
Aloite Suomen Autoteknillisen Liiton Liittohallituksen 
käsiteltäväksi.

1. Aloitteen nimi: Koulukuljetus auton varoitusvalot

2. Aloitteen tekijä: Ylä-Savon Autoteknillisen yhdistyksen hallitus

3.  Yhdistys: Ylä-Savon Autoteknillinen Yhdistys ry

4. Tarkoitus ja tavoitteet:
Kun koulu-  tai päiväkoti kuljetus auto ottaa tai jättää lapsia pysäkillä, muut  tiellä liikkuvat 
eivät välttämättä huomaa lapsia.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 5§ määrää tällaisen auton yleisestä 
merkinnästä, mutta tämä merkintä on aina voimassa eikä ainoastaan silloin kun lapset 
liikkuvat auton ympärillä.
Tavoitteena on kohdistaa tiellä liikkuvien huomio siihen mitä juuri nyt tapahtuu.

5. Käytännön toteutusehdotus:
Koulukuljetus autossa näkyvällä paikalla syttyisi vilkkuva varoitusvalo kun se ottaa tai 
jättää lapsia pysäkillä. Kytkentä erillisellä katkaisimella kuljettajalla.

Tässä muutamia kuvia. Eli silloin kun kyltti on auki ja kuljetetaan lapsia tai koululaisia kyltin
ylälaidan keltaiset valot vilkkuvat auton pysähtyessä ottamaan tai jättämään lapsia
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6. Tehtävien jako: SATL päättää ja muotoilee sekä tiedottaa asiasta päättäviä tahoja.
Yhdistys lähettää aloitteen SATL:n liittohallitukselle
Muut: Asetusmuutos jos läinsäädäntö ei muuten salli toteutusta.

7. Toteutus mahdollisimman pian koska tämä ongelma on joka talvinen maaseudulla 
etenkin valaisemattomilla teillä.

8. Kustannukset: SATL: ja yhdistyksen kustannukset ovat pienet. Liikennöitsijän 
kustannukset riippuvat siitä millainen valo autoon voidaan hyväksyä. Kuvien kaltainen 
toteutus on kohtuuhintainen, samoin normaalilla pyörivällä katto majakalla toteutettu.

9. Mahdolliset rahoittajat: Ei vaadi ulkopuolista rahoitusta.

10. Aloitteen merkitys:
Säästää lasten loukkaantumisia / kuolemia. Turvallisempi koulutie lapsille.

Aloitteen tekijä: YSATY:n hallituksen kokous 28.10.2015
Pertti Mattinen
Mika Amper
Petri Rytkönen
Arvo Ryhänen, puheenjohtaja
Unto Mähönen, sihteeri 



1

Pasi Perhoniemi

Lähettäjä: Unto Mähönen <unto.mahonen@meili.fi>
Lähetetty: 10. marraskuuta 2015 15:45
Vastaanottaja: Pasi Perhoniemi
Aihe: Liittokokousaloite Ylä-Savosta
Liitteet: aloite.pdf

Terve sinne syksyiseen Helsinkiin! 
  
Saimme muotoiltua aloitteen Liittokokoukselle. Niistähän on siellä aina pulaa. 
  
Toimitanko lisäksi jossain muussa muodossa? 
  
Muut toimenpiteet? 
  
  
Esitys Vuoden autoteknikoksi tulee myös mutta se ei ole vielä kiireellinen asia. 
Missäs muodossa se pitää toimittaa ja kenelle osoitettuna? 
  
Y-SATY Sihteeri 
  
Unto Mähönen 
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