
 

 

Kuljetusjärjestelyt Keski-Palokan kouluun lukuvuonna 2019 - 2020 
versio 2.0, päivitetty Kivelänlammen suunta 
 

Ensisijainen kuljetusmuoto aina julkinen kulkuneuvo (linja-auto). Taksi- tms. ratkaisu vain terveydellisistä 
syistä (lääkärintodistus), vaarallisesta liittymäkohdasta (mm. Sivutie, osa Ruokkeentien ja 
Saarenmaantien osoitteista) tai lakisääteisen matka-ajan ylittyessä (Kennääntien varsi, Kivelänlammen 
alue). 
 
Viime vuodesta linja-autoaikatauluissa ei ole suuria muutoksia. Merkittävin muutos on vuoron 32 
käyminen Sikomäen tienhaarassa klo 6.55.  
 
Ruokkeen suunta: 37 

 
Aikataulu on pysynyt ennallaan. 
 

Ruokkeelta tulevalla vuorolla 37 pääsee Ruokkeentieltä ja Lummelahdentien kohdasta 
käytännössä kaikkina koulunalkuaikoina. Autosta täytyy jäädä Citymarketin kohdassa pois. 

 
Vastaavasti paluu onnistuu kaikkina koulunloppuaikoina Ruokkeentien pysäkiltä Haukkamäen 
päiväkodin kohdassa n. klo x.20. 

 

 



 

 

 
Saarenmaan, Lintukankaan, Vertaalan ja Kennääntien suunnat: 31 ja 32 
Lisäyksenä vuoroon 32 käynti Sikomäen tienhaarassa klo 6.55 
 

Saarenmaantietä aamulla kulkevat linjat 
seuraavasti: 

7.15: 32 
8.20: 32 
9.25: 31 

 
ja iltapäivällä 
12.20: 31 Haukkamäen pysäkiltä  

13.20: 31 Haukkamäen pysäkiltä 
14.20: 31 Haukkamäen pysäkiltä 
15.20: 31 Koululta Kirrin suuntaan 

 
Lintukankaantietä  aamulla kulkevat 
linjat seuraavasti: 

7.15: 31 Palokan suuntaan 
8.25: 31 Palokan suuntaan 
9.00: 31 Saarenmaan suuntaan  

 
ja iltapäivällä 
12.20: 31 Haukkamäen pysäkiltä  

13.20: 31 Haukkamäen pysäkiltä 
14.20: 31 Haukkamäen pysäkiltä 
15.20: 31 Koululta Kirrin suuntaan 

 
Ilomäen tienhaarassa käyvät seuraavat 
linjat 

7.05: 32 (6.55 Sikomäen th) 
8.10: 32  
9.15: 31  

 
ja iltapäivällä 
12.20: 31 Haukkamäen pysäkiltä  

13.20: 31 Haukkamäen pysäkiltä 
14.20: 31 Haukkamäen pysäkiltä 
15.20: 31 Koululta Kirrin suuntaan 

 
 
 

  
 
Kennääntien varressa asuvat oppilaat, jotka 

eivät saa kulkea Kennääntietä pitkin tien 
vaarallisuuden vuoksi, haetaan taksilla.  
Matka-aika ylittyisi, mikäli käytettäisiin 

ketjutettua kuljetusta (taksi + linja-auto)  
 
Kivelänlammentien oppilaat voivat käyttää 

Saarenmaantietä kulkevia vuoroja. Mikäli 
oppilas asuu lähempänä Ruokkeentietä, 
myös vuoron 37 käyttäminen on mahdollista. 

 
Lakisääteisen matka-ajan ylittyessä tai 
lähestyessä (2,5 tuntia koulupäivässä) 

tilanne ratkaistaan tapauskohtaisesti. 
 



 

 

Kortepohjan ja Haukkalan suunta: 25 
 
 

 
Haukkalan alueelta ei normaalisti myönnetä koulumatkaetuutta Keski-Palokan kouluun, koska 

koulumatkan pituus jää alle 3,5 kilometrin. 
 
25 liikennöi säännöllisesti kolme kertaa tunnissa kouluaikana, molempiin suuntiin. Palokassa 

täytyy jäädä pois kyydistä Citymarketin kohdalla. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

Saarijärventie molempiin suuntiin (Mannila ja Puuppola): 22  
 
 
 
22 liikennöi säännöllisesti kaksi kertaa tunnissa kouluaikana, molempiin suuntiin. Pysäkki on 

koulun kohdassa.  

 
 

 


