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Tiivistelmä 
Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen aloitettiin 2016 vuoden lopulla. 
Työn tarkoituksena oli päivittää 2010 vuonna laadittua edellistä liikenneturvallisuussuun-
nitelmaa.  Edellisen liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteistä suurin osa oli jo to-
teutettu tai ne olivat vanhentuneet. 

Suunnitelmassa on päivitetty liikenneympäristön parantamiseksi tarkoitettu toimenpide-
suunnitelmaa. Lisäksi Liikenneturvallisuutta tullaan parantamaan liikenteen valvontaa 
tehostamalla ja edistämällä kestävää liikkumista: jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliiken-
nettä. 

Keski-Suomessa toimii liikennetuvallisuustoimija, joka avustaa kuntia liikenneturvallisuus-
työssä. Liikenneturvallisuustoimija osallistuu mm. Jyväskylän liikenneturvallisuusryhmän 
kokouksiin ja järjestää liikenneturvallisuusaiheista materiaalia ja tiedottamista.   Vuodesta 
2017 lähtien konsulttina on toiminut Strafica Oy. 

Jyväskylän liikenneturvallisuustyötä ohjataan ja seurataan liikenneturvallisuusryhmässä, 
johon kuuluu eri hallintokuntien ja sidosryhmien jäseniä. Liikenneturvallisuusryhmä ko-
koontuu kaksi kertaa vuodessa. 
 
 
Keskeisimmät toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi lähivuosina: 
 

 Liikenneympäristön parantaminen 
 

 Liikenteen valvonnan tehostaminen 
 

 Kestävän liikkumisen edistäminen 
 

 Asenteisiin vaikuttaminen tiedottamalla liikenneturvallisuusaiheista 
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Alkusanat 
 
Suunnitelmassa päivitettiin 2010 vuoden liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Päivitystyö on 
tehty suppeana ja siinä keskityttiin päivittämään liikenneympäristön parantamisen toi-
menpideohjelmaa. Samalla tarkistettiin alkuperäiset liikenneturvallisuustyön toiminta-
suunnitelmat.  
 
Suunnitelman laatimiseen osallistuneet: 
 
Janne Hölttä Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 
Heikki Vikki, Jyväskylän kaupunki, Liikenne- ja viheralueet 
Martti Varis, Jyväskylän kaupunki, Liikenne- ja viheralueet 
Tapio Koikkalainen, Jyväskylän kaupunki, Liikenne- ja viheralueet 
Timo Vuoriainen Jyväskylän kaupunki, Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
Anne-Maria Pesonen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 
  
 
 
Jyväskylässä joulukuussa 2017 
 
Jyväskylän kaupunki 
 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   6 
 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 
 
 

1 Johdanto 
 
Jyväskylän edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on tehty 2010 vuonna. Suunnitelma 
tehtiin kuntaliitosten jälkeen ja siinä yhdistettiin eri kuntien olemassa olevia suunnitelmia. 
Edellisen suunnitelman mukaisista toimenpiteistä suurin osa on jo toteutettu ja osa suun-
nitelman mukaisista toimenpiteistä on jo vanhentunut.  
 
Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen on tehty Jyväskylän kaupungin ja Keski-
Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyönä. 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelman lisäksi myös muilla suunnitelmilla ja hankkeilla on lii-
kenneturvallisuusvaikutuksia. Liikenneturvallisuuden kehittymistä ohjaavat myös Jyväs-
kylän seudun liikennejärjestelmä JYSELI, Keskustan liikennesuunnitelma (2012) ja Pyö-
räilyn edistämisohjelma (2015). Muutoksia kaupungin periaatteisiin hidasteiden rakenta-
miseen on tullut Jyväskylän liikenteen rauhoittaminen (2012) -julkaisun myötä. Jyväsky-
län kaupunkiseudun moporeitit (2014) -julkaisun myötä mopoliikennettä siirrettiin kevyen 
liikenteen väyliltä ajoradalle. 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelman lisäksi Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hanke 
ohjaa Jyväskylän liikenneturvallisuustyötä.  
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2. Liikenneturvallisuustilanne 

2.1 Onnettomuuksien kehitys  

Jyväskylän onnettomuusmäärien kehitystä seurataan vuosittain mm. Jyväskylän talous-
arviossa ja Jyväskylän liikenneturvallisuusryhmässä. Onnettomuuksista julkaistaan tilas-
toja kaupungin liikenneturvallisuussivuilla. 
 
Jyväskylän kaupungilla on käytössä oma onnettomuusrekisteri, joka perustuu poliisilta 
saatuihin onnettomuustietoihin.  Rekisteriä päivitetään kuukausittain. Kaikki onnettomuu-
det eivät tule poliisin tietoon, minkä takia tilastot eivät kerro koko totuutta. 

Henkilövahinko‐onnettomuudet		
 
Henkilövahinko-onnettomuudet ovat kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneita liiken-
neonnettomuuksia. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrää on seurattu Tilastokeskuk-
sen aineistosta. 
 
2010 vuoden jälkeen henkilövahinko-onnettomuuksien määrä Jyväskylässä nousi selväs-
ti. Viime vuosien aikana henkilövahinko-onnettomuuksiin johtaneiden onnettomuuksien 
määrä on ollut laskusuunnassa. 2016 vuonna henkilövahinko-onnettomuuksien määrä 
kääntyi kuitenkin taas kasvuun. Jyväskylässä tapahtuu keskimäärin 119 henkilövahin-
koon johtanutta onnettomuutta vuodessa, joissa loukkaantuu keskimäärin 147 henkilöä 
(kolmen viimeisimmän vuoden liukuma). 
 
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on selvästi vähentynyt viime vuosina. 
Kymmenen vuotta sitten Jyväskylän liikenteessä kuoli vuosittain keskimäärin kuusi ihmis-
tä. Viime vuosina määrä on ollut keskimäärin noin 3 kuolemaa/vuosi. Vakavia 
loukkaantumisten osalta tilastoja on vasta kahdelta vuodelta. 2015 vuonna vakavia 
loukkaantumisia oli kolme. 

Kuva 1: Henkilövahinkoon ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 
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Kuva 3: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet 2012-2016 
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Onnettomuusmäärät ovat viime vuosina selvästi vähentyneet mutta onnettomuuksissa 
loukkaantuneiden määrät eivät ole vähentyneet samassa suhteessa. 
 
Kuvassa 4 on esitetty kuvaaja loukkaantumisten määristä Suomen kymmenessä suu-
rimmassa kaupungissa pois lukien Helsinki. Tarkastelujakson alussa Jyväskylä oli yksi 
Suomen turvallisimmista kaupungeista liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden mää-
rissä. Parin viime vuoden aikana loukkaantuneiden määrät ovat kuitenkin lähteneet Jy-
väskylässä kasvuun, kun muissa suurissa kaupungeissa loukkaantumisten määrät ovat 
vähentyneet. Asukaslukuun suhteutettuna vuoden 2016 aikana Jyväskylässä tapahtui 
Kouvolan jälkeen eniten loukkaantumisia. (Tilastokeskuksen onnettomuustilastot) 
 

 

Kuva 4: Loukkaantumisten määrät eri kaupungeissa 

2.2 Yleisimmät onnettomuudet Jyväskylässä 

Yleisimmät onnettomuustyypit Jyväskylässä ovat peräänajo-onnettomuus (21 %), muu 
onnettomuus (20 %) ja yksittäisonnettomuus (19 %). Loukkaantumisia tapahtuu eniten 
yksittäisonnettomuuksissa (20 %), peräänajo-onnettomuuksissa (19 %) ja polkupyöräon-
nettomuuksissa (17 %). 
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Kuva 5: Onnettomuuksien jakautuminen onnettomuustyypin mukaan 2012-2016 

 
 

Kuva 6: Loukkaantumisten jakautuminen onnettomuustyypin mukaan 2012-2016  
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2.3 Jyväskylän vaarallisimmat risteykset  

Vaarallisimmat	risteykset	2012‐	2016	
 
1. Nelostie- Kuopiontie kiertoliittymä (7 loukkaantunutta, 24 onnettomuutta) 
 
2. Rantaväylä – Satamakatu (5 loukkaantunutta, 22 onnettomuutta) 
 
3. Lohikoskentie – Seppäläntie (1 loukkaantuminen, 18 onnettomuutta) 
 
4. Heikinkatu- Vapaudenkatu (1 kuollut, 5 loukkaantunutta, 15 onnettomuutta) 
 
5. Lohikoskentie- Nelostien ramppi (10 loukkaantunutta, 15 onnettomuutta) 
 
6. Rantaväylä- Alvar Aallon katu (4 loukkaantunutta, 15 onnettomuutta) 
 
7. Vesangantie – Laajavuorenkatu (2 loukkaantunutta, 15 onnettomuutta) 
 
8. Tourulantie – Nelostien ramppi (pohj.),(1 loukkaantunut 14 onnettomuutta) 
 
9. Nisulankatu –Keskikatu (5 loukkaantunutta, 13 onnettomuutta) 
 
10. Kuokkalantie- Nelostien ramppi (3 loukkaantunutta, 11 onnettomuutta) 
 
11. Vapaudenkatu- Hämeenkatu (3 loukkaantunutta, 11 onnettomuutta) 
 
12. Seppäläntie – Vaajakoskentie (7 loukkaantunutta, 10 onnettomuutta) 

 
13. Vaajakosken moottoritie – Vaajakoskentie (kiertoliittymä), (1 loukkaantunut, 10 onnet-

tomuutta) 
 

14. Yliopistonkatu – Väinönkatu (3 loukkaantunutta, 9 onnettomuutta) 
 

15. Seppäläntie – Ahjokatu (2 loukkaantunutta, 9 onnettomuutta) 
 

16. Vaajakoskentie – Vesmannintie (4 loukkaantunutta, 8 onnettomuutta) 
 

17. Seppäläntie –Vasarakatu (pohj.) (2 loukkaantunutta, 8 onnettomuutta) 
 

18. Seppäläntie –Nelostien ramppi (etel.), (2 loukkaantunutta, 8 onnettomuutta) 
 

19. Palokanorsi –Ritopohjantie ( 2 loukkaantunutta, 8 onnettomuutta) 
 

20. Keljonkankaantie – Sysmäläntie (2 loukkaantunutta, 8 onnettomuutta) 
 

21.  Yliopistonkatu –Harjukatu (2 loukkaantunutta, 8 onnettomuutta) 
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2.4. Jalankulkijoiden kaatumisonnettomuudet 

Jalankulkijoiden kaatumisonnettomuuksia ei yleensä tilastoida liikenneonnettomuustilas-
toihin.  Kaatumistapaturmat ovat kuitenkin yleisiä ja niitä voidaan vähentää paremman 
talvikunnossapidolla. Jyväskylässä tapahtuu keskimäärin 136 kaatumistapaturmaa vuo-
dessa liukkailla keleillä.  
 
 

 
 
 

 

Kuva 7: Tilastot kaatumisonnettomuuksista (Lähde: Tapio Kinnunen Strafica Oy) 
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2.5 Onnettomuuskustannukset 

 
Onnettomuuskustannuksilla pyritään kuvaamaan tieliikenteessä tapahtuvien onnetto-
muuksien taloudellisia vaikutuksia valtiolle ja kunnille. Onnettomuuskustannuksissa ote-
taan huomioon onnettomuuden aineelliset vahingot ja uhrien hyvinvoinnille koituneet ai-
neettomat menetykset. 
 
Trafi on päivittänyt onnettomuuskustannusten arvioinnissa käytettäviä yksikkökustannuk-
sia 2016 vuonna. (Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen, Trafi 2016). 
Aikaisempiin onnettomuuskustannusarvoihin verrattuna kuoleman kustannus on suurem-
pi ja henkilövahinko-onnettomuuksien kustannukset selvästi alhaisemmat. Kustannusten 
lasku perustuu vakavien loukkaantumiseen johtavien onnettomuuksien vähenemisestä ja 
liikenneturvallisuuden parantumisesta. 
 
Vuoden 2015 onnettomuustietojen perusteella Jyväskylän onnettomuuksien kustannuk-
set olivat noin 19,3 milj. €/vuosi. Kaupungin osuus onnettomuuskustannuksista on noin 
15 -20 % eli 2,9 -3,9 milj. €/vuosi.  
 
 
Taulukko: 1 Onnettomuuskustannusten arvioinnissa käytettävät yksikköarvot 
 

Onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot (Trafi 2016) Euroa 

Kuolemaan johtanut onnettomuus 2 766 677 

Vakava loukkaantuminen 793 646 

Lievä loukkaantuminen             34 412 

Henkilövahinko-onnettomuus keskimäärin             308 800 

Omaisuusvahinko-onnettomuus              2 200 
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3. Liikenneturvallisuustavoitteet 
 
Jyväskylän liikenneturvallisuustilanteen kehittymiselle on asetettu tavoitteita kaupungin 
talousarviossa sekä Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategiassa ja valtakunnallisessa 
Tieliikenteen turvallisuussuunnitelmassa. 
 
  

Jyväskylän kaupungin liikenneturvalli-
suustavoitteet: 

 
 Henkilövahinko-onnettomuuksien vähentäminen 

- Tavoitteena on vähentää henkilövahinko-
onnettomuuksiin johtaneiden onnettomuuksien määrää 
15 % 2014 vuoden tasosta niin, että 2020 vuonna tapah-
tuu korkeintaan 101 henkilövahinkoon johtanutta onnet-
tomuutta vuodessa. 

 Katualueella tapahtuneet onnettomuudet 
- Katualueella tapahtuneiden loukkaantumiseen johtanei-

den onnettomuuksien määrää on tavoitteena vähentää 
20 % vuoteen 2020 mennessä. 
 
 

Valtakunnallinen Tieliikenteen turvallisuus-
suunnitelman 2011- 2014 tavoite suhteutet-
tuna Jyväskylään 
 Vuonna 2020 enintään 1 tieliikennekuolema ja enintään 

140 loukkaantunutta 

 
 

Keski-Suomen visio liikenneturvallisuu-
delle: 
 Liikenteessä ei kenenkään sääntöjä ja olosuhteiden mu-

kaisesti liikkuvan tulisi kuolla tai vakavasti loukkaantua. 
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Jyväskylän toiminnalliset liikenneturvalli-
suustavoitteet: 
 

 Jatketaan liikenneturvallisuusryhmän toimintaa ja liikenneturvallisuusti-
lanteen seurantaa ryhmässä. Jatketaan päivitettyjen toimintasuunni-
telmien toteuttamista 

 Hillitään ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia sekä rakenteellisin 
että asennekasvatuksen keinoin. 

 Taajamien lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuden parantaminen 
(omatoimisen liikkumisen turvaaminen, erilaisten käyttäjien huomioon 
ottaminen) 

 Kannustetaan yrityksiä, järjestöjä ja yhteisöjä mukaan liikenneturvalli-
suustyöhön. 

 Kehitetään liikennevalvontaa (mm. kameravalvonta, mopoilijat) 
 Parannetaan koulureittien ja koulukuljetusten turvallisuutta. 
 Edistetään turvavälineiden käyttöä. 
 Tuetaan kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. 
 Huomioidaan liikenneturvallisuus kaavoituksessa ja maankäytön suun-

nittelussa. 
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4. Liikenneturvallisuuden kehittäminen 

4.1 Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä! 

 
Yhteistyön kautta kaupungin liikenneturvallisuustyöhön saadaan voimaa. Yhteistyötä 
tehdään sekä kaupungin sisällä eri hallintokuntien välillä, että kaupungin ja muiden toimi-
joiden välillä. 
 
Kodin ja vanhempien rooli liikennekasvatustyössä on luonnollisesti merkittävä. Liikenne-
kasvatus on osa yleistä hyvien tapojen, kuten toisten ihmisten huomioon ottaminen ja 
kohteliaisuus, opettamista. Ensimmäinen malli liikenteessä käyttäytymisestä sekä myös 
käsitys liikenteen vaaroista saadaan kotoa, vanhemmilta tai muilta läheisiltä. Varhaisessa 
vaiheessa mukaan tulevat myös päivähoito ja koulu. Lapsen liikennekasvatuksesta saa-
daan tehokkainta kodin, päivähoidon ja koulun välisellä tiiviillä yhteistyöllä. 
 
Viranomaiset (poliisi, palo- ja pelastusviranomaiset, ELY) toimivat tärkeinä kumppaneina 
kaupungin liikenneturvallisuustyössä. Viranomaistehtäviin sisältyy lakisääteisesti olennai-
sena osana liikenneturvallisuuden edistämiseen liittyviä tehtäviä. Poliisi sekä palo- ja pe-
lastusviranomaiset osallistuvat usein mm. päiväkotien ja koulujen liikennekasvatustyöhön 
vierailemalla laitoksissa. Heillä on siten olennainen rooli kunnan liikenneturvallisuustyös-
sä. 
 
Kaupungin eri hallintokunnissa liikenneturvallisuustyön mahdollisuudet ovat moninaiset. 
Kaupungin työntekijät tapaavat kuntalaisia elämän eri vaiheissa äitiysneuvolasta vanhus-
tenhuoltoon, mikä luo hyvät edellytykset tehokkaalle ja järjestelmälliselle liikenneturvalli-
suustyölle. Kullekin ikä- ja kohderyhmälle suunnitellaan sopivat toimenpiteet, joita toteu-
tetaan eri hallintokunnissa. Liikenneturvallisuusasioiden korostaminen tulisikin omaksua 
osaksi jokapäiväistä työtä. Työntekijöiden lisäksi päättäjien ja kaupungin johdon rooli lii-
kenneturvallisuustyössä on tärkeä. Päättäjien tehtävä on luoda kaupunkiin yhteinen tah-
totila liikenneturvallisuustyön edistämisestä ja osoittaa resursseja liikenneturvallisuustyöl-
le. Kaupungin työntekijöiden liikenneturvallisuuskoulutus ja esimerkkinä toimiminen on 
lisäksi tärkeä osa liikenneturvallisuustyötä. 
 
Liikenneturva toimii kaupungin liikenneturvallisuustyön tukena huolehtimalla ennaltaeh-
käisevästä liikennevalistuksesta tiedottamalla, kampanjoimalla, tukemalla eri ikäryhmien 
liikennekasvatusta sekä järjestämällä koulutusta yhteistyössä alan viranomaisten ja jär-
jestöjen kanssa. 
 
Yrityksillä on hyvät mahdollisuudet edistää liikenneturvallisuusaatetta työpaikoilla esim. 
tukemalla työntekijöiden turvavälineiden käyttöä tai laatimalla yrityskohtainen liikennetur-
vallisuussuunnitelma, jolle on olemassa Liikenneturvan toimesta laadittu malli. Yrityksen 
saama hyöty liikennetapaturmien ehkäisytyössä konkretisoituu erityisesti lyhentyvinä työ-
kyvyttömyysaikoina ja säästöinä työterveyshuollossa. Lisäksi liikenneturvallisuusasioiden 
huomioon ottaminen nostaa yrityksen imagoa. 
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Aktiiviset yhdistykset ja järjestöt ovat erinomaisia yhteistyökumppaneita kaupungin liiken-
neturvallisuustyössä. Järjestöjen ja yhdistysten kautta voidaan tavoittaa erilaisia käyttäjä-
ryhmiä (lapset, nuoret, vanhukset jne.) ja luoda liikenneturvallisuuden edistäminen osaksi 
järjestön toimintaa. Potentiaalisten järjestöjen kartoittaminen kaupungissa on yleensä 
melko helppoa ja yhteistyötä on tehty usein jo aikaisemmin muiden asioiden puitteissa. 
Jyväskylän alueella mm. Autoliiton Tikkakosken osasto on ollut aktiivisesti mukana lii-
kenneturvallisuustyössä. 
 
Yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kannustaminen mukaan kaupungin liikenneturvalli-
suustyöhön on kirjattu myös liikenneturvallisuustavoitteisiin  

4.2. Keski-Suomen liikenneturvallisuustyö 

Keski-Suomen ELY-keskus ja Keski-Suomen liitto rahoittavat liikenneturvallisuustoimija-
hanketta Keski-Suomessa, johon kuuluvat kaikki Keski-Suomen kunnat. Toimijahanke on 
jatkoa 2014 alkaneelle toiminnalle.  Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija pyrkii edis-
tämään liikenneturvallisuutta ja viisasta liikkumista Keski-Suomen kunnissa.  Toimijan 
tehtäviin kuuluu kuntien avustaminen liikenneturvallisuuteen liittyvissä toimenpiteissä, 
kuten tapahtumissa, tempauksissa, koulutuksissa, tiedottamisessa ja liikenneympäristön 
toimenpiteiden suunnittelussa. Vuoden 2017 alusta alkaen konsulttina toimii Strafica Oy.  
 
Vuosittain järjestetään liikenneturvallisuus foorumi Keski-Suomen ELY-keskuksen toi-
mesta, jossa esitellään ajankohtaisia liikenneturvallisuusasioita.  

4.3 Jyväskylän liikenneturvallisuusryhmä 

Kaupungin liikenneturvallisuustyötä ohjataan ja seurataan liikenneturvallisuustyöryhmäs-
sä, jonka kokoonpano tarkistettiin suunnitelman päivitystyön yhteydessä. Ryhmään valit-
tiin kaikista hallintokunnista edustajat, jotka vastaavat liikenneturvallisuustyön organi-
soinnista omassa hallintokunnassa. Lisäksi ryhmään kuuluvat eri sidosryhmien ja yhteis-
työkumppaneiden edustajat. 
 
Liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet toimivat oman hallintokuntansa/organisaationsa 
edustajina ja välittävät tietoa ryhmässä käsitellyistä ja päätetyistä asioista omassa hallin-
tokunnassa/organisaatiossa. Hallintokuntakohtaisesti kokoonnutaan käsittelemään kysei-
sen sektorin asioita työryhmän edustajan johdolla.  
 
Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. 
Ryhmän tehtäviä ovat: 

 Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintokunnille. 
 Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien seuranta. 
 Hallintokuntien ja yhteistyökumppaneiden yhteisten toimenpiteiden suunnittelu 

(mm. koulujen piha-alueet). 
 Toimintasuunnitelmien ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan. 
 Liikenneturvallisuustilanteen seuranta. 
 Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely. 
 Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen. 
 Tavoitteiden tarkistaminen 2-3 vuoden välein 
 Liikenneturvallisuusteeman valinta vuosittain 
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4.1.1	Kaupunkirakenteen	toimiala	
 
Kaupunkirakenteen toimialan toiminnalla on suuri vaikutus liikenneympäristön turvallisuu-
teen. Liikenne- ja viheralueet kerää ja analysoi onnettomuustietoja, ottaa vastaan liiken-
neturvallisuusaloitteita ja laatii suunnitelmia ongelmakohteiden parantamiseksi ja toteut-
taa niitä. Liikenne- ja viheralueet vastaa siitä, että liikenneturvallisuussuunnitelmat päivi-
tetään vähintään 10 vuoden välein, niiden toteuttamista seurataan, rakennusohjelmiin 
sisällytetään riittävästi liikenneturvallisuushankkeita ja että kaavat ja katusuunnitelmat 
täyttävät liikenneturvallisuudelle asetetut tavoitteet. 
 
Liikenne- ja viheralueiden tehtävänä on myös tiedottaa ongelmakohdista, oikeasta käyt-
täytymisestä liikenteessä ja kadunrakennustöistä. Tiedotuksen kohteena ovat asukkaat, 
kaupungin henkilökunta ja erilaiset sidosryhmät kuten rakennus- ja kuljetusliikkeet ja 
muut yrittäjät. Yleisten alueiden rakennus- ja kunnossapitotöissä painotetaan liikennetur-
vallisuutta sekä urakoitsijoille että kaupungin omalle henkilökunnalle. 

Jyväskylän liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano: 
 
Jyväskylän kaupunki 
 
Janne Hölttä   Kaupunkirakenteen toimiala  
Risto Kähkönen   Nuorisopalvelut  
Kirsti Ranta   Terveyspalvelut  
Marja Lehtoranta   Terveyspalvelut  
Kata Isotalo  Terveyspalvelut  
Tarja Ahlqvist   Päivähoito   
Mika Mäntyvaara  Päivähoito  
Tuula Leinikka-Puttonen  Terveyspalvelut  
Juha Karonen  Perusopetus  
Mikko Pajunen  Liikuntapalvelut  
Anne Lauren  Vanhuspalvelut  

 
Muut yhteistyökumppanit 

 
Jouko Meriläinen   Poliisi  
Leena Piippa   Liikenneturva 
Tomi Rossi  Liikenneturva  
Jouni Nurminen   Pelastuslaitos 
Annimaria Valli  JYPS   
Anne-Maria Pesonen  ELY-keskus   
Erkki Savolainen   Autoliitto 
Tapio Kinnunen  Strafica Oy 
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4.1.2	Sivistyspalvelut	
 

Päivähoito	ja	esiopetus	
 
Päivähoidossa ja esiopetuksessa noudatetaan liikenneturvallisuustyössä kokonaisvaltais-
ta läpäisyperiaatteella toimivaa kasvatus-, valistus- ja opetustyötä.  
 
Teemapäivät, kampanjat ja erilaiset asiantuntijatahot (esim. poliisi ja Liikenneturva) sy-
ventävät kasvatustyötä. Kasvatus ja opetus toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti, 
mutta erityisesti painottuen lukuvuoden alkuun sekä pyöräilykauden alkuun keväällä. Lii-
kenneturvallisuuskasvatustyössä korostuu kodin ja koulun välinen yhteistyö. Asioita käsi-
tellään erilaisten tiedotteiden avulla (esim. porttien sulkemisen tärkeys) ja mm. henkilö-
kohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa sovitaan yksin kulkemisista. Van-
hempia ohjataan jättö- ja hakuliikenteessä. Esiopetuksessa osa oppilaista voi olla koulu-
kuljetusten piirissä ja ne hoidetaan yhteistyössä koulupuolen kanssa. 
 

Perusopetus	
 
Perusopetuksen oppilaiden kohdalla tavoitetasot sekä toimenpiteet etenevät ”spiraalipe-
riaatteella” ts. luokkakohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet laajenevat ylöspäin mentäessä 
sisältäen edellisen tason tavoitteita ja toimenpiteitä harkinnan mukaan eri vuosiluokille 
painottuen. Koska liikenneasioille ei ole selkeästi omaa oppiainettaan, voidaan opetus 
toteuttaa ”läpäisyperiaatteen” lisäksi aihekokonaisuuksina. Teemapäivät, kampanjat sekä 
erilaiset asiantuntijatahot (esim. poliisi, Autoliiton sekä Liikenneturvan edustajat) syventä-
vät oppimista. Opetus toteutetaan koulun oman opetussuunnitelman ja työjärjestyksen 
mukaisesti esim. kohdistuen lukuvuoden alkuun sekä kevään pyöräilykauden alkuun. 
Liikennekasvatuksessa korostuu kodin ja koulun välinen yhteistyö. 
 
Suunnitelman toteuttaminen koko laajuudessaan edellyttää seuraavia toimenpiteitä: 

 Turvataan ja resursoidaan opetustoimen liikenneturvallisuustyöryhmän työskente-
ly. 

 Varmistetaan opetussuunnitelman ja varsinkin aihekokonaisuuden Liikenne ja 
Turvallisuus toteutuminen. 

 Koulutetaan opettajia ja koulun muuta henkilöstöä. 
 Tehostetaan liikennekasvatusta ja suunnataan tehostus ennaltaehkäisevään 

ja asenteita muuttavaan suuntaan. 
 Kehitetään yhteistyötä poliisin, Liikenneturvan ja ELY-keskuksen kanssa. 
 Päivitetään liikenneturvallisuustoimintasuunnitelmaa ja materiaalia säännöllisesti. 

 

4.1.3	Liikuntapalvelut	
 
Liikuntapalvelujen liikenneturvallisuustyö on aiemmin keskittynyt nuoriin ja aktiivi-ikäisiin 
kuntalaisiin, mutta nyt kohderyhmäksi mukaan on otettu myös iäkkäämmät liikkujat. Ta-
voitteena on, että eri käyttäjäryhmät liikkuvat turvallisesti kevyen liikenteen väylillä, laduil-
la ja kuntoradoilla. Näitä reittejä suunniteltaessa ja rakennettaessa otetaan huomioon 
erilaisten liikkujaryhmien tarpeet.  
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Tavoitteena on, että liikkuja hallitsee turvallisen liikkumisen eri vuodenaikoina, erityisesti 
pimeän aikaan heijastimen ja turvaliivin käytön ja liikennesääntöjen noudattamisen. Lii-
kuntaryhmien ohjaajien tulee ottaa huomioon liikenneturvallisuusasiat ja opastaa ryhmä-
läisiään turvallisen liikunnan harrastamiseen. Ohjaajia perehdytetään ennen kauden al-
kua ohjaajapalaverissa tukimateriaalin ja liikenneturvallisuusasiantuntijan avustuksella. 
 
Isojen liikuntapuistojen pysäköintialueet ovat liikenneturvallisuuden ja ympäristönäkökoh-
tien kannalta ongelmakohtia etenkin massatapahtumissa. Liikuntapalvelujen tavoite on 
valistustyöllä yhteistyössä seurojen kanssa edistää joukkoliikenteen käyttöä.  
 
Liikuntapalvelut pyrkii myös valistustyöllä ja asiaan puuttumalla poistamaan turvallisuus-
riskiksi muodostuneen ”villin” kaahailun mönkijöillä ja moottorikelkoilla merkityllä latuver-
kostolla. Tämän tavoitteen toteutumiseksi tarvitaan yhteistyötä muiden viranomaisten, 
eritoten poliisin kanssa. 
 

4.1.4	Sosiaali‐	ja	terveyspalvelut	
 
Liikenneturvallisuustyö on sosiaali- ja terveyspalveluissa osa jokapäiväistä toimintaa. Lii-
kenneturvallisuustyön painopiste on tiedottamisessa ja neuvonnassa sekä henkilöstön 
koulutuksessa. 
 
Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat: 
 
Äitiys- ja lastenneuvolat 

 Vanhempien motivointi turvalliseen liikkumiseen, riskikäyttäytymisen vähentämi-
nen sekä vanhempien vastuun korostaminen. 

 Tiedon lisääminen mm. turvavälineistä. 
 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
 Liikenneturvallisuustyön toteuttaminen määräaikaistarkastuksissa ja ryhmäneu-

vontana. 
 

Työikäiset 
 Päivittäisissä asiakaskontakteissa ja terveystarkastuksissa pyritään riskikäyttäy-

tymisen vähentämiseen liikenteessä. 
 

Vanhus- ja vammaispalvelut 
 Päivätoiminnoissa pyritään ylläpitämään kohderyhmien liikennetietoutta henkilös-

tön neuvonnan, ohjauksen ja ryhmätiedotuksen avulla yhteistyössä poliisin ja Lii-
kenneturvan kanssa. Yhteistyössä kaupunkirakenteen toimialan kanssa pyritään 
luomaan vanhusten ja vammaisten asumisympäristöt turvallisiksi. 

  



  22 
 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 
 
 
4.1.5	Liikenneturva	
 
Liikenneturvan tehtävänä on vaikuttaa ihmisten liikennekäyttäytymiseen tiedotuksen, 
koulutuksen ja kampanjoinnin keinoin. Liikenneturva toimii kuntien liikenneturvallisuus-
työn tukena järjestämällä koulutusta kunnan henkilöstölle ja tuottamalla materiaalia eri-
ikäisten liikennekasvatusta varten. Liikenneturvan koulutus- ja tiedotusmateriaali on va-
paasti käytettävissä Internetsivustolla www.liikenneturva.fi (lähde mainittava). Liikenne-
turvan kouluttajia voi pyytää erilaisiin liikenneturvallisuusasiaa sisältäviin koulutustilai-
suuksiin ja tapahtumiin kunnassa. Kouluttajien käyttö on kunnalle maksutonta.  
 
Liikenneturvan aluetoimisto sijaitsee Jyväskylässä, Piippukatu 11. 
Yhteyshenkilö: aluepäällikkö Leena Piippa, puh. 020 7282 386, 
leena.piippa@liikenneturva.fi 
 

4.1.6	Poliisi	
 
Sisä-Suomen poliisilaitoksen tehtävinä liikenneturvallisuuteen liittyvissä asioissa ovat 
liikenteen valvonta ja onnettomuuksien tutkinta. Poliisi suorittaa myös liikennekasvatusta 
päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa yleisötilaisuuksissa sekä osallistuu aktiivisesti lii-
kenneturvallisuustapahtumiin ja liikenneturvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin. 
Poliisin yhteistyökumppaneina ovat koulu- ja sosiaalitoimen ohella mm. Jyväskylän kau-
pungin Kaupunkirakenteen toimiala, Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökes-
kus, Liikenneturva, nuorisotoimi, eläkeläisyhdistykset, seurakunta sekä eräät yhteisöt ja 
yhdistykset. 
 
Poliisin toiminnan tavoitteena on puuttua liikenneturvallisuutta vaarantavaan riskikäyttäy-
tymiseen sekä tällä tavoin estää ennalta liikenneonnettomuuksia. Rattijuopumus- ja muu-
ta liikenteen valvontaa lisätään kohdentamalla siihen suunnitelmallisesti valvontapartioi-
den vapaasti ohjautuvaa työaikaa sekä toteuttamalla teemaluonteisia valvontatapahtu-
mia. Automaattisen liikenteen valvonnan kehittämistä jatketaan pyrkimyksin taata nykyi-
sen valvontaverkoston tehokas hyödyntäminen sekä selvittämällä mahdollisia laajennus-
tarpeita. Poliisi kehittää omaa analyysitoimintaansa liikenneturvallisuuden riskipaikkojen 
ja -aikojen kartoittamiseksi, jotta valvontaa voidaan suunnata sekä paikallisesti että oikei-
siin kohteisiin. Valvonnan kohdentamisessa otetaan huomioon myös kansalaisilta saatu 
palaute. 
 
Poliisin suorittamalla näkyvällä valvonnalla on liikennerikoksia ennalta estävä vaikutuk-
sensa. Valvontaa suoritetaan pääsääntöisesti poliisitunnuksin varustetuilla virka-autoilla, 
mutta kiinnijäämisriskin lisäämiseksi osa valvonnasta tehdään siviilimallisella kalustolla 
tai muulla tavoin yllätyksellisesti. Automaattista liikenteen valvontaa tehostetaan sijoitta-
malla nopeusvalvontakamerat ennakkosuunnitelman mukaisesti valvontatolppiin. 
 
Poliisi on saanut käyttöönsä automaattivalvonnan kamera-auton, jolla voidaan nopeus-
valvonnan lisäksi suorittaa myös muunlaista liikennevalvontaa, mm. liikennevalojen nou-
dattamisen valvontaa. Kiinteisiin valvontalaitteisiin verrattuna kamera-auton etuna on, 
että se voidaan tarpeen edellyttämällä tavalla siirtää paikasta toiseen. 
 
Pääpoliisiaseman ennalta estävällä ryhmällä on päävastuu poliisin kouluille suuntaamas-
sa liikennevalistuksessa. Eri luokka-asteille annetaan opetusta koulujen opetussuunni-
telmien edellyttämällä tavalla. Lisäksi ennalta estävä ryhmä koordinoi ja toteuttaa teema-
luonteisia valvontatapahtumia, joiden kohteena ovat lapset ja nuoret tienkäyttäjät. Ryh-
mää hyödynnetään myös muille tahoille kohdennetussa liikennevalistustyössä. 
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4.1.7	Keski‐Suomen	elinkeino‐,	liikenne‐	ja	ympäristökeskus	
 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) edustaja osallis-
tuu kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksiin tarpeen ja mahdollisuuksien mu-
kaan. ELY-keskuksen rooli on suurin liikenneympäristön suunnittelussa, kunnossapidos-
sa sekä rakentamisessa ja yhteistyötä Kaupunkirakenteen toimialan kanssa tehdään jat-
kuvasti. 
 

5.3.7	Jyväskylän	pyöräilyseura	
 
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry on keskisuomalainen, Jyväskylää kotipaikkanaan 
pitävä pyöräilyn yleisseura. JYPS järjestää pyörälenkkejä ja -retkiä sekä pyöräilyyn liitty-
viä tapahtumia, kilpailuja ja koulutusta. JYPS pyrkii edistämään pyöräilyä ja turvallisia 
pyöräilyolosuhteita Jyväskylän seudulla. 
 
Kunto-, urheilu- ja kilpapyöräilyn lisäksi seura pyrkii edistämään pyöräilyä arkisena liiken-
nemuotona. Tavoitteena on, että entistä useammat ajaisivat pyörällä töihin, kouluun, 
kauppaan ja muille asioille. Näin ihmiset saisivat tehokasta jokapäiväistä terveysliikuntaa, 
energian ja materiaalien kulutus sekä melu ja saasteet vähenisivät, ruuhka- ja parkki-
paikkaongelmat helpottaisivat ja kaupungeissa olisi mukavampaa oleskella ja liikkua. 
 
Pyöräilyn turvallisuutta lisätään järjestämällä kampanjoita, tapahtumia sekä tiedotus- ja 
koulutustilaisuuksia, osallistumalla pyöräilyyn liittyvien työryhmien toimintaan ja muuhun 
vuoropuheluun sekä antamalla lausuntoja ja kannanottoja. Vuosittainen päätapahtuma 
on ollut jo pitkään pyöräilyviikon järjestäminen, jonka toteutuksessa JYPS on aina ollut 
vahvasti mukana. Pyöräilyviikon aikana pyöräilytietoutta parannetaan lukuisilla tempauk-
silla yhdessä eri yhteistyötahojen (mm. kaupunki, Liikenneturva, poliisi, koulut) kanssa. 
Tapahtumia on luennoista käytännön liikennevalvontaan.  
 
Viime vuosina yhdeksi tärkeimmistä toimintatavoista pyöräilyturvallisuuden edistämises-
sä ovat vakiintuneet erilaiset pyöränhuoltotapahtumat. Niitä on ollut koululaisryhmien 
pyöränhuollosta aina yliopisto-opiskelijoiden vuotuiseen pyöränhuoltotapahtumaan. Niis-
sä pyritään pikahuoltomaisesti korjaamaan paikan päällä pyörä turvalliseen ajokuntoon. 
Peruspyöräilijän kulkuneuvo kun käytännössä on usein luvattoman vaarallisessa kunnos-
sa. Samalla työn lomassa on oivallinen mahdollisuus keskustella erilaisista pyöräilyyn 
liittyvistä asioista ja antaa turvallisuusvalistusta. JYPS on mukana myös valtakunnallises-
sa pyöräilynedistämistoiminnassa, jossa tavoitteena on saada Suomeen entistä turvalli-
sempia ja käyttökelpoisempia pyörätieratkaisuja - tai kokonaan uusia toimintamalleja 
pyöräilijävirtojen turvalliseen siirtämiseen.  
 
Seuran Internet-sivustolta löytyy kattavasti tietoa esimerkiksi kuhunkin käyttötarkoituk-
seen sopivan polkupyörän hankinnasta, kunnollisista ja turvallisista varusteista, turvalli-
sesta talvipyöräilystä, sekä pyöräilijän liikennesäännöistä. 
 
Jyväskylän Pyöräilyseuran yhteystiedot: puheenjohtaja Teemu Tenhunen 
041 544 2195, Internet-sivut: http://jyps.fi 
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5.3.8	Autoliiton	Tikkakosken	osasto	
 
Autoliiton Tikkakosken osasto suorittaa liikenneturvallisuustyötä ensisijassa Palokan ja 
Tikkakosken alueella ja mukana on myös muutama entisen Jyväskylän alueen koulu. 
Toimenpiteitä ovat: 

 Koululaisten liikennevalistustyön tukeminen ja 4.- ja 5.-luokkalaisten pyöräilyn tur-
vallisuus (liittyy keskeisesti FIA-Fillarimestari kilpailuun). 

 Yläkoululaisten mopoilun turvallisuuden edistäminen - ”kohokohtana” Tikkakosken 
Mopomestari -liikenneturvallisuuskilpailu, joka sisältää teorian ja taitoajokokeen. 

 Ikäautoilijoille joka toinen vuosi ”Ikäkuski mikä kuski” -kurssi. 
 Pimeänajonkoulutukset. 
 Heijastinkampanjat. 
 Liikenneturvallisuusaloitteiden laatiminen viranomaisille sekä 
 talkoohenkinen osallistuminen muiden järjestöjen tai yhteisöjen liikenneturvalli-

suusaiheisiin tapahtumiin. 
 

4.2 Kaupungin periaatteet liikenneympäristön parantamiseksi 

Jyväskylän kaupungilla on yhteisiä toimintaperiaatteita, joista suurin osa on jo kirjattu 
edellisessä Liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2010 vuodelta. Seuraavassa on lyhyesti 
kuvattu käytössä olevat periaatteet. 
 

4.2.1	Nopeusrajoitukset	ja	väistämisvelvollisuudet	Jyväskylässä	
 
Periaatteita Jyväskylässä käytettävistä nopeusrajoituksista ja väistämisvelvollisuuksista 
on esitetty edellisessä liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksessä 2010 vuodelta.  
 
Nopeusrajoitusten asettamisessa sovelletaan Jyväskylässä valtakunnallista taajamien 
nopeusrajoitusohjetta. Ohjeen mukaisesti taajaman nopeusrajoitusjärjestelmä muodostuu 
yleisestä 50 km/h -rajoituksesta, rajoitusarvoltaan yleisrajoitusta alemmista nopeusrajoi-
tusalueista sekä yksittäisistä muista nopeusrajoituksista. Korkein taajamissa käytettävä 
rajoitus on 60 km/h.  
 
Tien suhde maankäyttöön ja kevyen liikenteen järjestelyt asettavat ehtoja rajoituksen 
suuruudelle. Kevyen liikenteen turvallisille järjestelyille asetetaan suurempia vaatimuksia 
korkeampia nopeuksia käytettäessä. Kullekin tiejaksolle sopivan nopeusrajoituksen mää-
rittämisessä otetaan huomioon myös tiejakson tiejärjestelyt ja turvallisuusolosuhteet. 
Yleisimmin sopiva rajoitus taajamissa on 30 -40 km/h.  
 
Nopeusrajoitusarvoa harkittaessa painotetaan kevyen liikenteen ja autoliikenteen verkko-
jen risteämiskohtien turvallisuutta. Väistämisvelvollisuuden merkitsemiskäytäntöä Jyväs-
kylässä tullaan yhtenäistämään. Asuinalueiden tonttikatujen liittymät pidetään tasa-
arvoisina. Erityiskohteissa voidaan kuitenkin esim. näkemäsyistä käyttää kolmioita. Pää-
kadut merkitään etuajo-oikeutetuiksi kokoojakatuihin ja kokoojakadut tonttikatuihin näh-
den. Jotta väistämisvelvollisuuskäytäntöjä noudatetaan, tulee niiden olla selkeitä, ymmär-
rettäviä ja johdonmukaisia 
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Nopeusrajoitusjärjestelmän tulee olla selkeä ja liikenneympäristön tulee tukea nopeusra-
joituksia. Nopeustasoja alentamalla on mahdollista parantaa liikenneturvallisuutta. 
 
Nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia esitetään käytettäväksi erityiskohteissa, kuten kou-
lujen ja päiväkotien ympäristöissä sekä paikoissa, joissa halutaan muuten kiinnittää 
huomiota nopeusrajoitukseen (nopeusrajoitusten muutoskohdat, taajama-/asuinalueelle 
saapuminen, taajamien kokoojakadut sekä pääväylät/taajamatiet). 
 

4.2.2	Liikenteen	rauhoittaminen	
 
Jyväskylän kaupunki teki yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa selvityksen 
Jyväskylän liikenteen rauhoittamisesta 2012 vuonna.  Selvityksessä luotiin mm. hidas-
tealoitteille pisteytystyökalu, jonka avulla kaupungille saapuneet hidastealoitteet arvioi-
daan ja asetetaan tärkeysjärjestykseen. 
 
Uudistetut hidasteiden käyttö- ja toteutusperiaatteet hyväksyttiin Kaupunkirakennelauta-
kunnassa 2015. (Dnro 1434/2010) 
 
 

 
 

Kuva 8: Hidastealoitteiden pisteyttäminen 

 
Perinteisten hidastetöyssyjen lisäksi pyritään rakentamaan kavennuksia, sivuttaissiirty-
miä, keskisaarekkeita, kiertoliittymiä ja hidastavia pysäkkiratkaisuja. Hidasteiden raken-
tamista pyritään välttämään hälytysajoneuvojen pääreiteille. Joukkoliikenteen reitille hi-
daste rakennetaan vain erityisistä liikenneturvallisuussyistä ja hidasteen rakentamisesta 
keskustellaan aina joukkoliikenneinsinöörin ja liikennöitsijöiden kanssa. 
 

1. Turvallisuusongelmat            
(30 pistettä) 

Liikenneonnettomuudet viimeisen 5 vuoden ajalta tai 
onnettomuuriski (asiantuntijan arvio)

Arvio ylinopeuksista tai nopeusmittaus (85 % 
ajonopeuksien suhde nopeusrajoitukseen)

2. Maankäytön erityskohteet      
(20 pistettä)

Puistot, vanhustentalot, palvelukeskukset, urheilukentät, 
kaupat, kirjasto, päiväkoti, koulu, koululaisliikennettä, 

risteävän kevyen liikenteen ylityskohta.

3. Väylän nykyiset 
ominaisuudet (20 pistettä)

‐Väylän luokka

‐ Ajokaistan leveys

‐ Suhde risteäviin väyliin

‐ Näkemät

‐Kadun linjaus

‐Jalankulun ja pyöräilyn risteämisjärjestelyt pää‐ ja 
kokoojaväylillä

‐ Jalankulun ja pyöräilyn väyläjärjestelyt pää‐ ja 
kokoojaväylillä

4. Liikennemäärät                         
(20 pistettä)

‐ Liikennemäärä (KVL)

‐Bussiliikenteenmäärä (vähentää pisteitä)

‐ Tarpeeton läpiajo (moottoroitu liikenne)

‐Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä
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Kuva 9: Ajoradan kavennus Haapa-Heikintiellä 

	

4.2.3	Tien	ylitysten	turvallisuus		
 
Suojateiden havaittavuuden parantaminen on tärkeää suojateiden liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi. Keinona esitetään tehostevarsien asentamista liikenteenjakajiin ja suoja-
tiemerkkeihin. Myös suojatiemaalausten kunnossapitäminen on havaittavuuden kannalta 
tärkeää. 
 
Suojateiden näkyvyyttä voidaan parantaa myös valaistusta parantamalla. Jyväskylässä 
suhteudutaan kielteisesti välkkyviin huomiovaloihin yms. joissa autoilijan huomio kiinnit-
tyy enemmän vilkkuvaan valoon kuin suojatietä ylittävään jalankulkijaan. Välkkyvien suo-
jatievalojen toimintavarmuuteen ei voida aina täysin luottaa. 
 
Jyväskylässä kokeillaan uudenlaista suojatievalaistusta Survontiellä, jossa suojatien 
kohdalla oleva valaistus kirkastuu, kun liikennetunnistin havaitsee jalankulkijan. Myös 
ELY-keskus kokeilee vastaavanlaista suojatievalaistusta Leppävedentiellä Janakan kou-
lun lähettyvillä. 
 
ELY-keskukselta valmistuu vuoden 2017 aikana suojatieselvitys Jyväskylän kaupunki-
seudun alueelta. Selvitys koskee ainoastaan maanteillä olevien suojateiden turvallisuutta 
sekä taajamien nopeuksia. Suojateiden osalta tarkastetaan niiden turvallisuus, riittävyys 
sekä tarpeellisuus.  Selvityksessä tarkastellaan myös taajamien nopeusrajoituksia ja 
muodostetaan taajama-alueille riittävän laajoja nopeusrajoitusalueita. (Lähde: ELY-
keskus, tiedotteet 2015)  
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4.2.4	Mopon	paikka	liikenneympäristössä	
 
Vuonna 2014 tehtiin selvitys Jyväskylän kaupunkiseudun moporeiteistä Keski-Suomen 
ELY-keskuksen kanssa. Selvityksen pohjana oli Liikenneviraston 15.2.2013 julkaisema 
Mopon paikka liikenneympäristössä -ohje. Selvityksen pohjalta mopot siirrettiin kevyen 
liikenteen väyliltä ajoradalle. Ennen selvitystä Jyväskylän kaupunkiseudulla oli mopoilu 
sallittua 35 km kevyen liikenteen väylällä. Selvityksen jälkeen tehtyjen toimenpiteiden 
jälkeen mopoille sallittuja kevyen liikenteen väyliä on enää vajaat 15 km. Jyväskylän 
kaupungin alueella noin 5,3 km. 
 

4.2.5	Lapsista	varoittavan	merkin	käyttö	Jyväskylässä	
 
Lähtökohtaisesti lapsia -liikennemerkkiä tulee käyttää kohteissa, joissa liikkuu tavallista 
runsaammin lapsia (erityisesti koulut, leikkipaikat). Päiväkotien ja muiden hoitoyksiköiden 
ympäristöissä käytetään merkkiä, mikäli liikennemäärät ja -järjestelyt sekä yksikön toi-
minta sitä erityisesti edellyttävät. 
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5. Asukaskyselyn tulokset 
Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteydessä toteutettiin liikenneturvallisuus-
kysely Jyväskylän asukkaille sekä Jyväskylässä paljon liikkuville lähikuntien asukkaille 1-
31.12.2016. Kysely toteutettiin Maptionnaire -nimisellä ohjelmalla internetissä. Kyselystä 
tiedotettiin Jyväskylän kaupungin kotisivuilla. Kyselyyn vastasi n. 800 henkilöä. Eniten 
vastauksia saatiin Palokasta (19,5 %) ja Tikkakoski/Puuppola alueelta (13,0 %). 
 
 

 
 
 
Liikkuminen Jyväskylässä koettiin turvalliseksi. Pyöräily koettiin liikennemuodoista vaaral-
lisimmaksi. 22 % kyselyyn vastanneista piti pyöräilyä Jyväskylässä vaarallisena tai erit-
täin vaarallisena. Joukkoliikenteessä matkustamista puolestaan pidettiin turvallisimpana 
liikennemuotona. 
 
Kyselyyn vastanneista 70,7 % oli kokenut läheltä piti tilanteen liikkuessaan Jyväskylässä 
viimeisen vuoden aikana. 8,4 % kyselyyn vastanneista oli puolestaan kaatunut viimeisen 
viiden vuoden aikana niin, että se vaati sairaalassa käyntiä.  
 
Henkilöauto oli pääasiallinen liikkumistapa 50,6 %, jalankulku 13,5 %, linja-auto 5,5 %, 
pyöräily ympäri vuoden 11,1 % kyselyyn vastanneista ja loput n. 19,3 % olivat kesäisin 
pyöräilijöitä ja muina aikoina autoilijoita, kävelijöitä tai linja-autolla kulkevia.  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jalankulkijalle?

Pyöräilijälle?

Autoilijalle?

Joukkoliikenteen
matkustajalle?

Koetko liikkumisen Jyväskylässä turvalliseksi?

Erittäin
turvalliseksi

Turvalliseksi

Keskimäärin
turvalliseksi

Vaaralliseksi

Erittäin
vaaralliseksi
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Jalankulkijoiden olosuhteista eniten pettyneitä oltiin jalankulku- ja pyöräväylien erotteluun 
toisistaan. Vastaajista 41,6 % oli pettynyt tai erittäin pettynyt. Seuraavaksi eniten oltiin 
pettyneitä suojateiden ja tien ylitysten turvallisuuteen sekä jalankulkureittien talvikunnos-
sapitoon.  
 

 
 
Pyöräilyn osalta eniten pettyneitä oltiin pyörätien jatkeiden ja suojateiden turvallisuuteen. 
Kyselyyn vastanneista 37,7 % eli pettynyt tai erittäin pettynyt pyörätien jatkeiden ja suoja-
teiden turvallisuuteen.  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jalankulkureittien kunto (päällyste
yms.)

Jalankulkureittien talvikunnossapito
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Suojateiden ja tien ylitysten
turvallisuus

Jalankulku‐ ja pyöräväylien erottelu
toisistaan

Tietyömaiden järjestelyiden
toimivuus jalankulkijan kannalta

Jalankulkureittien esteettömyys

Tyytyväisyys jalankulun olosuhteisiin

Erittäin
tyytyväinen
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Pettynyt
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Autoilun osalta eniten pettyneitä kyselyssä oltiin pysäköintijärjestelyihin taajamassa. Vas-
tanneista 41,9 % oli pettynyt tai erittäin pettynyt. Seuraavaksi eniten pettyneitä oltiin kou-
lujen ja päiväkotien saattoliikennejärjestelyihin (39,5 %) ja teiden ja katujen talvikunnos-
sapitoon (35,4 %). 
 

 
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Teiden ja katujen kunto

Teiden ja katujen talvikunnossapito

Teiden ja katujen valaistus

Pysäköintijärjestelyt taajamissa

Autoliikenteen sujuvuus

Tietyömaiden järjestelyt
autoliikenteen kannalta

Saattoliikennejärjestelyt kouluissa ja
päiväkodeilla

Tyytyväisyys autoilun olosuhteisiin 

Erittäin
tyytyväinen

Tyytyväinen

Kohtalaisen
tyytyväinen

Pettynyt

Erittäin pettynyt

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Vaarallisiksi koettujen kohteiden jakautuminen 
kyselyssä

Mopoilun/moottoripyöräilyn
kannalta vaarallinen paikka

Muu vaarallinen paikka

Pyöräilyn kannalta
vaarallinen paikka

Autoilun kannalta vaarallinen
paikka

Jalankulun kannalta
vaarallinen paikka



31 
Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelma 2017  
 
 

  

6. Toimenpideohjelmat 

6.1 Jyväskylän liikenneympäristön parantaminen 

Liikenneympäristön parantamiseksi laadittiin toimenpidetaulukko, johon on koottu tar-
kemman suunnittelun pohjaksi toimenpide-ehdotuksia. Toimenpiteet ovat peräisin edelli-
sestä liikenneturvallisuussuunnitelmasta 2010 vuodelta, viime vuosina tehdyistä liiken-
neselvityksistä (mm. pyöräilyn edistämisohjelma) sekä asukaskyselyn pohjalta saaduista 
toimenpide-ehdotuksista. 
 
Toimenpidetaulukkoon on valittu 72 eri ehdotusta Jyväskylän kaupungin ja ELY-
keskuksen väyliltä, joilla on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta. Toimenpidetaulukon 
laatimisessa tuli esille myös pieniä, liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä (näke-
märaivauksia, yksittäisiä liikennemerkkejä yms.), jotka on jätetty toimenpidetaulukon ul-
kopuolelle koska niiden toteuttaminen ei vaadi tarkempaa suunnittelua. Myös pienet toi-
menpiteet pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian.  Tarkempi toimenpidetaulukko 
löytyy liitteestä 1. 
 
Keskusta kehän sisäpuolisille väylille suunnitellaan 30 km/h nopeusrajoitusalue. Alhai-
semmalla nopeusrajoituksella parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. 
Alhaisempi nopeusrajoitus myös houkuttelisi pyöräilijöitä ajamaan enemmän ajoradalla 
jalkakäytävien sijaan. Nopeusrajoitus muutos ei merkittävästi vaikuta ajoneuvoliikenteen 
sujuvuuteen. Keskustassa on tarvetta rakentaa turvallisempia pyöräväyliä, erottaa jalan-
kulkijat ja pyöräilijät toisistaan ja tehdä pyöräilystä houkuttelevampi liikkumismuoto. 
 
Jyväskylän liikenneturvallisuuden kannalta merkittävin liikenneonnettomuusvähenemä 
saataisiin rakentamalla Kirri-Tikkakoski välille moottoritie. Toimenpidetaulukossa on yh-
teensä kuusi toimenpide-ehdotusta, jotka korjaantuisivat rakentamalla moottoritie ja sii-
hen liittyvät järjestelyt. Liikennevirasto on hyväksynyt tiesuunnitelman 13.5.2015. Rahoi-
tusta ei ole vielä päätetty hankkeelle. 
 

 
 

Kuva 10. Yleiskuva Kirri-Tikkakoski välille suunnitellusta moottoritiestä 

 
Toimenpide-ehdotuksia tuli paljon myös Palokan pää- ja kokoojaväyliltä. ELY-keskuksella 
on käynnissä tiesuunnitelman laadinta Palokanorrelle (Mt 16685) Saarijärventien ja Rito-
pohjantien välille. Tiesuunnitelmassa parannettaisiin Palonkanorren liikenteen sujuvuutta 
uusilla kaistoilla. Palokanorren ja Ritopohjantien risteykseen rakennettaisiin kiertoliittymä. 
Tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä 2017 ja suunnitelmien toteutusta ei ole 
toistaiseksi vielä ELY-keskuksen toteuttamisohjelmassa.  
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Kuva 11: Palokanorren tiesuunnitelman laadinta (Lähde: ELY-keskus)  

 
Lisäksi muutamia toimenpide-ehdotuksia tuli Laukaantielle, jotka korjaantuvat Laukaan-
tien parantamisen yhteydessä.  

6.2 Liikenteen valvonta 

Liikenteen valvonta hillitsee ylinopeuksia ja parantaa turvallisuutta. Valvonnan kaksinker-
taistaminen vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia noin 5 %. (Lähde: Lintu-
tutkimusohjelma. 2007) 
 
Ihmisten liikennekäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa liikenteen valvonnan avulla. Liiken-
teen valvonta kuuluu poliisin tehtäviin ja valvontaa kohdistetaan liikenneturvallisuuden 
kannalta keskeisimpiin ongelmiin. Jyväskylässä poliisi valvoo liikennettä resurssiensa 
puitteissa.  
 
Jyväskylässä on automaattista kameravaltaa nykyisin ainoastaan ELY-keskuksen väylil-
lä. Useat suuret kaupungit suunnittelevat automaattisen nopeusvalvonnan lisäämistä 
myös katuverkolle. Myös Jyväskylässä on tarvetta alkaa selvittämään mahdollisuuksia 
hankkia automaattista nopeusvalvontaa katuverkolle.  
 
Jyväskylän kaupunki ja ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusmittaustauluja, 
joiden avulla voidaan mitata ajonopeuksia ja tiedottaa autoilijoita ylinopeuksista. Nope-
usmittauksien avulla seurataan ajonopeuksien kehittymistä kaupungissa sekä tutkitaan 
yksittäisten katujen ajonopeuksia.  
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Jyväskylän kaupungilla on käytössä kaksi nopeusmittaustaulua ja syksystä 2017 alkaen 
myös ELY-keskuksella on Jyväskylän seudulla kaksi nopeusnäyttötaulua. Ensimmäisen 
vuoden aikana nopeusnäytöt ovat neljän eri koulun läheisyydessä kaksi kertaa vuodessa 
n. 2-4 viikkoa kerrallaan.  
 
Lisäksi Jyväskylässä seurataan myös heijastimien, pyöräilykypärän ja muiden turvalait-
teiden käyttöä sekä kevyen liikenteen liikennesääntöjen noudattamista Poliisin, Liikenne-
turvan ja Jyväskylän pyöräilyseuran järjestämissä ratsioissa. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Kuva 12; Poliisin automaattinen nopeusvalvontakamera Rantaväylällä  

Liikenteen valvonnan toimenpideohjelma 

- Automaattisen nopeusvalvonnan lisääminen katuverkolla (selvittämi-
nen yhdessä poliisin kanssa) 

- Siirrettävän nopeusmittaustaulun käyttö (Kaupunki ja ELY-keskus) 

- Kameravalvonta-auto (Poliisi) 

- Ajotapakoulutukset ja pyöräilyratsiat (Liikenneturva, JYPS) 
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6.3 Kestävän liikkumisen edistäminen  

 
Jyväskylässä halutaan edistää kävelyn, pyöräilyn ja linja-auton käyttöä liikkumisessa. 
Jyväskylässä etäisyydet ovat lyhyitä mikä tukee entisestään liikkumista pyörällä, jalkaisin 
ja linkillä.  
 
Jyväskylän kaupungille on hankittu Fiksun liikkumisen koordinaattori, jonka tehtävänä on 
edistää pyöräilyä, jalankulkua, joukkoliikennettä ja kestävää autoilua.    
 
Jyväskylän pyöräilyn edistämisohjelma laadittiin 2015 vuonna. Jyväskylän kaupunginhal-
litus on sitoutunut edistämään pyöräilyä n. 2,0 miljoonalla eurolla 2022 vuoteen mennes-
sä. 
 
 

 

Kuva 13: Pyöräilyn edistämisohjelmassa ehdotettu pyöräilyverkko Jyväskylään. 

 
Jyväskylän seudun joukkoliikenteen käytännön järjestäminen on kuulunut Jyväskylän 
kaupungille 1.7.2014 alkaen. Muutoksen jälkeen joukkoliikenteen palvelutasoa on paran-
nettu mm. uudella reittioppaalla, mobiililipuilla, lippuhintoja laskemalla ja erilaisilla kam-
panjoilla ja liikkumisen ohjaushankkeilla. Muutosten ansiosta myös matkustusmäärät 
ovat kasvaneet. 
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6.4 Eri hallintokuntien toimenpide-ohjelmat 

 
Eri hallintokuntien tarkemmat toimenpide-ohjelmat on esitetty liitteessä 2. Toimenpide-
ohjelmat ovat peräisin 2010 vuoden liikenneturvallisuussuunnitelmasta. 

6.5 Liikennekasvatus ja viestintä 

Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta liikkumisvalintoihin liittyvistä liikenneturvalli-
suusvaikutuksista ja riskeistä, kehittää liikennetaitoja, kannustaa ihmisiä liikkumaan kes-
tävimmillä liikkumistavoilla pyörällä, kävellen ja linkillä, lisätä kunnan työntekijöiden tietä-
mysten liikenneturvallisuusasioista, parantaa ihmisten valmiuksia toimia onnettomuusti-
lanteessa ja tiedottaa asukkaita liikenneturvallisuusasioista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liikennekasvatuksen ja Viestinnän toimenpide-ohjelma: 

Ulkoinen liikenneturvallisuusviestintä 

- Liikenneturvallisuusaiheisia tiedotteita kaupungin tiedotelehdes-
sä, tavoitteena kaksi artikkelia vuodessa  

- Onnettomuustilastoista tiedottaminen (Tammi-helmikuu) 

- Sosiaalinen media 

- Kaupungin liikenneturvallisuussivujen päivittäminen 

 

Kestävän liikkumisen toimintaohjelma 
 

- Fiksun liikkumisen koordinaattorin palkkaaminen kaupungille 
- Pyöräilyn edistämisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen 

(Ensiapupaketti + kuntoutuspaketti) 
-       Liikkumisen ohjauksen hankkeisiin osallistuminen ja hankerahoituksen 

hakeminen uusille hankkeille 
-       Kestävän liikkumisen viestinnän suunnittelu ja edistämistoimenpiteet (mm. 

visuaalisen ilmeen ja verkkosivujen suunnittelu) 
-       työmatkaliikkumisen edistämistoimenpiteet: kaupungin eri yksiköiden ja 

yritysten tukeminen kannusteiden ja keinojen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa 

-       JYSELIn aiesopimuksen 2017-2019 mukaisten toimenpiteiden toteuttami-
nen 
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7. Jatkotoimenpiteet ja seuranta 

7.1 Suunnitelman käsittely ja jatkosuunnittelu 

Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys esitetään Kaupunkirakennelautakunnan jäse-
nille tiedoksi. Liikenneturvallisuussuunnitelma toimii ohjaavana suunnitelmana tarkempia 
suunnitelmien ja toimenpiteiden suunnittelussa, minkä takia ei ole tarvetta tehdä päätös-
tä. 
 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa suunnitelma esitetään käsi-
teltäväksi johtoryhmässä sekä otettavaksi aluevastaavien ja ohjelmointiryhmän apuväli-
neeksi jatkotoimien suunnittelussa.  
 
Seuraavan laajemman liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen tulee kyseeseen to-
dennäköisesti noin viiden vuoden päästä. Vaihtoehtoisesti tuleva päivitys voidaan tehdä 
kevyempänä päivittämällä erikseen liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmataulukot 
sekä liikenneympäristön parantamistoimenpideluettelo. 

7.3 Seuranta 

Liikenneturvallisuustilanteen seurantaa varten on olemassa erilaisia mittareita. Liikenne-
turvallisuustyöryhmässä päätetään, mitä mittareita seurataan. Suositeltavaa on käydä 
säännöllisesti läpi esimerkiksi seuraavassa taulukossa esitettyjä asioita, jotta mahdollisiin 
muutoksiin voidaan reagoida ajoissa. Maanteiden onnettomuustiedot on saatavissa Tilas-
tokeskukselta. Katuja yksityistieverkon onnettomuustiedot ovat yleensä poliisin tiedossa. 
Heijastimen ja pyöräilykypärän käyttöasteen seurantaa tehdään ajoittain Liikenneturvan 
toimesta. Käyttöastelaskentoja voidaan kaupungissa tehdä omatoimisesti ja vapaamuo-
toisesti esimerkiksi aktiivisten järjestöjen tai opiskelijoiden toimesta. Tietoa ylinopeuksista 
ja rattijuopumuksista saadaan poliisilta. 
 
 
Taulukko 2: Esimerkkejä seurattavista liikenneturvallisuusmittareista. 
 

Seurattava tavoite Mittari/ toimenpide 

Liikennekuolemien vähentämi-
nen 

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet [kpl/vuosi] 
henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet [kpl/vuosi] 
Onnettomuuksien kasaumapisteet 

Onnettomuuksissa loukkaantu-
neiden määrän vähentäminen 

Henkilövahingot (loukkaantuneiden lukumäärä, kpl) 
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Turvallisen liikennekäyttäytymi-
sen ja suojavarusteiden käytön 
edistäminen sekä ylinopeuksien 
vähentäminen 

Heijastimien käyttöaste [%] 
Pyöräilykypärän käyttöaste [%] 
Kiinnijääneet rattijuopot [%] 
Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien toteutta-
minen. 

Ylinopeuksien hillitseminen 

Nopeusrajoituksia tukevien liikenneympäristön toimenpi-
teiden toteuttaminen (mm. hidasteet). Taajamassa no-
peusrajoitusten ylittävien osuus [%] (tietoja poliisin val-
vonnasta, erillisiä nopeusmittauksia). Asennekasvatuk-
sen toimenpiteet toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Liikenneympäristön parantamis-
toimenpiteiden toteutuminen 

Sähköisen toimenpidetaulukon seuranta ja ylläpito 
 

Taajamien lähiliikkumisympäris-
töjen parantaminen 

Taajamien turvallisuutta parantavien toimenpiteiden to-
teuttaminen. 
 
Esteettömyyden huomioon ottaminen suunnittelussa, 
esteettömyyteen liittyvien toimenpide-ehdotusten jatko-
suunnittelu ja toteuttaminen. 

Koulureittien turvallisuuden pa-
rantaminen 

Koulujen vaaranpaikkakartoitukset (ongelmien havait-
seminen). Sivistystoimen toimintasuunnitelman toteut-
taminen ja ylläpito. Turvallisuus koulukuljetusten kilpailu-
tuskriteereihin. 

Liikenneturvallisuuden arvostuk-
sen lisääminen ja sitoutuminen 
asetettuihin tavoitteisiin. 

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpi-
teiden toteuttaminen. Kaupungin liikenneturvallisuus-
ryhmän säännölliset kokoontumiset. 

Yritysten, yhdistysten ja järjestö-
jen kannustaminen mukaan lii-
kenneturvallisuustyöhön 

Kutsutaan edustajia mukaan liikenneturvallisuustyöryh-
män toimintaan. 

 
 
 
 
 



Liite 2: Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat 

Liite 1: Toimenpidetaulukko 
Tikkakoski‐Puuppola	
 
 

Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

1 
Puuppolankoskentie (Kis-

sanotkontie) 
Suojatie tai lyhyt kevyen liiken-

teen väylä 
ELY - 

2 
Puuppolankoskentie (Makkara-

joentie- Vt 4) 
Kevyen liikenteen väylä ELY 

Vt 4 Kirri - Tikka-
koski 

3 Puuppolankoskentie - Vt 4 Eritasoliittymä ELY 
Vt 4 Kirri - Tikka-

koski 

4 Lahdenpohjantie- Vt 4 
Kääntyminen Nelostielle vaaral-
lista, Suunniteltu rinnakkaistie ja 

eritasoliittymä Lintukankaalle 
ELY 

Vt 4 Kirri - Tikka-
koski 

5 Sivutie- Vt 4 

Nelostieltä sivutielle kääntymi-
nen vaarrallista, kääntyville au-
toille levike. Korjaantuisi Lintu-

kankaan eritasoliittymällä 

ELY 
Vt 4 Kirri - Tikka-

koski 

6 Vt 4 (Kirri) 
Moottoritien päättyminen aiheut-
taa vaaratilanteita -> moottoritien 

jatkaminen 
ELY 

Vt 4 Kirri - Tikka-
koski 

7 Tikkakoskentie- Vt 4 Eritasoliittymä ELY 
Vt 4 Kirri - Tikka-

koski 

 



39 
Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelma  
 
 

  

 

 
 

Palokka	
 

Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

8 
Ritopohjantie (Poh-

janniementie) 
Kiertoliittymä, näkemien 

raivaus 
ELY/Kaupunki - 

9 
Ritopohjantie (Noro-

lantie) 
Kiertoliittymä ELY/Kaupunki

Liikenneturvallisuussuunnitelma 
2010 

10 Ritopohjantie 
Kevyen liikenteen väylän 

parantaminen 
Kaupunki/ELY Pyöräliikenteen edistämisohjelma 

11 
Ritopohjantie (Rovas-

tintie) 
Kiertoliittymä ELY/Kaupunki

Liikenneturvallisuussuunnitelma 
2010 

12 
Seppäläntie (Heinä-

lammintie) 
Liittyvän kanavointi, uusi 

alikulkutunneli 
ELY/Kaupunki

Osittain liikenneturvallisuussuunni-
telmassa 2010  

13 
Jokelan koulun park-
kipaikka (Rovastintie) 

Pysäköintialueen sel-
keyttäminen päällystä-

mällä, saattoliikennepai-
kan merkitseminen ja 

kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen 

Kaupunki - 

14 Rovastintie Töyssyjä Kaupunki - 
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15 
Palokanorsi-
Ritopohjantie 

Kiertoliittymä ELY/Kaupunki
Liikenneturvallisuussuunnitelma 

2010 

 
Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

16 Palokanorsi (kiertoliittymät) 
Kaistojen lisääminen kiertoliit-

tymään 
ELY/Kaupunki - 

17 
Ruokkeentie (Korppumäen-

kuja) 
Selkeä kevyen liikenteen yhte-

ys linja-autopysäkille 
ELY - 

18 
Ruokkeentie -

Saarenmaantie 
Kiertoliittymä ELY - 

19 Tammanpolku Ajoeste Kaupunki - 

20 Koppalankaari Hidastetöyssy Kaupunki - 

21 
Kankaanpääntie-
Korppumäenkuja  

Ajoeste Kaupunki - 

22 Jokelantie (Kodin Terra) 

Jokelantien ja Kodin Terran 
risteyksen parantamista ja 

vaihtoehtoja selvitetään Palo-
kanorren tiesuunnitelmassa.  

Kaupunki/Kiinteistö 
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Lohikoski	
 

Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

23 Ukoniementie Pyöräliikenteen muutokset Kaupunki 
Pyöräliikenteen 

edistämisohjelma

 

Kangasvuori‐Huhtasuo	
 
 

Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

24 Vääräjärventie 
Väistämisvelvollisuuksien muut-

taminen, töyssyt 
Kaupunki - 

25 Laukaantie (Kangasvuorentie) 
Vaarallinen suojatie (Alikulku 

Laukaantien parantamisen yh-
teydessä) 

ELY 
Laukaantien pa-

rantaminen 

26 Laukaantie (Suluntie) 
Laukaantien parantamisessa 

liikennevalo-ohjaus 
ELY 

Laukaantien pa-
rantaminen 

27 Kangasvuorentie (Rasikatu) 
Suojatien näkyvyyden paranta-
minen, töyssy, huono valaistus? 

Kaupunki - 

28 Ahjokatu P - Seppäläntie 
 Liikennevalo-ohjaus Seppälän-

tien saneerauksessa 
Kaupunki Investoinnit 2017 

 
 



  42 
 Liite 2: liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat 
 
 

 
 

Keskusta	
 
 
Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

29 

Cygnaeuksenkatu-
Gummeruksenkatu-

Vapaudenkatu-
Kilpisenkatu-Asemakatu-
Väinönkatu-Urhonkatu 

Keskustan kehän sisälle jää-
vien katujen 30 km/h nopeus-

rajoitusalue 
Kaupunki 

Keskustan liikennesuunni-
telma 

30 
Kauppakatu (Vaasankatu-

Kilpisenkatu) 
Pihakadun liikennejärjestely-

jen selkeyttäminen 
Kaupunki   

31 
Heikinkadun ja Vapauden-

kadun risteys 

Vapaudenkadun saarekkeen 
jatkaminen pidemmäksi, au-

toilijoille pidempi väistämistila, 
Ohjausviivan ja nopeusrajoi-
tusten merkitseminen ajora-

taan. Kameravalvonta 

Kaupunki - 

32 Vapaaherrantie-Merasin  Kankaan eritasoliittymä Kaupunki - 

33 Kilpisenkatu Yhtenäiset pyörätiejärjestelyt Kaupunki Pyöräilynedistämisohjelma 

34 Hannikaisenkatu Yksisuuntainen pyörätie Kaupunki 
Pyöräliikenteen edistämis-

ohjelma 

35 
Vapaudenkatu (Paikallislii-

kennekeskus) 
Paikallisliikennekeskuksen 

ohittaminen pyörällä  
Kaupunki 

Pyöräliikenteen edistämis-
ohjelma 
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36 Sepänkatu-Rajakatu 
Sepänkadun ja Rajakadun 
kevyen liikenteen väylä ja 

pyöräkaista 
Kaupunki Investointi 2017-2018 

37 Yliopistonkatu Yksisuuntaiset pyörätiet Kaupunki 
Pyöräliikenteen edistämis-

ohjelma 

38 
Hannikaisenkatu (Väinön-

katu) 
Parannetaan ajokaistamerkin-

töjä 
Kaupunki   

39 
Voionmaankatu (Vaasanka-

tu-Ahdinkatu) 

Liittymien parantaminen pyö-
räilylle, pyöräilijöiden ja jalan-

kulkioiden erottaminen 
Kaupunki Pyöräilynedistämisohjelma 

40 
Pitkäkatu (Kortesuonkatu-

Voiomaankatu) 

Pyörätien täydentäminen, 
nopeusrajoituksen laskemi-

nen 30 km/h 
Kaupunki - 

41 Nisulankatu-Keskikatu 

Parannetaan ajoratamerkintö-
jä ja selvitetään nuoliopasti-
mien lisäämistä liikennevalo-

ohjaukseen 

Kaupunki - 

42 Eeronkatu-Volmarinkatu 
Liittymän uusiminen erillisen 

suunnitelman mukaisesti 
Kaupunki Investointiohjelma 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  44 
 Liite 2: liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat 
 
 
Nisula‐Rautpohja	
 

Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

43 Palokunnankatu-Vesangantie 
Selvitetään voisiko risteysaluetta 

kaventaa nykyiset tai asentaa 
liikennevalot 

Kaupunki - 

44 
Keskussairaalantie-

Rautpohjankatu 
Kevyen liikenteen alikulkutunneli Kaupunki 

Hippoksen suun-
nitelmat 

45 
Rautpohjankatu (Hippoksen ja 

Valmetin liittymät 
Kääntymiskaistat Kaupunki 

Hippoksen suun-
nitelmat 

46 Jyrsijänkadun risteys 
Jyrsijänkadun katkaisu ja mah-
dollisesti alikulutunneli kevyelle 
liikenteelle, näkemien raivaus 

Kaupunki 
Hippoksen suun-

nitelmat 

47 
Länsiväylä Ronsuntaipaleentie 

Keuruuntie 
Keuruuntien eritasoliittymä ELY/Kaupunki - 

48 
Hoitajantie ja Kukkumäentien 

liittymät 
Kiertoliittymät Keskussairalaan 

liikennesuunnitelma 
Kaupunki - 

49 Keskussairaalantie (Kyllö) 
Pitkä suojatie, saareke tai liitty-
män muotoilun parantaminen 

Kaupunki - 

50 Keskussairaalantie 
Hidaste. Ajorataa kaventavan 

hidasteen rakentaminen  
Kaupunki 

Hidastekohteet 
2017 

51 
Keskussairaalantie-

Kramsunkatu 
Pyöräliikenteen sujuvuuden pa-

rantaminen 
Kaupunki 

Pyöräliikenteen 
edistämisohjelma
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Halssila‐Jyskä‐Vaajakoski	
 
Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

52 
Vaajakoskentie väli 

Telkäntie - Halssilan-
rinne 

Jaettu kevyen liikenteen 
väylä ja hidasteiden 

uusiminen 
Kaupunki Investointiohjelma 2017 

53 Mesikämmenen itäpää
Kevytväylän rakentami-

nen 
Kaupunki 

2010 Liikenneturvallisuussuunni-
telma 

54 
Urheilutie -

Savonmäentie 

Hidastejärjestelyt ja 
kääntymiskaistan lisää-

minen  
Kaupunki - 

55 
Haapatie-Harjutie-

Lepolantie 

Näkemien raivaus hidas-
tetöyssy saattoliikenne-

paikka kadunvarteen 
Kaupunki 

Liikenneturvallisuusuunnitelma 
2010 

56 
Vaajakoskentie (Ves-

mannintie-
Sulunperäntie 

Ajoradan kaventaminen 
ja kevarin leventäminen, 
onko mahd. erikoiskulje-
tusreitti? Rauhoittami-

nen? 

ELY/Kaupunki
Osittain 2010 liikenneturvallisuus-

suunnitelmassa 

57 
Vaajakoskentie-
Sulunperäntie 

Kiertoliittymä/Valo-
ohjaus 

ELY/Kaupunki - 

58 
Vaajakoskentie 
(Kuokkalantie) 

Kiertoliittymä ELY/Kaupunki - 
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Kortepohja‐	Kypärämäki 
 
Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

59 Emännäntie Saneeraus/pyörätiejärjestelyt Kaupunki 
Pyöräiliikeenteen 
edistämisohjelma

60 
Erämiehenkatu  (Vekaroka-

tu-Vesangantie) 
Kevyen liikenteen väylä Kaupunki 

Investointiohjelma 
2017 

61 
Vesangantie (Erämiehenka-

tu-Raviraitti) 
Kevyen liikenteen väylä Kaupunki 

Investointiohjelma 
2018 

62 
Vesangantie (Raviraitti-

Könkkölä) 
Kevyen liikenteen väylä Kaupunki 

Investointiohjelma 
2019 

63 
Kaivokatu (K-Marketin liit-

tymä) 

Kääntymiskaista K-marketille, 
Kolmio ja pyöräiljöistä varoit-
tava merkki tonttiliittymään? 

Liittymän kaventaminen 

Kaupunki/kiinteistö - 
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Kuokkala	
 

Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

64 Suuruspääntie-Rantaraitti Suojatien parantaminen, töyssy Kaupunki 

Pyöräliikenteen 
edistämisohjelma/ 

Hidastekohteet 
2017 

65 Rantaraitti-Ylistönsilta 
Pyöräpysäköinnin selkeyttämi-

nen, Kaistamerkinnät 
Kaupunki/     
Yliopisto 

- 

66 Siltakatu-Pohjalahdentie Kiertoliittymä Kaupunki - 
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Keljonkangas	
 
 
Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

67 
Mt 16623 Keljonkan-

kaantie 

Kevyen liikenteen väylä 
välille Åströminkatu -

Kylmälahdenkatu 
ELY/Kaupunki

Liikenneturvallisuussuunnitelma 
2010 

68 Kaijanlammentie 
Korotettu suojatie, Linja-
autopysäkin rakentami-

nen? 
Kaupunki - 

69 
Kevyen liikenteen yhte-
ys Keljonkankaan kes-

kusta- Kauramäki 
Kevyen liikenteen väylä  Kaupunki Investointiohjelma 2019 
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Säynätsalo‐Kinkovuori	
 
 

Nro Paikka Toimenpide-ehdotus Vastuutaho Suunnitelma 

70 
Mt 6090 Kinkovuorentie välillä 

Ankkuritie- Muurame tie 
Kevytväylä koko matkalle ELY - 
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Korpilahti	
 

 
 
 

 
 
 

Nro Paikka Toimenpide-ehdotus 
Vastuuta-

ho 
Suunni-

telma 
71 Martinpolku Martinpolun saneeraus Kaupunki - 

72 Liisantie (Enninpolku) 
Suojatie, näkymän rai-

vaus 
Kaupunki - 
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Liite 2: Hallintokuntien toimenpidetaulu-
kot 
	

Kaupunkirakenteen	toimiala	
 

	

Sivistyspalvelut	

Päivähoito	ja	esiopetus	
 

Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho 

Asukkaat ja kau-
pungin henkilöstö 

Liikenne- ja liikkumisasen-
teisiin ja -käyttäytymiseen 

vaikuttaminen. 

Tiedotuksen tehostaminen, 
hallintokorttelin liikenneturvalli-

suus- ja liikkumisen ohjaus-
suunnitelmien laatiminen, to-

teuttaminen ja seuranta 

Suunnitelma v. 
2010, muuten 

jatkuvaa 

KRT:n liiken-
neryhmä 

Kaupunkirakenteen 
toimiala 

Onnettomuustietojen ja 
niiden käytön parantaminen

Onnettomuustietojärjestelmän 
kehittäminen ja käytön tehos-

taminen. 

Kehittämisprojekti 
käynnistynyt 

valmis v. 2010 

Liikenneryhmä
 

Suunnittelijat, kaa-
voittajat ja konsultit 

Liikenneturvallisuuden pai-
nottaminen kaavoituksessa 
ja suunnittelussa sekä lii-
kennejärjestelyjen yhden-
mukaistaminen kaupungin 

alueella. 

Merkittävien kaavojen ja suun-
nitelmien liikenneturvallisuus-
tarkistukset. Ohjeita liikenne-

järjestelyperiaatteista. 

Ohjeita hyväksyt-
täväksi v. 2010. 

Liikenneryhmä

Kuntalaiset 

Liikenneympäristön paran-
taminen, liikenteen rauhoit-
taminen ja liikennevalvon-

nan tehostaminen. 

Parantamiskohteiden suunnit-
telu ja toteutus. Kaupungin 

osallistuminen automaattiseen 
liikennevalvontaan. 

Jatkuvaa. Val-
vonnasta neuvot-

telut poliisin 
kanssa v. 2010. 

Liikenne- ja 
viheralueet 

Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho 

Päivähoito 

Liikenneturvallisuusvalis-
tus. Turvalaitteiden käy-
tön opettelu ja käytön 

lisääminen. 

Sisältyy arkeen. Opetellaan 
liikennesääntöjä, liikutaan 
yhdessä, askarrellaan jne. 
Korostetaan turvalaitteiden 

käytön tärkeyttä: kypärä, hei-
jastin, liivit ym. 

Jatkuvaa 
Päivähoito-
henkilöstö 

Poliisi 

Esiopetus 
Turvallinen liikennekäyt-

täytyminen 

Sisältyy arkeen. Jatkoa päivä-
hoidossa aloitetulle työlle. 

Lisätään omaa vastuuta. Har-
joitellaan enemmän liikkumis-

ta. Korostetaan omaehtoi-
sempaa vastuuta turvavälinei-
den käytössä: kypärä, heijas-

tin, liivit ym. 

Jatkuvaa 
Esiopetus-
henkilöstö 

Poliisi 

Vanhemmat 

Turvalliset tuonti- ja ha-
kumatkat. Turvalaitteiden 
käyttö. Turha kiire pois. 

Kohteliaisuus ja joustava 
liikennekäyttäytyminen 

päiväkotien pienillä park-

Yleinen asennemuokkaus. 
Vanhempainillat. tuonti- ja 

hakutilanteet. Lapsen turva-
laitteista huolehtiminen. Oma 
esimerkki. Yhteistyö päivähoi-

don kanssa. 

Jatkuvaa 
Vanhemmat 

itse 
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Perusopetus	ja	lukio	

kipaikoilla. 

Henkilöstö 

Turvallinen työmatkalii-
kenta. Turvalliset työjal-
kineet. Turvalliset työolot 

sisällä ja ulkona. 

mm. piha-alueiden valaistus. 
Aikuisen oma esimerkki. Kou-
lutus ja valistus henkilöstölle. 

Jatkuvaa Henkilöstö 

Kohde-
ryhmä 

Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 

Esiopetus 

Oppilas oppii turvallisen liikkumisen lii-
kenteessä jalankulkijana koulumatkallaan 
/ kodin lähiympäristössä, oppilas kokee 

tärkeäksi turvalaitteiden käyttämisen 
(esim. turvaliivi/heijastin, kypärä ja turva-
vyö), oppii liikennesääntöjen perusteita ja 
tekemään eron leikkipaikan sekä liiken-

teelle tarkoitetun alueen välillä. 

Tarvittaessa sovitaan kodin kanssa 
turvallisin koulumatka, harjoitellaan 

sitä yhteistyössä kodin kanssa. 
Kiinnitetään huomiota esim. heijas-
timen käyttöön, opetellaan liiken-

nesääntöjen perusteita teoriassa ja 
käytännössä, toteutetaan poliisivie-

railu sekä jaetaan heijasti-
mia/turvaliivejä mahdollisuuksien 

mukaan.  

Koulun henki-
lökunta 
Poliisi 

kotiväki 

1.-2. luokka 

Oppilaan kyky liikkua turvallisesti jalan-
kulkijan koulumatkallaan/kodin lähiympä-

ristössä kehittyy, oppilas oppii lisää lii-
kennesäännöistä, 2. luokan keväällä 

oppilas harjoittelee liikenteessä liikkumis-
ta polkupyörällä ohjatusti ja käyttää pyö-

räillessään kypärää ja valoja pimeällä 
ajettaessa, oppilas tunnistaa liikenteen 

riskejä (esimerkiksi keliolosuhteiden 
muuttuminen) 

Yhteistyössä kodin kanssa harjoi-
tellaan pyöräilyä, opetuksen jäl-

keen oppilaat saavat vanhempien 
luvalla ja koulun harkinnan mukaan 

tulla pyörällä kouluun. 

Koulun henki-
lökunta 
Poliisi 

Kotiväki 

3.-4. luokka 

Oppilas oppii turvallisen liikkumisen lii-
kenteessä pyöräilijänä koulumatkallaan/ 
kodin ympäristössä, oppilas oppii ryh-
mässä ajamisen, toimii vastuullisena 

ryhmän jäsenenä, kokee kypärän tärke-
äksi, oppii lisää liikennesäännöistä, osaa 

ottaa toisia huomioon sekä ymmärtää 
liikenteen riskejä 

Järjestetään pyörän ”katsastus”, 
opetustuokioita liikenteessä sekä 
erilaisia pyörätapahtumia (esim. 

retkiä ja liikennekisoja). 

koulun henki-
lökunta 
Poliisi 

Kotiväki 

5.-6. luokka  

Oppilaan kyky liikkua turvallisesti liiken-
teessä kehittyy, oppilas oppii lisää liiken-
nesäännöistä sekä erilaisten tienkäyttäji-
en välisestä vuorovaikutuksesta ymmär-
täen laajemmin liikenteen riskejä, oppilas 

osaa ottaa paremmin toisia huomioon 
sekä toimia itse esimerkkinä pienemmille 

tienkäyttäjille. 

Tutkitaan kodin, koulun tai oman 
koulumatkan liikennettä esim. lii-

kennelaskennalla, haastattelemalla 
tienkäyttäjiä tai asiantuntijoita. 

Hyödynnetään paikalliset olosuh-
teet (esim. lasten liikennepuisto), 
otetaan huomioon valtakunnalliset 

teemat ja tapahtumat. 

Koulun henki-
lökunta 
Poliisi 

Kotiväki 

7.-9 luokka 
 

Oppilaan kyky liikkua turvallisesti jalan-
kulkijana, pyöräilijänä tai tietyissä tapa-
uksissa mopoilijana liikenteessä kehittyy 
ja syventyy, oppilas saa riittävät perus-
teet liikenteeseen liittyvistä laillisuusasi-
oista ja kokee liikennesäännöt tärkeiksi.  

Poliisin rooli liikennekasvattaja 
korostuu, joten yläkoulun aikana 
pyritään järjestämään useampi 

asiantuntijavierailu. 

koulun henki-
lökunta 
Poliisi 

Autokoulut 

Lukio 

Opiskelijan kyky liikkua liikenteessä sy-
ventyy aikuisen takia tasolle, opiskelija 
ymmärtää oman ja toisten tienkäyttäjien 

vastuun ja velvollisuudet liikenteessä 
(esim. väsymyksen ja päihteiden vaiku-

tuksen ajokykyyn). 

Eri oppiaineiden (mm. terveystieto) 
oppisisältöjen integrointi liikenne-

teemaan, yhteistyö ja yhteisprojek-
tit yläkoulun kanssa.   

Koulun henki-
lökunta 
Poliisi 

Autokoulut 
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Sivistyspalvelut,	Opetuspalvelut	
 

 
 	

Oppilaiden 
vanhemmat 

Vanhemmat tiedostavat lapsensa koulu-
matkan vaaranpaikat/riskitekijät ja tietä-
vät koulun liikennekasvatuksen keskei-

simmät tavoitteet sekä toimenpiteet sitou-
tuen niihin.  

Turvallisen koulumatkan harjoitte-
leminen jalankulkijana ja pyöräilijä-
nä, lapsensa turvalaitteista huoleh-
timinen ja niiden käytöstä vastaa-
minen sekä omalla esimerkillään 

ohjata turvalliseen liikennekulttuu-
riin, yhteistyö koulun kanssa pai-

nottuen alaluokkiin.  

Kodit 

Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 

Opettajat / koulun 
muu henkilökunta 

Sitoutuminen koulun 
liikennekasvatuksen 

tavoitteisiin ja toimenpi-
teisiin työssään, esi-

merkkinä oleminen lii-
kenneasioissa sekä kou-
lun liikenneturvallisuus-
suunnitelman tekeminen 
ja ajan tasalla pitäminen.

opettajat: oppiaineksen opettaminen 
yhteistyössä eri opettajien kanssa 

jatkumona siten, että liikennekasva-
tukselle asetetut tavoitteet saavute-

taan. 
Kirjataan koulun liikenneturvallisuus-
suunnitelma, josta ilmenee mm. sovi-
tut liikennekäytänteet, koulun yleinen 
toimintakulttuuri liikenneasioissa ja 
liikenneympäristössä huomioitavat 
erityiset seikat, kuten riskitekijät. 

Muu henkilökunta: opettajien työn 
tukeminen, liikenneyhdysopettajan 

yhteistyö koulujen ja sivistyspalvelu-
jen kanssa. 

Koulun henkilökunta 
Liikenneyhdysopettaja 
Kuljetussuunnittelija 

Liikenneturva 

Koulukuljetusten 
järjestäjät (Jyväs-
kylän kaupunki) 

Toimivat taloudelliset, 
turvalliset ja tarkoituk-

senmukaiset koulukulje-
tukset 

Koulukuljetusten kilpailuttaminen 
(turvallisuus kilpailukriteerinä) ja jär-
jestäminen kunnassa käytettävien 

ohjeiden ja säädösten mukaan (Kou-
lumatkan turvallisuuden arviointiohje, 
Koululiitu), aloitus- ja seurantapalave-
rit koulukuljetusten hoitajien ja koulu-

jen kanssa sekä yhteistyö kotien 
kanssa. Huolehtiminen kuljetusten 

seurannasta ja tiedonkulusta eri yh-
teistyötahojen kanssa (kuljetusten 

hoitajat, kodit ja koulut, muut hallin-
nolliset toimialat ja viranomaiset) 

Sivistyspalvelujen vir-
kamiehet/ kuljetusten 

suunnittelija 
Luottamusmiehet 

Liikenneyhdysopettaja 

Koulukuljetusten 
hoitajat (liikennöit-
sijät/autoilijat/ kul-

jettajat) 

Toimivat, taloudelliset, 
turvalliset ja tarkoituksen 
mukaiset koulukuljetuk-
set sitoutuminen koulun 

liikennekasvatuksen 
tavoitteisiin. 

Koulukuljetusten hoitaminen sopi-
muksen mukaan, osallistuminen yh-
teistyöpalavereihin sekä oppilaiden 
ohjaaminen turvallisuuteen liikenne-
käyttäytymiseen, liikennekasvattajan 
toimiminen, tiedonkulusta huolehtimi-
nen eri yhteistyötahojen kanssa (kul-

jetusten järjestäjät, koulut ja kodit, 
muut hallinnolliset toimialat ja viran-

omaiset). 

Koulukuljetusten hoita-
jat (liikennöitsijät, autoi-

lijat ja kuljettajat) 

Koulukuljetusoppi-
laat 

Oppilas noudattaa kulje-
tusoppilaalle annettuja 

ohjeita. 

Koulu yhdessä koulukuljetusten hoita-
jan ja kodin kanssa opettaa oppilaalle 
koulukuljetukseen liittyvät käytänteet 

ja toimintatavat.  

Koulun henkilökunta 
Koulukuljetusten hoita-

jat 
Kodit 
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Sosiaali‐	ja	terveyspalvelut	
 

Neuvolat,	koulu‐	ja	opiskelijaterveydenhuolto	

  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 

Äitiys- ja lasten-
neuvolan asiak-

kaat 

Turvallinen liikennekäyttäy-
tyminen. Turvallinen liik-

kuminen, oikea asenne ja 
arvostus sekä tiedon li-

sääminen riskikäyttäytymi-
sen vähentämiseksi. 

Äitiysneuvola: Vastaanotoilla ja perheval-
mennuksissa perheen kanssa keskustelu 

asenteista, turvallisesta liikennekäyttäytymi-
sestä, odotusajan turvavyön käytöstä, vau-

van turvavälineistä liikenteessä. 
 

Lastenneuvola: Ikäkausitarkastuksissa kes-
kustelu: asenteet ja mallioppiminen, lasten 
turvallinen kuljettaminen, pyöräilykypärä, 

heijastin, heijastinliivi. 
 

Tiedottaminen turvaistuinten vuokrauksen-
mahdollisuudesta. 

 
1-vuotistarkastuksissa keskustelu tapatur-

mien ehkäisystä ja esite. 
 

4-vuotistarkastuksessa kaikille Liikennetur-
van Kulkunen -lehti 

Neuvolan ter-
veydenhoitajat, 
lääkärit ja van-

hemmat/ huolta-
jat, Liikenneturva

Koululaiset ja 
opiskelijat 

Turvallinen koulutie ja liik-
kuminen. Kouluterveyden-
huollossa jatketaan neuvo-
lassa aloitettua lasten van-
hempien/ huoltajien liiken-

neturvallisuusohjausta 
tavoitteena arvostuksen 

lisääminen ja riskikäyttäy-
tymisen vähentyminen 
liikenteessä sekä oikea 

asenne. 
 

Opiskeluterveydenhuollos-
sa tavoitteena turvallinen 
liikennekäyttäytyminen, 
turvallinen liikkuminen, 

oikea asenne ja arvostus 
sekä riskikäyttäytymisen 

vähentäminen. 

Luokkakohtaisissa määräaikaistarkastuksis-
sa keskustelu: pyöräilykypärät, heijastimet 

ja heijastinliivit. 
Odotustilassa julisteet ja muu materiaali. 
Vanhempainilloissa tarvittaessa esillä lii-

kenneturvallisuusasiat. 
 

Ohjaus turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. 

Terveydenhoita-
jat ja lääkärit 
yhteistyössä 
vanhempien/ 

huoltajien, kou-
lun henkilöstön, 
vakuutusyhtiöi-
den ja poliisin 

kanssa. 
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Aikuisväestö	

	

	

Vanhus‐	ja	vammaispalvelut	

	

	

Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 

Työikäiset 

Onnettomuuksien ehkäisy, 
liikenteessä riskikäyttäyty-

misen vähentäminen: kypä-
rä, heijastin- heijastinliivi, 

pyörän valot pimeällä. 

Terveystarkastuksissa ja muissa kontak-
teissa keskustelu, ohjaus ja neuvonta sekä 

asenteisiin vaikuttaminen.  
Alkoholin ja lääkkeiden vaikutuksista kerto-

minen. 
 

Lisäksi työkseen liikkuvien osalta: työn tau-
ottaminen, ajokaluston/koneiden kunnosta 
huolehtiminen, näkökyvystä ja ruokailusta 
huolehtiminen, työkunnon ylläpitäminen. 

Vastaanoton 
henkilöstö, työ-
terveyshuolto ja 

työnantajat. 

Rattijuopumuk-
sesta kiinnijää-

neet 

Ehkäistä rattijuopumuksen 
uusiutuminen 

Jatketaan Ratti –seurantoja 
Vastaanottojen 

henkilöstö 

Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho 

Henkilöstö 

Turvallinen liikkuminen. 
 Asennekasvatus 
 Turvavälineiden 

käyttö 

Tyhy –toiminta 
Vuosisuunnitelmat 

Mallioppinen 
Riskien kartoitukset 

Esimiehet/ henki-
löstö 

Vanhusasiak-
kaat 

Vammaisasiak-
kaat 

Turvallinen liikkuminen. 
 Asennekasvatus 
 Turvavälineiden 

käyttö. 
 Apuvälineiden oi-

kea käyttö 
 

Liikenneosaamisen ylläpi-
täminen. 

Turvalliset kuljetukset. 

Päivätoimintojen toimintaohjelmat. 
 

Käytön opastus 

Henkilöstö 
Yhteistyössä 

Poliisin ja Liiken-
neturvan kanssa

Kaupunkiraken-
teen toimiala / 
maankäyttö ja 
kaupunkisuun-

nittelu 

Esteetön liikkuminen (suo-
jatiet, kävelytiet, valaistus). 
Vaaranpaikkojen tunnista-
minen, niistä tiedottaminen 

ja korjaaminen. 

Yhteistyössä rakentamishankkeiden yhtey-
dessä. Vaaranpaikkojen kartoitukset. 

Esimiehet 
Vammaisneu-

vosto 
Vanhusneuvosto



Liite 2: Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat 

	
 

 
    


