka-asteesta riippuen klo 8.30-15 välille.
Joillakin alakouluilla järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, joka saattaa aiheuttaa muutoksia kuljetusoppilaiden määrissä ja reittitarpeissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan kevään aikana ja ilmoittautumisten perusteella toimintaa järjestetään niillä kouluilla, joihin ilmoittautuneita on riittävä määrä.
Ostaja varaa mahdollisuuden esiopetuksen kuljetusreittien yhdistämiseen koulukuljetuksien
kanssa.
Oppilaiden ns. omavastuumatkat ovat esikoululaisilla 1,5 km, 1.-2. -lk:lla 3 km ja 3.-9. -lk:lla 5
km. Poikkeuksia em. kuljetuksiin voidaan tehdä vain koulutoimiston päätöksellä.
Pienryhmäopetusta annetaan Joensuun koulussa (os. Heikintie 35) ja Kiiruun yläkoulussa (os.
Myllypellontie 10).

Alustavat reitit (tarkentuvat lukuvuoden käynnistyessä)







Oppilasmäärät, reittitiedot ja koulujen alkamis- ja päättymisajankohdat sekä tässä dokumentissa olevat sanalliset kuvaukset että kartat ovat ohjeellisia ja perustuvat syyslukukauden 2016
alustaviin tietoihin ja ne tarkistetaan aina lukuvuoden käynnistyessä, kun on käytettävissä lopulliset tiedot oppilaiden kouluihin sijoittumisista ja lukujärjestyksistä. Kunkin reitin voittanut tarjoaja suunnittelee vuosittain parhaimmat ajoreitit näiden tietojen perusteella.
Korvattavat aamureitit alkavat siitä kun ensimmäinen oppilas otetaan aamulla kyytiin ja päättyvät, kun viimeinen oppilas aamupäivällä jätetään kyydistä. Korvattavat iltapäiväreitit alkavat
siitä, kun ensimmäinen oppilas otetaan koulupäivän jälkeen kyytiin ja päättyvät, kun viimeinen
oppilas on jätetty kyydistä pois.
Oppilaat kokoontuvat ensisijaisesti sovittuihin koontipisteisiin ja reitit kulkevat pääsääntöisesti
pääteitä pitkin.
Tilapäiset kuljetukset liitetään aina, kun se on mahdollista, muuhun olemassa olevaan kuljetusreittiin, esim. tapaturman vuoksi koulukuljetusoikeuden saavan oppilaan kuljetukset.
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1. Kirkonmäen koulun alue (Häntälän suunta)
Koskee lähinnä Kirkonmäen koulun (os. Kirkkotie 3) oppilaiden kuljetuksia, mutta reitteihin yhdistetään ko. suunnalta keskustaan suuntautuvien Kiiruun koulun (os. Myllypellontie 10) ja Joensuun koulun
(os. Heikintie 35) oppilaiden ja esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkuljetuksia ja liittymäkuljetuksia.
Alueen esikoululaiset käyvät esikoulua keskustan päiväkoti Leivonpesässä (os. Kiurunkuja 2) ja päiväkoti Tuulihatussa (os. Leivontie 12). Lv. 2016-17 kuljetettavien esikoululaisten määrä on vielä auki.
Pienryhmäopetusta järjestetään Joensuun koulussa (os. Heikintie 35).
Lv. 2016-17 Kirkonmäen koulussa on n. 40 kuljetettavaa oppilasta, jotka asuvat hyvin hajallaan koko
koulun alueella. Aamuisin ja iltapäivisin suurin osa kuljetettavista oppilaista hyödyntää julkista liikennettä.
Kirkonmäen koulun työaika alkaa klo 8.50 ja päättyy luokka-asteesta riippuen klo 12.55 - 14.55.
Kirkonmäen koululla on aiempina lukuvuosina järjestetty aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kiiruun koulun
työaika alkaa klo 9 (tiistaisin osalla oppilaista klo 8) ja päättyy klo 15. Tiistaisin aamukuljetukset ajettaneen sekä klo 8:ksi Kiiruun kouluun (tarvittaessa) että klo 9:ksi Kirkonmäen kouluun. Klo 9:ksi ajettava reitti on alakoululaisten osalta alustavasti joka päivä samanlainen.
Reitti 1.1. Kirkonmäen koulun alue, aamukuljetukset Häntälän suunnalta
Kirkonmäen koulu alkaa klo 8.50
o Lv. 2016-17 aamukuljetuksissa on yhteensä n. 12-18 oppilasta
o Autoon on mahduttava samanaikaisesti vähintään 16 koululaista.
o Aamukuljetuksissa mahdollisesti liittymäkuljetuksia julkisen liikenteen reitille sekä
esikoululaisten ja Joensuun ja Kiiruun koulun oppilaiden kuljetuksia
o Reitillä on mahdollisesti pyörätuolilla kulkeva oppilas.
o Aamukuljetuksien pituus vaihtelee päivittäin, mutta on n. 35-70 km/aamu.
Reitti 1.2. Kirkonmäen koulun alue, iltapäiväkuljetukset Häntälän suunnalle
Iltapäivisin Kirkonmäen koulun oppilaiden paluukuljetukset Häntälän suunnalle koulun päättymisajankohtina klo 12.55 – 14.55 välisenä aikana n. 2 kuljetusta/iltapäivä.
o Lv. 2016-17 iltapäiväkuljetuksissa on yhteensä n. 12-18 oppilasta
o Autoon on mahduttava samanaikaisesti vähintään 16 koululaista.
o Iltapäiväkuljetuksissa mahdollisesti Joensuun ja Kiiruun koulun oppilaiden kuljetuksia sekä esikoululaisten kuljetuksia
o Reitillä pyörätuolilla kulkeva oppilas.
o lltapäiväkuljetuksien pituus vaihtelee päivittäin, mutta on n. 70-120 km/iltapäivä.
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2. Pitkäjärven koulun alue
Koskee lähinnä Pitkäjärven koulun (os. Turuntie 1307) oppilaiden kuljetuksia, mutta reitteihin yhdistetään ko. alueelta keskustaan suuntautuvien Kiiruun koulun (os. Myllypellontie 10) Joensuun koulun
(os. Heikintie 35) ja Kirkonmäen koulun (os. Kirkkotie 3) oppilaiden ja esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkuljetuksia ja liittymäkuljetuksia.
Alueen esikoululaiset käyvät esikoulua pääsääntöisesti päiväkoti Sammalniityssä (os. Turuntie 1302),
mutta myös keskustan päiväkoti Leivonpesässä (os. Kiurunkuja 2) ja päiväkoti Tuulihatussa (os. Leivontie 12). Lv. 2016-17 kuljetettavien esikoululaisten määrä on vielä auki. Pienryhmäopetusta järjestetään Joensuun koulussa (os. Heikintie 35).
Lv. 2016-17 Pitkäjärven koulussa on n. 35 kuljetettavaa oppilasta, jotka asuvat hyvin hajallaan koko
koulun alueella. Aamuisin suurin osa kuljetettavista oppilaista hyödyntää julkista liikennettä ja iltapäivällä osa oppilaista kulkee tilauskoulubussilla.
Pitkäjärven koulun työaika alkaa pääsääntöisesti klo 8.45 (ja joinakin päivinä mahdollisesti myös klo 8
tai klo 9.45) ja päättyy luokka-asteesta riippuen klo 12.45 - 14.45. Koululla on aiempina lukuvuosina
järjestetty aamu- ja iltapäivätoimintaa.
Reitti 2.1. Pitkäjärven koulun alue, aamukuljetukset
Pitkäjärven koulu alkaa klo 8.45/9.45, joinakin aamuina saattaa olla kahdet kuljetukset, mikäli koulun
alkamista on porrastettu.
o Lv. 2016-17 aamukuljetuksissa on n. 5-12 oppilasta.
o Autoon on mahduttava samanaikaisesti vähintään 12 koululaista.
o Aamukuljetuksissa mahdollisesti liittymäkuljetuksia julkisen liikenteen reitille sekä esikoululaisten ja keskustaan suuntautuvien oppilaiden kuljetuksia
o Aamukuljetuksien pituus vaihtelee päivittäin, mutta on n. 60-120 km/aamu.

Reitti 2.2. Pitkäjärven koulun alue, iltapäiväkuljetukset
Iltapäivisin Pitkäjärven koulun oppilaiden paluukuljetukset eri suunnille koulun päättymisajankohtina klo
12.20-14.45 välisenä aikana n. 3-4 kuljetusta/iltapäivä. Lv. 2016-17 iltapäiväkuljetuksissa on n. 10-15 oppilasta.
o Autoon on mahduttava samanaikaisesti vähintään 12 koululaista.
o Iltapäiväkuljetuksissa mahdollisesti keskustasta ko. alueelle suuntautuvien oppilaiden kuljetuksia, esikoululaisten kuljetuksia sekä liittymäkuljetuksia julkisen liikenteen reitiltä
o Iltapäiväkuljetuksien pituus vaihtelee päivittäin, mutta on n. 120 - 180 km/iltapäivä.

9

Liite no 1

3. Jokioistentien - Laitiaistentien alue

Koskee lähinnä oppilaiden kuljetuksia Jokioistentien-Laitiaistentien alueelta keskustaan Joensuun kouluun (os. Heikintie 35) ja Kiiruun kouluun (os. Myllypellontie 10) oppilaiden ja esikoululaisten aamuja iltapäiväkuljetuksia ja liittymäkuljetuksia.
Alueen esikoululaiset käyvät esikoulua pääsääntöisesti keskustan päiväkoti Leivonpesässä (os. Kiurunkuja 2) ja päiväkoti Tuulihatussa (os. Leivontie 12).
Lv. 2016-17 kuljetettavia esikoululaisia päiväkoti Leivonpesään ja päiväkoti Tuulihattuun on n. 1-6.
Pienryhmäopetusta järjestetään Joensuun koulussa (os. Heikintie 35).
Lv. 2016-17 reitillä on n. 20 kuljetettavaa oppilasta, jotka asuvat hyvin hajallaan. Joensuun koulun työaika alkaa klo 9 ja päättyy luokka-asteesta riippuen n. klo 13-15. Kiiruun koulun työaika alkaa klo 9 ja
päättyy klo 15, mutta tiistaisin aamukuljetukset saatetaan ajaa sekä klo 8:ksi että klo 9:ksi.
Reitti 3.1. Jokioistentien-Laitiaistentien suunta, aamukuljetukset
Joensuun ja Kiiruun koulu alkaa klo 9.
o Lv. 2016-17 aamukuljetuksissa on n. 10-20 oppilasta.
o Autoon on mahduttava samanaikaisesti vähintään 16 koululaista.
o Aamukuljetuksissa mahdollisesti myös esikoululaisten kuljetuksia.
o Aamukuljetuksien pituus vaihtelee päivittäin, mutta on n. 40-120 km/aamu.
Reitti 3.2. Jokioistentien-Laitiaistentien suunta, iltapäiväkuljetukset
Iltapäivisin oppilaiden paluukuljetukset eri suunnille koulun päättymisajankohtina klo 13-15 välisenä
aikana n. 2 kuljetusta/iltapäivä.
o Lv. 2016-17 iltapäivisin kuljetuksissa on n. 10-20 oppilasta.
o Autoon on mahduttava samanaikaisesti vähintään 16 koululaista.
o Iltapäiväkuljetuksien pituus vaihtelee päivittäin, mutta on n. 80-120 km/iltapäivä
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