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Lasten huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.
Perusopetuslaissa ja Iisalmen koulutuslautakunnan tekemissä päätöksissä määritellään
ne ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaille koulukuljetuksen. Muut kuin kaupungin kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat, ovat itse velvollisia järjestämään
lastensa kuljetukset parhaalla katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden vanhemmat voivat aina järjestää lastensa koulumatkat paremmin, mikäli katsovat, ettei kaupungin tarjoama perustaso ole heille riittävä.
Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään kaupungin koulukuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä eri kulkumuodoittain sekä
annetaan ohjeita koulukuljetuksen hakemiseksi, kuljetustenaikaiseen käyttäytymiseen ja
poikkeavien tilanteiden varalle.
Lisätietoa kuljetuksista antavat:
 koulujen rehtorit ja
 hankinta- ja logistiikka-asiantuntija Lassi Väänänen, puhelin 040 830 2794 tai sähköpostitse lassi.vaananen@iisalmi.fi.
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Perusopetuslaki 32 §
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta
annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi,
oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.
Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan
kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet
huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten
myönnettävä riittävä avustus. (19.12.2003/1139).
Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.
Jos oppilas otetaan muuhun kuin Perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun, tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan
asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (19.12.2003/1139).
Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
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Koulukuljetuksista päätetään yllä olevan perusopetuslain ja koulutuslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti.
Kuljetusasioita käsitellään hallintolain ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Asioiden viivytyksettömän ratkaisemisen mahdollistamiseksi huoltajien on oltava erilaisten
muutostilanteiden osalta yhteydessä hankinta- ja logistiikka-asiantuntijaan heti kun muutos on tiedossa. Muutos astuu voimaan viimeistään 2 viikon kuluttua sen tietoon saamisesta.
Iisalmen kaupungin koulutuslautakunta on päättänyt, että esi- ja perusopetusta tai lisäopetusta saaville oppilaille järjestetään maksuton kuljetus tai huoltajaa avustetaan oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta seuraavin perustein:
Kuljetus voidaan järjestää joko koko lukuvuodeksi tai osaksi vuotta esimerkiksi talvikuukausiksi tai määräajaksi.
Kunta osoittaa oppivelvollisille lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetus järjestetään lain edellyttämällä tavalla. Koulukuljetus järjestetään tähän kouluun (ns. oppilaan lähikoulu)
2.1 Koulumatkan pituus
Koulukuljetus järjestetään, jos:
 esiopetusoppilaan koulumatka on yli 3 km.
 1.- 3. luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km
 4.- 9. luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km
Esiopetuksessa olevien oppilaiden kuljetusetuus koskee kuljetusta kotoa tai hoitopaikasta suoraan esiopetukseen ja esiopetuksesta suoraan kotiin tai hoitopaikkaan.
Koulukuljetuksessa mukana olevan esioppilaan matkaan voi sisältyä kävelyosuus linjaautopysäkille tai taksireitin varteen. Oppilaan mahdollisuuksia omatoimiseen kulkemiseen osalla koulumatkaa arvioidaan ottaen huomioon perusopetuslain 32 §:ssä mainitut
kriteerit kuten oppilaan ikä, muut olosuhteet ja tien vaarallisuus sekä koulumatkaan kuluva aika. Erityisesti kiinnitetään huomiota esi- ja alakouluikäisten mahdollisuuksiin selviytyä osasta koulumatkaa omatoimisesti.
Etuus ei siis koske hoitopaikan ja kodin välistä matkaa. Niissä tapauksissa, joissa esiopetus ja varhaiskasvatus toteutetaan samassa yksikössä, esiopetus on osa varhaiskasvatusta, joten kuljetusetuutta ei ole.
Huoltaja vastaa aina lapsen saattamisesta ja vastaanottamisesta
kouluautolle/kouluautolta!
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Koulumatka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä, jalankulkukelpoista ja
yleisessä käytössä olevaa reittiä käyttäen.
Kunnan velvollisuus ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan
järjestää vain osalle matkasta riippuen kuljetusauton reitistä, kävelymatkasta ja kuljetukseen käytetystä ajasta.
2.2 Oppilaan itse kuljettava matka
Koulukuljetuksessa mukana olevan oppilaan matkaan voi sisältyä kävelyosuus linjaautopysäkille tai taksireitin varteen. Oppilaan mahdollisuuksia omatoimiseen kulkemiseen osalla koulumatkaa arvioidaan ottaen huomioon perusopetuslain 32 §:ssä mainitut
kriteerit kuten oppilaan ikä, muut olosuhteet ja tien vaarallisuus sekä koulumatkaan kuluva aika. Erityisesti kiinnitetään huomiota esi- ja alakouluikäisten mahdollisuuksiin selviytyä osasta koulumatkaa omatoimisesti.
Koulumatkaan käytettyyn kokonaisaikaan lasketaan myös oppilaan koulumatkaan käyttämä kävelyaika. Kuntaliiton suosituksen mukaan oppilaan kävelyaika/ kilometri lasketaan kaavalla:
Ikä
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kävelyaika (min/km)
16
15
14
13
12,5
12
11,8
11,6
11,4
11,2
11
10,8

2.3 Koulumatkaan kuuluva aika odotuksineen
Oppilaan päivittäinen koulumatka saa kestää odotuksineen enintään 2 ½ tuntia. Jos
oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enimmillään
3 tuntia.
Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan eri kuljetusmuotoja (vuoroauto, tilauslinja-auto ja taksi). Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla
ja/tai illalla. Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina.
Kuljetusta odottavalle oppilaalle järjestetään mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Ohjattu
toiminta voi olla esimerkiksi läksyjen tekoa. Ohjattua toimintaa ei järjestetä aamukuljetusten ja koulun alkamisen välissä.
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2.4 Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus
Kaupunki voi järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvata oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Opetuksen järjestäjä arvioi aina oppilaskohtaisen harkinnanvaraisen koulukuljetuksen.
Koulumatka saattaa olla liian vaikea esimerkiksi oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden tai liian raskas, jos oppilaalla on esimerkiksi terveydellisiä esteitä kulkea
koulumatka omin neuvoin. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijalausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri,
psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen ja lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee
kuljetuksen tapahtuvan. Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle
asiantuntija suosittelee koulukuljetuksen järjestämistä.
Suositus kuljetuksen järjestämisestä ei ole vielä riittävä peruste sen saamiselle, vaan viranhaltija, jonka tehtäviin kuuluu ratkaista asia päättää kuljetuksen tarpeellisuuden ja
laajuuden.
2.5 Koulumatkan vaarallisuus
Esi- ja alakoululaiselle (0–6 vuosiluokat) järjestetään kuljetus, jos hän joutuu koulumatkallaan
1. ylittämään vartioimattoman tasoristeyksen
2. kulkemaan piennarta
 Sonkajärventiellä
 Kainuuntiellä
 Ouluntiellä
 Kiuruvedentiellä
 Kuopiontiellä
 Pielavedentiellä
Kuljetus järjestetään lisäksi:



Ruokolammentieltä tuleville esikoululaisille ja 1.–2. vuosiluokan oppilaille
Runnin esikoululaisille ja 1.–2. vuosiluokan oppilaille, jotka käyttävät koulumatkallaan Runnintien piennarta välillä Haukimäentien risteys – Runnin koulu

Uusia päätöksiä tehtäessä kunta pyytää asiantuntijalausunnon joko tieviranomaisilta tai
poliisilta.
2.6 Yhteishuoltajuus
Yhteishuoltajuustilanteessa kaupungin järjestämä kuljetus on ainoastaan sen kunnassa
asuvan vanhemman luota, jossa oppilas on väestörekisterin mukaan kirjoilla
(KHO:2006:10, 14.3.2006).
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2.7 Muussa kuin lähikoulussa tai vieraassa kunnassa koulua käyvät oppilaat
Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää niin, että oppilaiden
matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä
liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa
oppivelvollisille lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetus järjestetään lain
edellyttämällä tavalla. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös päiväkoti. Koulukuljetus järjestetään vain tähän (esi)kouluun (ns.
oppilaan lähikoulu).
Oppilaan käydessä huoltajan anomuksesta koulua vieraassa kunnassa tai muussa kuin
kaupungin osoittamassa lähikoulussa, koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata.
Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kaupungin sisällä ja haluaa käydä lukuvuoden
loppuun vanhassa koulussaan, kuljetusta ei järjestetä eikä korvata (kuljetusetuus myönnetään vain oppilaan asuinpaikan mukaiseen lähikouluun).
2.8 Tapaturman tai sairauden perusteella järjestettävät määräaikaiset kuljetukset
Määräaikaisen kuljetuksen järjestämiseen vaaditaan lääkärin lausunto, josta ilmenee
kuljetuksen tarpeellisuus, mille ajanjaksolle kuljetusta suositellaan sekä se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan.
Suositus kuljetuksen järjestämisestä ei ole vielä riittävä peruste sen saamiselle, vaan viranhaltija, jonka tehtäviin kuuluu ratkaista asia päättää kuljetuksen tarpeellisuuden ja
laajuuden.
Kuljetus pyritään sovittamaan olemassa oleviin kouluautovuoroihin.
Vapaa-ajan tapaturma tai sairaus: Kuljetus järjestetään ns. omaan lähikouluun.
Mikäli oppilas huoltajan pyynnöstä on otettu oppilaaksi muuhun kuin perusopetuslain 6
§:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan ei määräaikaista maksutonta koulukuljetusta järjestetä vapaa-ajan tapaturman tai sairauden perusteella.
Koulutapaturma: Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman aiheuttamasta kuljetustarpeesta vastaa kaupunki. Tämä koskee kaikkia oppilaita.
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Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä hyödyntäen. Muita kuljetusmuotoja eli tilauslinja-autoja ja takseja, käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai eräissä erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden
niin vaatiessa. Esioppilaat käyttävät samoja kuljetusmuotoja kuin perusopetuksen oppilaat. Oppilaan tulee käyttää sitä kouluautoa, joka lähtee koulun päätyttyä. Luvallista ei
ole jäädä seuraavaan lähtevään autoon kuin kouluun liittyvissä perustelluissa tapauksissa vanhempien kirjallisella ilmoituksella (esim. näytelmäharjoitukset, iltapäivätoiminta,
jälki-istunto).
3.1 Koululaisen kausikortti (linja-autokortti)
Kaupunki antaa linja-autoa käyttäville matkustamista varten koululaisen älykortin syksyllä koulun ensimmäisenä työpäivänä. Kortti oikeuttaa lukuvuoden aikana matkustamaan
vain koulumatkoja ennalta määrätyn vyöhykkeen mukaisesti.
Kortti on voimassa koulupäivinä ma-pe, kaksi matkaa/ koulupäivä. Korttia ei voi käyttää
koulun loma-aikoina tai la-su. Kortti on voimassa lukuvuoden kerrallaan kolmen vuoden
ajan. Keväällä kortti palautetaan koululle koulun ilmoittamana aikana. Kaupunki ostaa
oppilaalle vain yhden kortin kolmeksi vuodeksi, joten jos kortti rikkoutuu tai katoaa, oppilaalta peritään uuden kortin hankkimisesta aiheutuneet kulut.
Oppilaan tulee noudattaa huolellisuutta kortin säilytyksen suhteen. Kortti on henkilökohtainen ja väärinkäytökset voivat johtaa kuljetusoikeuden poistamiseen. Havaitsemistaan
väärinkäytöksistä liikennöitsijä ilmoittaa hankinta- ja logistiikka-asiantuntijalle.
Jos kortti häviää tai ei toimi, on oppilaan ilmoitettava siitä heti koulun kansliaan, kadonnut kortti kuoletetaan mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi.
Linja-autoliikenteen pysäkkien ja tarkkojen aikataulujen selvittäminen kuuluu huoltajille.
Ensimmäisen koulupäivän aamuna elokuussa oppilaat pääsevät kouluun ilman matkakorttia.
3.2 Taksikuljetukset
Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta - ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät ns.
taksipysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linjaautopysäkeille koululta tulevien aikataulujen mukaisesti.
3.3 Jos huoltaja kuljettaa
Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa anomuksesta koulumatkakustannusten korvausta,
jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta,
eikä kaupunki pysty tarjoamaan lait täyttävää kuljetusta.
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Korvaus maksetaan pääsääntöisesti voimassa olevan linja-autolipputaksan mukaisesti.
Korvaus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin kuljetus kaupungin järjestämänä olisi tullut
maksamaan. Korvaus maksetaan huoltajan pankkitilille jälkikäteen.

Huoltajan ei tarvitse erikseen anoa lastensa koulumatkan järjestämistä, jos koulumatka
on koulutuslautakunnan päättämien matkarajojen mukainen (1.–3. luokan oppilailla yli 3
km, 4.–9. luokan oppilailla yli 5 km).
Oppilashuollollisissa erityistapauksissa kuljetuspäätökset tehdään tapauskohtaisesti.
4.1 Poikkeuskuljetukset (koulumatka vaarallinen tai rasittava ym.)
Iisalmen kaupunki on omalta osaltaan määritellyt vaaralliset kohteet, jotka oikeuttavat
koulukuljetukseen (esim. radanylitykset, tietyt tieosuudet). Muut poikkeuskuljetukset tulee perustella ja anoa pääsääntöisesti jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Päätös tehdään
yleensä aina lukuvuodeksi kerrallaan. Tällöin myös asiantuntijalausunnot on toimitettava
joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia.
Terveydellisten syiden perusteella tapahtuvissa kuljetuksissa voidaan kuljetus järjestää
tai korvata lyhyemmäksikin ajaksi. Myös muiden kuin koululaisten mukanaolo kuljetuksessa on mahdollista (esim. asiointi- tai työmatkakuljetukset).

Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä:
 Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.
 Koulukuljetukseen oikeuttava linja-autokortti on aina esitettävä kyytiin noustessa.
 Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Linja-autossa ja taksissa ei saa
liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana ja taksissa sekä linja-autossa on pidettävä
turvavyöt kiinni.
 Linja-auton tai taksin kuljettaja saa ja hänen tulee puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla sekä ilmoitettava mahdollisista kortin
väärinkäytöksistä koululle, joka päättää rangaistuksesta.
 Huoltajan tulee ilmoittaa taksiautoilijalle, jos oppilas sairastuu, eikä tarvitse koulukyytiä.
 Taksiautoilijalle on hyvä ilmoittaa oppilaan terveydentilaa koskevista seikoista kuten
allergioista, sairauksista ym., jotka saattavat vaikuttaa kuljetuksiin, (koulu ei voi antaa
ilmoituksia ilman vanhempien suostumusta).
 Taksien on oltava savuttomia.
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 Koulutaksin kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi liikuntatunneilla tai joiden
tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa. Urheiluvälineet tulee kuljettaa
asianmukaisesti pakattuina (esim. luistimissa teräsuojat).
 Koulukuljetuksen ei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy pysäkiltä tai lähtee
hakemaan unohtunutta tavaraa kodista. Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla
pysäkillä, ei esimerkiksi jossain sen läheisyydessä.
 Koulukuljetus ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 10 minuutin kuluessa sovitusta ajasta.
 Kuljetusta hoitava auto ei saa ohittaa pysäkkiä ennen sovittua aikaa, elleivät kaikki
pysäkiltä kyytiin nousevat oppilaat ole mukana.
 Poistuttaessa linja-autosta on varmistuttava, että reitti on turvallinen ja että oppilas tekee itsensä näkyväksi kaikille tiellä liikkujille sekä linja-auton kuljettajalle, heijastimen
käyttö suotavaa.
 Huoltaja vastaa aina pysäkin ja kodin välisen matkan turvallisesta kulkemisesta.

6.1 Jos sattuu onnettomuus?
Iisalmen kaupunki on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa ja koulumatkalla tapahtuvan
tapaturman varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut.
Esinevahinkoja ei korvata. Mikäli sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu
henkilövahinkoja, vastaa poliisi tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta. Jos sattuu vakavuusasteeltaan lievempi onnettomuus, on koulu velvollinen tiedottamaan oppilaiden
huoltajia tapahtuneesta.
6.2 Jos linja-auto tai taksi ei saavukaan pysäkille?
Ajokelin ollessa erityisen huono tai muusta erityisestä syystä voi joskus käydä niin, että
linja-auto tai taksi ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Liikennöitsijä on tällöin
velvollinen järjestämään korvaavan kuljetuksen lukuun ottamatta ylivoimaista estettä
(force major). Oppilaan ei pidä kuitenkaan odottaa kuljetusta loputtomiin, vaan on parasta, että hän menee takaisin kotiinsa ja ilmoittaa tapahtuneesta koululle. Jos keliolosuhteet estävät normaalien pysäkkien käyttämisen, on kuljettajalla oikeus jättää tai noutaa
koululaiset lähimmältä turvalliselta paikalta (laki siitä, että koulupysäköinti ei saa vaarantaa muiden tiellä liikkuvien turvallisuutta).
6.3 Jos sattuu vahinko- tai ilkivaltatapaus?
Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kaupunki ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja.
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6.4 Jos kuljetuksen laatuun ei olla tyytyväisiä?
Mahdollinen laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan hankinta- ja logistiikkaasiantuntijalle. Kaikki tulleet valitukset kirjataan ylös, selvitetään liikennöitsijän kanssa ja
huomioidaan seuraavalla kilpailuttamiskierroksella. Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia,
kuten liikennelainsäädännön rikkomista, tulee asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä
myös poliisiin.
Pääsääntöisesti taksiliikennöitsijä sopii kaupungin edustajan kanssa oppilaalle sopivasta
taksipysäkin paikasta, joka voi olla linja-autopysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Jos oppilaan huoltajalla on erimielisyyttä taksipysäkin paikasta, kaupunki päättää lopullisen paikan (huom. laki siitä, että koulupysäköinti ei saa vaarantaa muiden tiellä liikkuvien turvallisuutta).

Kaupunki tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden puolesta.
Huoltajien edellytetään huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppilaille opetetaan ja kerrataan vuosittain turvallisin koulumatkareitti ja liikenteessä kulkemisen säännöt.
Koulu suosittelee, etteivät esikoulun ja 1. luokan oppilaat kulkisi kouluun polkupyörällä.
Pyöräilykypärän käyttö on ehdottoman tärkeää aina pyöräiltäessä.
Myös heijastimen käyttö on erittäin tärkeää kaikkina vuodenaikoina.

www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-suomi
www.matkahuolto.fi
www.matka.fi

