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Kyselyn tausta ja vastaukset

• Kysely toteutettiin Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen osana.

• Kyselyn tehtiin nettikyselynä 7.–27.5.2018 välisenä aikana.

• Kyselyllä kartoitettiin:

– suojatiekäyttäytymisen haasteita jalankulkijan, pyöräilijän ja autoilijan näkökulmasta,

– suojatiekäyttäytymisen parantamiskeinoja eri liikkujaryhmien näkökulmasta,

– suojatiekäyttäytymisen kannalta ongelmallisia suojateitä (karttaosio),

– suojateillä tapahtuneita läheltä piti -tilanteita ja onnettomuuksia (karttaosio).

• Kyselyyn vastasi 330 henkilöä, karttavastauksia saatiin 765 kpl.



Keskeiset havainnot 1/2

• Suojatiekäyttäytymisessä on parannettavaa kaikilla liikkujaryhmillä. Kokonaisuutena jalankulkijoiden 

toiminta suojateillä saa pyöräilijöitä ja autoilijoita vähemmän negatiivista palautetta.

• Jalankulkijoiden suojatiekäyttäytymisen osalta eniten parannettavaa koetaan olevan heidän 

havaittavuudessaan pimeään vuoden aikaan (heijastimet, huomioliivit). Jalankulkijoiden toivotaan myös 

keskittyvän nykyistä enemmän tienylitykseen sekä viestivän selkeämmin aikeistaan ylittää tie.

• Pyöräilijöiden osalta merkittävimmäksi ongelmaksi koetaan se, että pyöräilijät eivät noudata tai tiedosta 

väistämisvelvollisuuttaan tilanteissa, joissa heidän pitäisi pyörätien jatketta ajaessaan väistää oikealta ja 

vasemmalta tulevaa liikennettä. Pyöräilijöillä on myös parannettavaa pimeällä näkymisessä. 

• Autoilijoiden toivotaan laskevan ajonopeuksia suojateiden kohdilla ja viestivän siten selkeämmin 

jalankulkijoille, että aikovat päästää heidät turvallisesti tien ylitse. Vastausten perusteella valitettavan 

yleistä näyttäisi olevan myös se, että autoilija ei pysähdy suojatien eteen vaikka viereisellä kaistalla oleva 

auto olisikin pysähtynyt. 
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• Suojatiekulttuurin parantamisen osalta vastaajat arvottavat liikennekasvatuksen ja viestinnän sekä 

liikenneympäristön turvalliset ratkaisut lähes yhtä tärkeiksi keinoiksi. Molempia siis tarvitaan. 

• Vastaajat toivat myös esille keinoja parantaa omia toimintamallejaan jalankulkijana, pyöräilijänä tai 

autoilijana liikkuessaan. 

– Jalankulkijat nostivat tärkeimmäksi asiaksi selkeämmän viestimisen omista aikeistaan. Moni oli myös 

valmis parantamaan tarkkaavaisuuttaan. Aika harva vastaaja toi esille pimeässä näkymisen 

parantamisen.

– Myös pyöräilijät nostivat tärkeimmäksi asiaksi selkeämmän viestimisen omista aikeistaan ja 

esimerkiksi käsimerkin näyttämisen kääntyessään. Pyöräilijät korostivat myös oikeaa tilannenopeutta. 

Aika harva vastaaja toi esille pimeässä näkymisen parantamisen.

– Autoilijat korostivat riittävän alhaisia nopeuksia suojateiden kohdilla sekä selkeämpää viestintää siitä, 

että aikovat päästää kulkijan tien yli. Moni oli myös valmis vähentämään kännykän käyttöä ajaessaan.



Vastaajien liikkumisprofiili



Suojatiekäyttäytyminen – jalankulkijat

 20 %
Erittäin yleistä vastausten 

%-osuus kaikista kysymyksistä



Pimeän aikaan jalankulkijan 

on käytettävä heijastinta ja 

pyöräilijän valoa. Ne auttavat 

muita havaitsemaan liikkujan

myös tienylityksissä.



Suojatiekäyttäytyminen – pyöräilijät

 26 %
Erittäin yleistä vastausten 

%-osuus kaikista kysymyksistä



Pyöräilijän säännöistä vaikein:

Pyörätieltä tuleva pyöräilijä saa 

ajaa tien yli pyörätien jatketta 

pitkin, mutta hänen on väistettävä 

sekä oikealta että vasemmalta 

tulevia autoilijoita.

Suojateitä, joissa pyöräilijä on 

väistämisvelvollinen autoon 

nähden, on lukuisia, joten 

ongelmaa voidaan pitää varsin 

merkittävänä. On toki myös 

todettava, että myöskään autoilijat 

eivät näissä tilanteissa etuajo-

oikeuttaan tunnista tai uskalla 

hyödyntää.

Pyöräilijä väistää!



Suojatiekäyttäytyminen – autoilijat

 24 %
Erittäin yleistä vastausten 

%-osuus kaikista kysymyksistä



Suojatiekulttuurin parantaminen



Suojatiekulttuurin parantaminen

Millä tavoin itse voisit 

parantaa suojateiden 

turvallisuutta liikkuessasi…



Karttaosion vastaukset

Karttavastauksia saatiin yhteensä 765 kpl, jotka jakautuivat teemoittain seuraavasti:

• Autoilijan kannalta hankala suojatie: 178 kpl (23 %)

• Jalankulkijan kannalta hankala suojatie: 242 kpl (32 %)

• Pyöräilijän kannalta hankala suojatie: 160 kpl (21 %)

• Suojatie, jossa tapahtunut liikennetapaturma: 28 kpl (4 %)

• Suojatie, jossa tapahtunut läheltä piti -tilanne: 157 kpl (21 %)

• Tutustu kaikkiin karttavastauksiin:

http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jklsuojatie/

Nettikarttaa on lisätty myös poliisin tilastoimat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suojatie-

/risteysalueiden liikenneonnettomuudet vuosilta 2013-2017

http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jklsuojatie/


http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jklsuojatie/

http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jklsuojatie/


Kasaumapaikat

• Alla on esitetty eri kulkutapojan kannalta hankalimmiksi koetut kohteet. Kohteet eivät välttämättä ole silti ”vaarallisimpia”. 
Sulkuihin on merkitty vastausmäärät kunkin teeman osalta.

• Jalankulkijoiden kannalta hankalimmat kohteet

1. Vapaudenkatu–Heikinkatu (12)

2. Siltakatu–Syöttäjänkatu–Keskisentie (7)

3. Saarijärventie–Sammontie (7)

• Pyöräilijöiden kannalta hankalimmat  kohteet

4. Vasarakatu–Merasin (9)

5. Vapaudenkatu–Heikinkatu (7)

6. Lohikoskentie–Vapaaherrantie (7)

7. Länsi-Päijänteentie–Myllyjärventie–Keljonkankaantie (7)

• Autoilijoiden kannalta hankalimmat kohteet

8. Rautpohjankatu–Jyrsijänkatu (12)

9. Alvar Aallon katu–Keljonkatu–Kramsunkatu (7)

• Turvattomimmaksi koetut kohteet (poliisin tilastoimat onnettomuudet / vastaajan ilmoittamat tapaturmat / läheltä piti -tilanteet)

10. Saarijärventie–Sammontie (3+2+7=12)

11. Ritopohjantie–Rovastintie–Pappilanvuorentie (2+5+5=12)

12. Siltakatu–Survontie–Suuruspääntie (5+0+5=10)

Kasaumapaikat on osoitettu 

kartalla seuraavalla sivulla
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