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Jyväskylässä on pyritty alentamaan autojen nopeuksia ja vähentämään autoliikenteen 
haittoja liikenneturvallisuuden ja ympäristön parantamiseksi. Keinoina on käytetty mm. 
alempia nopeusrajoituksia ja niiden noudattamista parantavia hidastetöyssyjä. Tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää asukkaiden mielipiteitä näistä keinoista. Kohderyhmänä 
tutkimuksessa on Jyväskylässä asuvat 16-69 vuotiaat miehet ja naiset.  
 
Haastattelut tehtiin puhelimitse tietokoneohjattua puhelinhaastattelujärjestelmää hyväksi 
käyttäen marras-joulukuussa 2004. Haastattelutyön suorittivat Tietoykkönen Oy:n erityisesti 
tehtäväänsä koulutetut tutkimushaastattelijat. Otoskoko tutkimuksessa on 300 haastattelua. 
Otanta tehtiin satunnaisotannalla ja otantalähteenä käytettiin tutkittavan alueen 
puhelinluetteloa ja internetpuhelinluetteloa. Otoksesta kiintiöitiin vastaajan sukupuoli, ikä ja 
asuinalue. 
 
Hidastetöyssyt 
 
Valtaosa haastatelluista (81 %) piti hidastetöyssyjä tarpeellisina asuntokaduilla, mutta vain 
kolmannes (31 %) vastaajista koki hidastetöyssyt tarpeellisiksi kokooja- ja pääkaduilla.    
 
Hidastetöyssyjä pidettiin kuitenkin yleisesti ottaen tehokkaina ajonopeuksien alentajina. 
Vastaajista 30 prosenttia koki hidastetöyssyt erittäin tehokkaiksi ja 59 prosenttia melko 
tehokkaiksi ajonopeuden alentajiksi. Melko tai täysin tehottomiksi töyssyt koki joka 
kymmenes vastaaja. 
 
Valtaosa vastaajista (87 %) koki hidastetöyssyjen parantavan jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden turvallisuutta esim. kadun ylittämistilanteessa. Erityisesti Keltinmäessä, 
Mäyrämäessä ja Myllyjärvellä asuvat vastaajat kokivat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
turvallisuuden parantuvan töyssyjen avulla. 
 
Hidastetöyssyt koetaan yleisimmin sopiviksi mitoitukseltaan – lähes kaksi vastaajaa kolmesta 
(64 %) piti hidastetöyssyjä sopivina mitoitukseltaan, kuten jyrkkyydeltään ja korkeudeltaan. 
Vastaajista 24 prosenttia koki töyssyt liian suuriksi ja vastaavasti 4 prosenttia liian pieniksi. 
 
Yleisesti ottaen hidastetöyssyistä varoitetaan vastaajien mielestä riittävästi. Haastatelluista 
76 prosenttia kertoi, että hidastetöyssyistä on ilmoitettu tai varoitettu riittävästi. Viidennes 
(20 %) piti varoittamista riittämättömänä. Huhtasuolla, Kangasvuoressa ja Kangaslammella 
asuvat vastaajat kokivat hidastetöyssyistä varoittamisen muita yleisemmin riittämättömäksi. 
 
Kolme vastaajaa viidestä (59 %) kokivat peräkkäisten hidastetöyssyjen olevan sopivalla 
etäisyydellä toisistaan. Vastaajista 4 prosenttia koki töyssyjen etäisyydet toisistaan liian 
pitkiksi ja 28 prosenttia puolestaan kertoi peräkkäisten töyssyjen olevan liian lähellä toisiaan. 
 
Alennetut nopeusrajoitukset 
 
Alennettuja nopeusrajoituksia pidetään tarpeellisina sekä asuntoalueilla että kaupungin 
keskustassa. Vastaajista 89 prosenttia koki alennetut nopeusrajoitukset tarpeellisiksi 
asuntoalueilla ja 83 prosenttia kaupungin keskustassa. 
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Hieman yli puolet vastaajista (52 %) koki todelliset ajonopeudet omalla asuinalueellaan liian 
suuriksi. Erityisesti Keltinmäen, Mäyrämäen ja Myllyjärven, Keljon, Keljonkankaan ja 
Sarvivuoren sekä Säynätsalon asukkaat kokivat todelliset ajonopeudet asuinalueellaan muita 
yleisemmin liian suuriksi. Kaksi vastaajaa viidestä (40 %) koki puolestaan todelliset 
ajonopeudet liian suuriksi pää- ja kokoojakaduilla. Kaupungin keskustan todellisia 
ajonopeuksia piti liian suurina viidennes (22 %) haastatelluista.  
 
Valtaosa vastaajista (69 %) koki nopeusrajoitusten alentamisen asuntoalueiden läpi kulkevilla 
tai niitä sivuavilla pääkaduilla aiheettomaksi. Vastaajista 13 prosenttia koki nopeusrajoitusten 
alentamisen aiheelliseksi, jos katuun samalla tehdään rakenteellisia muutoksia kuten 
ajoradan kaventamista, liikenneympyröitä tai leveitä suojatiesaarekkeita. Haastatelluista 15 
prosenttia koki nopeusrajoitusten alentamisen aiheelliseksi ilman kadun rakenteellisia 
muutoksia. 
 
Liikenneympyrä vai liikennevalot 
 
Liikenneympyrä sai vastaajilta suuremman kannatuksen kuin liikennevalot liittymän tai 
risteyksen liikenneturvallisuuden ja  liikenteen sujuvuuden parantajana. Vastaajista 68 
prosenttia nimesi liikenneympyrän paremmaksi vaihtoehdoksi. Liikennevalojen kannatus oli 
26 prosenttia. 
 
Tilan järjestäminen jalankululle ja pyöräilylle keskustassa 
 
Lähes puolet vastaajista (48 %) piti aiheettomana järjestää keskustan kaduille lisää tilaa 
jalankululle ja pyöräilylle jos se tapahtuisi kadunvarsipysäköintiä vähentämällä. Vastaajista 
44 prosenttia puolestaan kannattaa tilan lisäämistä vaikka se tapahtuisi 
kadunvarsipysäköintiä vähentämällä. 
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Projekti Tekpa – Liikenteen rauhoittaminen 2004 
Tutkimuksen tekijä Tietoykkönen Oy  
Projektitunnus 202641 
Vastaava tutkija Rauno Svahn, Johanna Leveelahti 
Ajankohta Joulukuu 2004 
Toimeksiantaja Jyväskylän kaupunki 
Toimeksiantajan yhteyshenkilö Jorma Lipponen 

  
Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä 
 

Jyväskylässä on pyritty alentamaan autojen nopeuksia ja vähentämään 
autoliikenteen haittoja liikenneturvallisuuden ja ympäristön parantamiseksi. Keinoina 
on käytetty mm. alempia nopeusrajoituksia ja niiden noudattamista parantavia 
hidastetöyssyjä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asukkaiden mielipiteitä 
näistä keinoista. Kohderyhmänä tutkimuksessa on Jyväskylässä asuvat 16-69 
vuotiaat miehet ja naiset. 

 
Tutkimusmenetelmä 
 

Haastattelut tehtiin puhelimitse tietokoneohjattua puhelinhaastattelujärjestelmää 
hyväksi käyttäen marras-joulukuussa 2004. Haastattelutyön suorittivat Tietoykkönen 
Oy:n erityisesti tehtäväänsä koulutetut tutkimushaastattelijat. Otoskoko 
tutkimuksessa on 300 haastattelua. Otanta tehtiin satunnaisotannalla ja 
otantalähteenä käytettiin tutkittavan alueen puhelinluetteloa ja 
internetpuhelinluetteloa. Otoksesta kiintiöitiin vastaajan sukupuoli, ikä ja asuinalue. 
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitetty taustatietojakaumat 
haastatelluista henkilöistä.  
 

Tutkimusraportti 
 

Tutkimusraportissa tulokset esitetään päätulosten osalta graafisesti. Ristiintaulukot 
ovat raportin liitteinä. Tutkimustulokset on ristiintaulukoitu seuraavien 
taustamuuttujien suhteen: 

 
 Sukupuoli  Ikäryhmä 
 Talouden henkilömäärä  Onko perheessä lapsia 
 Ammattiryhmä/työtilanne  Käytössä olevat kulkuneuvot 
 Sijaitseeko kulkureitillä hidastetöyssyjä  Pääasiallisesti käytetty kulkuneuvo 
 Onko ajokorttia  Asuinalue 
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AINEISTON RAKENNE
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TUTKIMUSTULOKSET 

1. HIDASTETÖYSSYJEN TARPEELLISUUS 
 
Kysymys kuului: "Jyväskylässä on rakennettu hidastetöyssyjä monille asuntokaduille ja 
joillekin vilkkaille kokooja- ja pääkaduille, kuten Saarijärventielle. Ovatko hidastetöyssyt 
mielestänne tarpeellisia asuntokaduilla? Entä kokooja- ja pääkaduilla?"   
 
Vastaukset jakautuivat alla olevan kuvion mukaisesti. 
 
 

OVATKO HIDASTETÖYSSYT TARPEELLISIA ASUNTOKADUILLA?
ENTÄ KOKOOJA- JA PÄÄKADUILLA?

Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004
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Kysymys kuului: "Jyväskylässä on rakennettu hidastetöyssyjä monille asuntokaduille ja 
joillekin vilkkaille kokooja- ja pääkaduille, kuten Saarijärventielle. Ovatko hidastetöyssyt 
mielestänne tarpeellisia asuntokaduilla? Entä kokooja- ja pääkaduilla?"   
 
Niitä vastaajia, joiden mielestä hidastetöyssyt eivät ole tarpeellisia, pyydettiin lisäksi 
perustelemaan mielipiteensä. Seuraaviin luetteloihin on tulostettu saadut spontaanit 
perustelut. 
 
Perustelut, miksi hidastetöyssyt eivät ole tarpeellisia asuntokaduilla: 
 

 aiheuttaa ärsyyntymistä, ovat vain ärsyttäviä, sen jälkeen vaan kiihdytetään entistä 
enemmän - jotkut reagoivat näin 
 asuntokadulla ajetaan muutenkin hiljaa, joten töyssyt ovat turhia, hidastavat turhaan autolla 

ajamista 
 auto vahingoittuu, kun on iso auto käytössä 
 ei kukaan aja asuntoalueen sisällä kovasti, töyssyt liian jyrkkiä 
 ei sitä merkitystä kuin pitäisi, aiheuttavat haitariliikettä 
 ei usko niiden parantavan kenenkään turvallisuutta 
 erikseen ei tarvitse huomauttaa nopeusrajoituksesta enää, merkin pitäisi riittää 
 haitallisempaa kun jarrutetaan ja kiihdytetään ja on myös vähemmän ympäristöystävällistä, 

on myös äänekkäämpää 
 haittaavat autoilua 
 hankalia autoille myös hiljaisella nopeudella 
 hankaloittavat autoliikennettä ja aurausta, joutuu jatkuvasti jarruttamaan ja kiihdyttämään 
 harva asuntokatu on läpikulkutie siksi töyssyt tuntuvat lähinnä kiusanteolta 
 henkilökohtaisesti ajateltuna: iso jenkkiauto, joten saa pelätä, että pohja tarttuu kiinni ja 

auto rikkoutuu 
 huono ajaa, liian teräviä, autot hajoaa 
 iskunvaimentimet menee rikki 
 isommat sanktiot ylinopeuksista, enemmän pitäisi pyrkiä edistämään nopeusrajoitusten 

noudattamista, sillä jos ihmiset noudattaisivat, ei töyssyjä tarvitsisi rakentaa, valvontaa lisää 
 jokainen järkevä autoilija hiljentää taajama-alueilla ajonopeutta 
 jokaisen järkevän autoilijan pitäisi osata ajaa sallittua nopeutta, jos ei niin kortti pois 
 jos töyssyjä tarvitaan pitää ne tehdä huomattavasti matalammiksi kuin nykyään, mielellään 

näkisi muita ratkaisuja, talvella töyssyjä ei välttämättä huomaa jolloin ne saattavat rikkoa 
auton, lisäksi töyssyt vaikeuttavat auraamista 
 järjetöntä, koska aiheuttaa energian tuhlausta, ensin täytyy jarruttaa, sitten painaa kaasua, 

tulee päästöjä, se on tutkittu 
 liikenteen sujumisen kannalta huonoja, kaikki  kuitenkin kiihdyttää niiden välillä, lumiaurojen 

on vaikeampi aurata 
 monet varsinkin nuoret autoilijat eivät piittaa töyssyistä lainkaan 
 niihin on pirullinen ajaa 
 niin vähän liikennettä 
 niistä on monesti tehty liian jyrkkiä 
 niitä on liikaa 
 niitä on liikaa ja kun niistä ajaa autolla, sattuu niskoihin 
 nivelvikaisille ja vanhuksille aiheuttavat pahaa tärinää 
 nopeusrajoitus tulisi riittää, töyssyt aiheuttaa turhaa jarruttelua 
 on vaikea aurata, nopeusrajoitukset saisi riittää 
 ovat monesti niin hankalissa paikoissa, linja-autojen pysähtyessä vaikea päästä ohi, kun on 

töyssy 
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 pitää kiihdytellä ja hiljennellä jatkuvasti, autot menee rikki matalapohjaisella autolla ei voi 

ajaa ollenkaan 
 rajoittavat kulkemista 
 työn puolesta töyssyt haittaavat paljon, on rakennusalalla töissä, jos liukkaat kelit hankalaa 

ajaa kun tulee aina liian lujaa töyssyihin 
 töyssyjä tuntuu olevan jo liikaa asuntokaduillakin 
 töyssyt aiheuttavat enemmän liikennemelua omakotialueella 
 töyssyt aiheuttavat turhia jarrutuksia ja kiihdytyksiä 
 töyssyt eivät auta kaahareiden kohdalla 
 töyssyt eivät edistä sujuvaa liikennettä 
 töyssyt epämukavia, mielellään muita keinoja käyttöön 
 töyssyt lisäävät ilmansaasteita ja melusaastetta, kaikenlainen kolina ja räminä kantautuu 

sisälle asti kun autot ylittävät töyssyjä, autot kärsivät töyssyistä 
 töyssyt ovat yksinkertaisesti turhia 
 töyssyt tulevat yllättäen ja ne hidastavat hälytysajoneuvoja 
 usein turhia, koska töyssyt eivät kuitenkaan hidasta niitä, jotka ajavat lujaa ja joiden vauhtia 

pitäisi hidastaa 
 valvonta ja tiukat rangaistukset parempia vaihtoehtoja, töyssyt eivät kuulu liikenteeseen 

vaan voivat aiheuttaa vaaratilanteita, tavoitteena tulisi olla siloiset tiet 
 yleensä töyssyistä on vain haittaa liikenteelle 

 
Perustelut, miksi hidastetöyssyt eivät ole tarpeellisia kokooja- ja pääkaduilla: 
 

 hidastaa liikennettä liikaa (9 mainintaa) 
 liikenteen sujuvuus kärsii (7 mainintaa) 
 haittaavat ajamista pääteillä (3 mainintaa) 
 pääkaduilla ruuhkauttaa liikennettä (2 mainintaa) 
 siellä ei ole asutusta niin paljon (2 mainintaa) 
 "valtaväylillä" on pystyttävä liikkumaan vapaasti, esimerkiksi joukkoliikenteen, töyssyt ovat 

rasittavia 
 aiheuttavat haitariliikennettä ja jatkuvia jonoja sekä turhia jarrutuksia ja kiihdytyksiä 
 aiheuttavat haitariliikettä, uusilla autoilla ei uskalla ajaa, peräänajovaara, vähentävät 

joustavuutta 
 aiheuttavat yllättäviä jarrutuksia ja kiihdytyksiä, tasainen nopeusrajoitus taajama-alueella 

riittää, valvontaa tulisi lisätä 
 ajomukavuus kärsii töyssyistä 
 autoilijoiden kannalta töyssyjä on liian usein 
 autoilijoiden pitää osata huomioida asiat ilman töyssyjäkin 
 auton jouset kärsii 
 ei niin paljon pieniä lapsia 
 ei ole lapsia, kun ei asuntoalue, isoilla teillä töyssyt ovat tiellä 
 ei ole töyssyjen rakentamisen kannalla, töyssyjä ei tarvitsisi rakentaa, jos ihmiset 

noudattaisivat nopeusrajoituksia, liikennevalvontaa tulisi lisätä 
 ellei huomaa niin tärähtää 
 enemmän haittaa kuin hyötyä, hidastavat liikenteen sujuvuutta 
 enemmänkin niillä kaduilla pitäisi kiinnittää huomiota liikenteen sujuvuuteen 
 esim. Saarijärventiellä hankaloittaa selvästi ajamista, onko töyssyt tarpeellisia, koska alueella 

ei näy koskaan lapsia ja on muutenkin hiljaista 
 haitallisempaa kun jarrutetaan ja kiihdytetään ja on myös vähemmän ympäristöystävällistä, 

on myös äänekkäämpää 
 haittaavat ajamista enemmän kuin välttävät vaaratilanteita 
 hankalia autoille myös hiljaisella nopeudella 
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 hankalia ja ilkeitä automatkustajan kannalta, varsinkin jos niitä on liikaa 
 hankalia, saattavat vaurioittaa raskasta autoa 
 hankaloittaa, vain hetkellinen hidastava vaikutus, ei aja asiaansa 
 hankaloittavat autoliikennettä ja auraamista 
 hermostuttavat siellä 
 hidastaa ja ruuhkauttaa liikennettä 
 hidastaa ja tukkii liikennettä 
 hidastaa liikaa liikennettä, kokooja- ja pääkaduilla ei ole niin paljon kevyttä liikennettä 
 hidastaa liikennettä, tarpeellisia vain asuntokaduilla 
 hidastaa liikennettä, tulee helposti ruuhkia 
 hidastaa turhaan julkista liikennettä  
 hidastavat liikennettä, jonot kasvavat, joiltakin menee hermot 
 hidastavat suotta liikennettä muilla kuin asuinkaduilla 
 hidastetöyssyjä ei pitäisi olla sellaisilla teillä kuin esim. Saarijärventie, joka paikallistien 

luonteinen, pienillä pihakaduilla voi sen sijaan olla, töyssyn yli helpompi päästä vähäisellä 
vauhdilla 
 hidastetöyssyjä pitäisi lisätä harkiten, käytettävä muita keinoja 
 hidastetöyssyt eivät kuulu sujuvan liikenteen määritelmään 
 hidastetöyssyt haittaavat autoliikennettä, asuntoalueella ne ovat kuitenkin perusteltuja 
 hidastetöyssyt haittaavat raskasta liikennettä 
 hidastetöyssyt ovat erityisratkaisu joita ei tarvita joka paikassa, muitakin ratkaisuja on 

olemassa 
 hidastetöyssyt ovat tarpeellisia vain paikoissa, joissa on paljon kevyttä liikennettä 
 hurjastelua voidaan rajoittaa muillakin keinoilla 
 häiritsevät liikaa liikennettä vilkkaammilla kaduilla 
 häiritsisi liikenteen rytmiä 
 hälytysajoneuvojen olisi vaikea kulkea 
 isoilla kaduilla autoilijat käyttäytyvät kurinalaisemmin - pelkät nopeusrajoitukset riittävät, 

pienillä kaduilla liikenne on myös arvaamattomampaa, esimerkiksi lapsien vuoksi 
 isommilla kaduilla ei kulje lapsia kovin paljon, hankaloittaisi liikenteen sujuvuutta 
 isommilla kaduilla nopeus saa olla suurempi, jolloin töyssyt vain hankaloittavat liikennettä 
 isommilla kaduilla nopeus saakin olla hieman suurempi, töyssyt tulevat usein yllätyksenä eikä 

niitä huomaa, ne hankaloittavat ajoliikennettä 
 jalankulkijoiden turvallisuus pitää hoitaa toisella tavalla 
 jatkuva jarruttelu töyssyjen edellä ei ole mukavaa 
 jos ei ole muuta kevyttä liikennettä 
 jos kadun varrella ei ole jalankulkuliikennettä niin töyssyt eivät ole tarpeen 
 jos on hyvät jalkakäytävät niin miksi pitäisi olla, haittaa liikenteen sujuvuutta 
 jos töyssyjä ei huomaa ajoissa niin auto särkyy 
 jos töyssyjä on paljon, ne hankaloittavat ajamista 
 jos töyssyjä tarvitaan pitää ne tehdä huomattavasti matalammiksi kuin nykyään, mielellään 

näkisi muita ratkaisuja, talvella töyssyjä ei välttämättä huomaa jolloin ne saattavat rikkoa 
auton, lisäksi töyssyt vaikeuttavat auraamista 
 jotkut ajavat silti lujaa, kaahareita ei niillä saa kuriin 
 joutuu äkkiä jarruttamaan, vaarallisia 
 kaduilla, joiden varressa ei ole asutusta ne ovat turhia, jokainen näkee kyllä mittarista kuinka 

kovaa ajaa 
 kameravalvonta on parempi 
 kaupungeissa tarpeeksi alhaiset nopeusrajoitukset 
 kokoojakadulta tulevat väistää pääkadulle tullessaan, siinä töyssyt hidastavat matkantekoa 
 koska ei henkilökohtaisesti aja ylinopeutta 
 kuljettajien selkäongelmat, väli seuraavaan niin pitkä että täräys joka kerran yhtä iso 
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 kun enemmän liikennettä mieluummin liikennevalot tai liikenneympyrä 
 kun pääkatu etuajo-oikeutettu hidastaisi liikennettä 
 kyseisillä kaduilla ei välttämättä ole suuria vaaroja tai tarvetta hidastaa vauhtia 
 kyseisillä kaduilla liikkuu vähemmän kevyttä liikennettä 
 liian terävä, auto hajoaa 
 liikenne sumppuuntuu 
 liikennekasvatus lähtee arvomaailmasta eikä töyssyistä, liikennekäyttäytymisen pitää olla 

päässä 
 liikennemerkkien pitäisi riittää, töyssyt ovat kaikkien kiusana vaikka vain pieni osa ajajista 

rikkoo merkkien rajoituksia 
 liikenteen pitäisi sujua itsestään 
 liikenteen pitäisi sujua, töyssyt tekevät liikenteen tökkiväksi, asuntokaduille töyssyt käy 
 liikenteenjakajat jo hidastavat 
 lisäävät polttoaineen kulutusta ja hidastavat liikenteen sujuvuutta 
 lumiaurojen on vaikeampi aurata, hidastavat liikenteen sujuvuutta 
 muilla keinoilla pitää alentaa nopeuksia 
 ne haittaavat teiden kunnossapitoa kuten teiden auraamista 
 niihin on pirullinen ajaa 
 nopeuden alentamiseen voisi olla muitakin keinoja, hidastetöyssyt ovat teräväreunaisia 
 nopeuksia voi pudottaa rajoituksilla 
 nopeus pitäisi saada alemmas muilla keinoilla 
 on mahdollista hoitaa liikennevaloilla tai jollain muulla tavalla, liikennevirta isompi kuin 

asuinkaduilla, ei niin paljon lapsia ja koululaisia, liikenteen pitää sujua 
 parempi näkyvyys 
 pienemmillä teillä riski on suurempi, isommilla pieni 
 pitäisi poistaa tien ylitykset siten että rakennetaan yli- tai alikulkutunneleita 
 pompauttelevat ikävästi, turhaa jarruttelua ja kiihdyttelyä 
 pääkaduilla ei kulje paljon lapsia ja siellä on jalkakäytävät, töyssyt ovat hankalia rekka-

autoille 
 pääkaduilla ei ole lapsia 
 pääkaduilla hidastetöyssyt ovat väärässä paikassa, pääkaduilla pitää pystyä ajamaan 
 pääkaduilla ja kokoojakaduilla liikenne pitäisi olla sujuvaa, muutoin liukkaalla peräänajon 

mahdollisuus kasvaa 
 pääkaduilla liikenne sujuu hyvin ilman hidastetöyssyjä 
 pääkaduilla niitä ei niin tarvitsisi 
 pääkaduilla on sen verran liikennettä muutenkin että niillä ei pysty kaahaamaan 
 pääkadulla vaarallisia talvisaikaan yllättävissä paikoissa 
 rajoitukset ovat parempia 
 riippuu kuinka paljon on jalankulkijoita tai pyöräilijöitä 
 rikkoo autot, turhaa kiihdyttelyä ja jarruttelua 
 ruuhkauttaa 
 ruuhkauttaa liikennettä, liikenne ei olisi joustavaa 
 Saarijärventie on toivoton töyssyineen, huono ajettava 
 seassa ei kevyttä liikennettä, vaikeuttaa liikenteen sujumista 
 siellä ei ole niin paljon jalankulkijoita 
 siellä ei ole paljoa kevyttä liikennettä 
 siellä ei samanlaista jalankulkija -turvallisuusongelmaa 
 siellä isot liikennevirrat, vauhti hidastuu, töyssyt silloin enemmän haitta kuin hyöty 
 siellä kovempi liikenne, liikenteen tulee olla sujuvaa, ruuhkautuu muuten 
 siellä on erilliset jalkakäytävät 
 siellä on pääasiassa linja-autoliikennettä 
 siellä on suurempi nopeus muutenkin 
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 siellä on vilkkaampi liikenne, voi aiheuttaa peräänajoja 
 silloin kun kadulla valmiiksi ajetaan hiljaa sopivat töyssyt sinne, jos ajetaan kovaa niin ei sovi 
 suuremmilla kaduilla ei liiku lapsia, joten eivät tarpeellisia, hankaloittavat autoliikennettä 
 suuremmilla liikennemäärillä hidastaa ja ruuhkauttaa 
 suurin osa kiihdyttää ja jarruttaa jatkuvasti, ajo on epätasaista 
 talvioloissa töyssyt ovat pahitteeksi autoille ja iskunvaimentimille 
 tekevät autoille huonoa 
 tekevät pahaa auton iskunvaimentimille, poliisien valvontaa tulisi mieluummin lisätä 
 tiet ovat tietä varten, esteet hidastavat matkaa turhaan 
 toiset jäävät junnaamaan, joissakin paikoissa vaarallista, koska ihmiset tekevät 

äkkijarrutuksia 
 turhaa hidastelua ja ruuhkaa 
 turhaa kiihdyttelyä ja jarruttelua 
 tylsiä, säikyttää 
 töyssyihin on ärsyttävä ajaa, eivät varsinaisesti ole hyödyksi kyseisillä katuosuuksilla 
 töyssyjä on jo ihan tarpeeksi Jyväskylässä, aivan liikaa 
 töyssyt aiheuttavat turhia jarrutuksia ja kiihdytyksiä 
 töyssyt eivät auta kaahareiden kohdalla 
 töyssyt lisäävät ilmansaasteita ja melusaastetta, kaikenlainen kolina ja räminä kantautuu 

sisälle asti kun autot ylittävät töyssyjä, autot kärsivät töyssyistä, liikenteen sujuvuus kärsii 
 töyssyt ovat vaivalloisia 
 töyssyt saattavat olla vaaratekijä jos niitä ei huomaa ja ovat myös haittana raskaalle 

liikenteelle sekä matalapohjaisille busseille 
 töyssyt tekevät liikenteen kulusta epätasaisen, ne hidastavat nopeutta vain tilapäisesti 
 töyssyt tuntuvat tulevan yllättäen eteen 
 töyssyt voivat olla jopa vaaraksi kuten esimerkiksi Mäkitöyräällä 
 vaarallisia, jos joku tulee liian lujaa 
 vaaranpaikoilla kyllä aiheellisia 
 vahingollisia ajoneuvoille ja matkustajille, ärsyttävä piirre 
 vaikeuttaa ajamista 
 vain asuinkeskittymissä hyvä asia, muuten hidastaa tarpeettomasti matkantekoa 
 valtaväylät pitää olla sellaisia joissa tienylitykset hoituvat valoristeyksien kautta 
 vähentävät usein liikenteen sujuvuutta 
 yleensä pääkaduilta löytyy jalkakäytävät jolloin jalankulkijoilla on turvallista liikkua 
 ärsyttävät vain, jotkut reagoivat siten, että töyssyn jälkeen vain kiihdyttävät enemmän 
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2. HIDASTETÖYSSYJEN TEHOKKUUS AJONOPEUKSIEN 
ALENTAJINA  

 
Kysymys kuului: "Kuinka tehokkaita hidastetöyssyt ovat mielestänne ajonopeuksien 
alentajina?"  
 
Vastaukset jakautuivat alla olevan kuvion mukaisesti. 
 
 

KUINKA TEHOKKAITA HIDASTETÖYSSYT OVAT 
AJONOPEUKSIEN ALENTAJINA?

Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004

30%

59%

9%

1%

2%

Erittäin tehokkaita

Melko tehokkaita

Melko tehottomia

Täysin tehottomia

Ei osaa sanoa

KAIKKI (n= 300)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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3. HIDASTETÖYSSYJEN MERKITYS JALANKULKIJOIDEN JA 
PYÖRÄILIJÖIDEN TURVALISUUDELLE 

 
Kysymys kuului: "Parantavatko hidastetöyssyt mielestänne jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden turvallisuutta esim. kadun ylittämistilanteessa?”  
 
Vastaukset jakautuivat alla olevan taulukon mukaisesti. Kuvio havainnollistaa niiden 
vastaajien osuuksia, joiden mielestä hidastetöyssyt parantavat jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden turvallisuutta. 
 

 

PARANTAVATKO HIDASTETÖYSSYT JALANKULKIJOIDEN JA 
PYÖRÄILIJÖIDEN TURVALLISUUTTA ESIM. KADUN 

YLITTÄMISTILANTEESSA?
Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004

87%

89%

85%

86%

90%

87%

89%

80%

87%

90%

93%

90%

88%

80%

83%

80%

90%

KAIKKI (n= 300)

Mies

Nainen

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

KYLLÄ -vastanneiden %-osuudet

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 
 
 

Parantavatko hidastetöyssyt mielestänne jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden turvallisuutta esim. kadun ylittämistilanteessa?

10% 30

87% 261

3% 9

100% 300

Ei

Kyllä

Ei osaa sanoa

Parantavatko hidastetöyssyt jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden turvallisuutta esim. kadun
ylittämistilanteessa?

KAIKKI

% n=
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4. MIELIPITEET HIDASTETÖYSSYJEN MITOITUKSESTA 
 
Kysymys kuului: "Ovatko hidastetöyssyt Jyväskylässä mitoitukseltaan (kuten 
jyrkkyydeltään ja korkeudeltaan) mielestänne…?"  
 
Vastaukset jakautuivat alla olevan kuvion mukaisesti. 
 
 

OVATKO HIDASTETÖYSSYT JYVÄSKYLÄSSÄ 
MITOITUKSELTAAN...?

Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004

24%

64%

4%

8%

Liian suuria

Sopivia

Liian pieniä

Ei osaa sanoa

KAIKKI (n= 300)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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5. HIDASTETÖYSSYISTÄ VAROITTAMINEN  
 
Kysymys kuului: "Hidastetöyssyjen rakentamisen yhteydessä kadulle on merkitty 30 km/h 
nopeusrajoitus tai töyssyistä on varoitettu erillisellä liikennemerkillä. Onko hidastetöyssyistä 
mielestänne ilmoitettu tai varoitettu riittävästi?" 

 
Vastaukset jakautuivat alla olevan taulukon mukaisesti. Kuvio havainnollistaa niiden 
vastaajien osuuksia, joiden mielestä hidastetöyssyistä on varoitettu riittävästi. 
 

 

ONKO HIDASTETÖYSSYISTÄ ILMOITETTU TAI 
VAROITETTU RIITTÄVÄSTI?
Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004

76%

76%

76%

82%

69%

78%

79%

72%

73%

83%

77%

70%

72%

90%

67%

87%

75%

KAIKKI (n= 300)

Mies

Nainen

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

KYLLÄ -vastanneiden %-osuudet

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

Hidastetöyssyjen rakentamisen yhteydessä
kadulle on merkitty 30 km/h nopeusrajoitus

tai töyssyistä on varoitettu erillisellä liikennemerkillä.
Onko hidastetöyssyistä mielestänne ilmoitettu tai varoitettu riittävästi?

20% 59

76% 228

4% 13

100% 300

Ei

Kyllä

Ei osaa sanoa

Onko hidastetöyssyistä ilmoitettu
tai varoitettu riittävästi?

KAIKKI

% n=
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Kysymys kuului: "Hidastetöyssyjen rakentamisen yhteydessä kadulle on merkitty 30 km/h 
nopeusrajoitus tai töyssyistä on varoitettu erillisellä liikennemerkillä. Onko hidastetöyssyistä 
mielestänne ilmoitettu tai varoitettu riittävästi?" 
 
Niiltä vastaajilta, joiden mielestä hidastetöyssyistä ei ole varoitettu riittävästi, kysyttiin 
lisäksi miten tätä asiaa tulisi parantaa. Seuraavaan luetteloon on tulostettu saadut 
spontaanit parannusehdotukset. 
 
Miten asiaa tulisi parantaa: 
 

 varoitustolppia/ -kylttejä tulisi lisätä (4 mainintaa) 
 lisäämällä merkintöjä (2 mainintaa) 
 poistaa töyssyt kokonaan (2 mainintaa) 
 aina pitäisi olla varoitusmerkki töyssystä eikä pelkästään nopeusrajoitus 
 asiaankuuluvilla merkeillä, lisää kyseisiä liikennemerkkejä 
 ei ole paljon näkynyt töyssyjä eikä varoituksia, kai voisi töyssyjä lisätä niin olisi varoituksiakin 
 enemmän merkkejä, selkeämpiä merkintöjä, näkyvyyttä myös pimeässä ihan töyssyn 

kohdalle 
 havaintotolppia tulisi lisätä 
 hidastetöyssyistä pitäisi ilmoittaa aikaisemmin ja lukumäärä montako töyssyä tienpätkällä on 
 huomiota herättävämpi merkki 
 isommat liikennemerkit 
 isommat merkit töyssyjen kohdille, merkintä puutteellista erityisesti talvisin 
 isommilla merkeillä merkitä töyssyjen alkamiskohta 
 joissakin paikoissa voisi olla paremmin varoitettu juuri erillisellä liikennemerkillä 
 jossain tapauksissa töyssyt huomaa vasta aivan niiden kohdalla, pimeässä etenkin käy näin, 

Vellamonkatu Mäki-Matin -alueella on tällainen "tapaus", varoitusmerkki töyssystä yleensä 
autojen takana piilossa, sitä ei huomaa 
 kadun päässä tulisi ilmoittaa töyssyistä, lisäksi töyssyjä on liian tiheään 
 kaikki töyssyt pitäisi merkitä tolpilla tien sivuissa sillä talvella niitä ei muutoin näe 
 kaikkialla ei ole ilmoitettu riittävästi, erillinen liikennemerkki tarvitaan aina 
 kolmiomerkki, töyssyn kuva tai hidaste merkki, Haapaniemessä ei suurempaa tai selvää 

merkkiä tarpeeksi ajoissa 
 Kortesuonkadulla töyssyä ei huomaa, yhtenäinen huomiota herättävä liikennemerkki, jonka 

oppii helposti n. 50 m ennen töyssyä; merkissä ei ole tarpeen olla tekstiä 
 laittamalla lisää varoitusmerkkejä töyssyistä 
 liikennemerkit olisi saatava jokaisen töyssyn yhteyteen, tolpat näkyvämpiä 
 liikennemerkit töyssyjen yhteyteen molemmille puolille 
 lisää merkkejä vain, kesällä maaleilla 
 lisää merkkejä, tosin osasyy autoilijoissa 
 madaltamalla töyssyjä sekä laittamalla niihin kunnolliset varoittavat merkinnät 
 merkit voisivat olla sijoitettu aikaisemmin 
 merkitä paremmin ja selkeämmin 
 merkkejä saisi olla enemmän, pimeässä ei aina meinaa nähdä 
 merkkejä voisi olla enemmän ja näkyvämmin, vasta kohdalla 
 osa heijastintolpista on ollut pusikon peittämiä 
 ovatko liikennemerkit ja varoitukset pimeässä heijastavia? 
 paremmat merkinnät 
 pitäisi riittävän ajoissa olla töyssyistä kertova liikennemerkki ja siinä kertoa, kuinka pitkällä 

matkalla töyssyjä on 
 reunamerkkejä tulisi nostaa, näkyvyyttä pitäisi parantaa 
 selkeillä kylteillä, heijastin tolppa olisi hyvä 
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 selkeämmin merkitseminen tarpeellista 
 suuremmat ja selkeämmät merkinnät töyssyjen yhteyteen 
 talvella eivät näy 
 talvella näkyvät huonommin kuin kesällä, lumi on selkeästi ongelma, se myös tasaa töyssyjä, 

jollain tavalla se pitäisi, olisiko tienvarsimerkintä, talvella pimeää, valot ehkä voisivat auttaa 
ja heijastua 
 talvella vaikeampi huomata 
 talvisin voisi huolehtia paremmin varoittamisesta sillä lumi peittää ajoratamaalaukset 
 tolpat voisivat olla vielä selkeämmin esillä 
 tulisi merkitä näkyvämmin, kuten parilla tolpalla eikä ainoastaan yhdellä, töyssyn kohdalle 

valaistus 
 töyssyistä voisi ilmoittaa liikennemerkillä jossa on ilmoitettu edessä olevista töyssyistä, 

talviaikaan ajoratamaalaukset ja liikennemerkit tahtovat peittyä lumeen 
 useampia liikennemerkkejä, merkki myös kauemmas töyssystä 
 useimpia liikennemerkkejä varoittamaan 
 usein tulee yllättäen, merkit puutteellisia ajoittain 
 vaihtelevasti, osassa saisi olla aikaisemmin ja enemmän varoituksia 
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6. MIELIPITEET PERÄKKÄISTEN HIDASTETÖYSSYJEN 
SIJOITTELUSTA 

 
Kysymys kuului: "Kadulla on useita hidastetöyssyjä peräkkäin. Sijaitsevatko ne 
mielestänne…?" 
 
Vastaukset jakautuivat alla olevan kuvion mukaisesti. 
 
 

KADULLA ON USEITA HIDASTETÖYSSYJÄ PERÄKKÄIN. 
SIJAITSEVATKO NE...?

Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004

4%

59%

28%

9%

Liian kaukana toisistaan

Sopivalla etäisyydellä toisistaan

Liian lähellä toisiaan

Ei osaa sanoa

KAIKKI (n= 300)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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7. VAPAAT KOMMENTIT JA MIELIPITEET 
HIDASTETÖYSSYISTÄ 

 
Kysymys kuului: "Mitä muita kommentteja tai mielipiteitä Teillä olisi hidastetöyssyistä?" 
 
Kysymys oli avoin eli valmiita vastausvaihtoehtoja ei annettu. Seuraaviin luetteloihin on 
tulostettu saadut spontaanit kommentit. 
 
Myönteiset kommentit: 
 

 alentavat ajonopeuksia/ tehokas nopeuden hidastaja (30 mainintaa) 
 hyvä juttu varsinkin lapsia ajatellen (11 mainintaa) 
 lisää/ parantaa turvallisuutta (9 mainintaa) 
 koulujen läheisyydessä ovat ihan tarpeellisia/ hyviä (7 mainintaa) 
 jalankulkijoiden kannalta hyviä/ parantavat jalankulkijoiden turvallisuutta (4 mainintaa) 
 niitä saisi olla enemmän (4 mainintaa) 
 hidastetöyssyt ovat hyvä asia (3 mainintaa) 
 parantavat liikenneturvallisuutta erityisesti kevyen liikenteen osalta (3 mainintaa) 
 asuntoalueilla hyviä (2 mainintaa) 
 parantavat pyöräilijöiden turvallisuutta (2 mainintaa) 
 ajaa asiansa vaaranpaikoilla 
 asiallisia ovat kunhan niihin vaan tottuu 
 asuinkaduilla hyviä, mielellään useita peräkkäin 
 asuinkaduilla hyödyllisiä, kevyen liikenteen vuoksi 
 autoilijat eivät muuten noudata rajoituksia 
 ei pidä mitenkään hirveän tehokkaina yleensäkään tällä hetkellä 
 ensin tuntuivat huonoilta, mutta tottumisen jälkeen yleisesti ottaen hyvä ratkaisu 
 estävät melusaasteen syntymisen, mutkissa hidastavat niin paljon ettei jää alle 
 haluaisi myös omalle kadulleen 
 hidastaa liikennettä ettei ajeta mahdotonta nopeutta, muutoin suoralla tiellä vauhti kiihtyy 

liian kovaksi, kun tiedetään että töyssyjä on, ei ajeta niin lujaa 
 hidastavat nopeuksia asuinalueilla joissa on lapsia ja rajoittavat kaahaamista 
 hidastetöyssyt ovat hyviä ja tarpeellisia 
 hidastetöyssyt ovat hyviä risteysten yhteydessä 
 hillitsevät kaahaajia, turvallisuus lisääntyy 
 hyvin sijoitettuina parantavat turvallisuutta, alentaa nopeuksia 
 hyviä jos lähistöllä on esim. päiväkoti 
 hyviä koulujen ja lastentarhojen lähellä 
 hyviä, eivät häiritse liikennettä 
 hyvä jos useita töyssyjä peräkkäin 
 hyvä suuntaus kaupungin liikenteen kehityksessä 
 hyödyllisiä, hidastavat ajoa 
 jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta ne hyviä, koska ne hidastavat ajonopeutta ja näin 

ollen parantaa turvallisuutta 
 jalankulun kannalta töyssyt myönteisiä, esim. Pitkäkadulle rakennettu töyssy vaikutti 

positiivisesti jalankulun mahdollisuuksiin 
 joissain paikoissa töyssyt ovat tarpeellisia, esim. paikoissa joissa nopeutta ei voida valvoa ja 

koulujen lähellä 
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 jos ei muulla valistuksella voi kontrolloida liikennekäyttäytymistä niin töyssyt tulevat 

tarpeeseen 
 jos ei muuta keinoa ole nopeuksien alentamiseen, niin katujen asukkaille kai se on hyvä, jos 

se turvallisuutta edistää, itse ei asu sellaisella kadulla, jossa töyssyjä on, tosiasiahan on se, 
että ajetaan liian kovaa eikä noudateta rajoituksia 
 jossain paikassa voivat palvella tarkoitustaan 
 Jyväskylässä ongelmana on ollut lähinnä Viitaniementie ja Pitkäkatu, töyssyt ovat 

vähentäneet kaahailua ja lisänneet turvallisuutta esimerkiksi koulujen ja vanhusten talojen 
läheisyydessä 
 kaahailu on loppunut tai ainakin hiljentynyt sivukaduilla 
 kaaharit saattavat ottaa opikseen 
 kotikadulla on hidastunut häiritsevä ajo 
 koulun lähistöllä Keltinmäentiellä ollut positiivisia vaikutuksia 
 kun ajaa kerran liian lujaa, ei aja uudestaan 
 kunhan tehdään oikein niin ei ole mitään vikaa 
 Kuokkalan keskustassa ja Lutakossa ne hidastavat autojen nopeuksia ja lisäävät mm. lasten 

turvallisuutta 
 kyllä niiden sijoitus yleensä on hyvä, on hyötyä liikenneturvallisuuden kannalta 
 lasten, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta hyviä 
 Lehtisaaren koulun kohdalla ovat auttaneet, hurjastelu vähentynyt 
 liikenneturvallisuus paranee asuinalueilla sekä päiväkotien ja koulujen läheisyydessä 
 lisää turvallisuutta ja vähentää hurjastelua 
 lisää turvallisuutta, hidastaa tarpeeksi 
 lisäävät liikenneturvallisuutta jalankulkijoille 
 lisäävät turvallisuutta liikenteessä, etenkin Jyväskylässä ajavat jopa päin punaisia 
 Loukkukorventielle pitäisi saada niitä 
 lähiöissä hyvä asia, lasten ja vanhusten turvallisuuden kannalta 
 läpiajopaikoissa hyviä 
 mitoitus on kohdillaan 
 niitä saisi olla enemmän lapsien ja jalankulkijoiden turvallisuutta varten 
 näki kun joku nuori ajoi suurella nopeudella töyssyihin ja auton etuosa hajosi, ajatteli että 

ainakin luulisi oppivan että ei kannata ajaa lujaa 
 oikeassa paikassa ok, esim. isojen risteysten lähellä 
 oikein sijoitettuina oikeille paikoille hidastetöyssyt ovat perusteltuja 
 olisi toivottavaa, että Tyyppäläntie-Lahjaharjuntielle saadaan töyssyt, Anttoninkadun 

suunnalta lähtee paljon koululaisia, ja autojen nopeudet hirvittävän kovat, vaikka rajoitus 40 
km/h, ihmiset ajavat 60 km/h, myös linja-autot, todella tarvetta 
 omalla asuntoalueella niitä saisi olla tiheämpään 
 ovat hyviä siellä missä on lapsia ja paikoilla joissa kadun ylittäminen muuten on lähes 

mahdotonta 
 ovat paikallaan siellä, missä nopeudet ovat liian suuria 
 paikoissa, joissa on paljon jalankulkua ja pyöräilyä, hiljenee vauhti, mikä on siis tarpeen 
 pakottaa autoilijat jarruttamaan, ovat tehokkaita 
 parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta, hidastaa ajonopeuksia, varsinkin pitkällä suoralla 

tiellä jalankulkijat eivät muuten turvassa 
 parantaa liikenneturvallisuutta, alentaa keskinopeuksia kaupunkialueilla 
 parantavat etenkin lasten turvallisuutta jalankulkijoina sillä nopeudet pienenee 
 parantavat lasten, jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen turvallisuutta 
 parantavat liikenneturvallisuutta erityisesti kaduilla missä liikkuu paljon lapsia kuten 

asuntoalueilla ja koulujen läheisyydessä 
 parantavat liikenneturvallisuutta erityisesti koulujen läheisyydessä sekä koulumatkoilla 
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 parhaimmillaan ne on asutusaluille joissa on paljon poikkiliikennettä, hinta-laatu -suhde 

töyssyissä on paras 
 pienillä asumiskaduilla erittäin hyvä ratkaisu 
 pihakaduilla ihan ok 
 puoltavat paikkansa siellä, missä kulkee lapsia, etenkin koulujen ja päiväkotien läheisyydessä 
 Puomitiellä töyssyt ovat hidastaneet nopeuksia ja siirtäneet osan läpiajoliikenteestä pois 

kadulta 
 pyöräilijän kannalta hyödyllinen, turvallinen 
 rallin ajajat eivät pysty ajamaan kovaa 
 rauhoittaa liian vilkkaita katuja 
 saattavat toimia asuntokaduilla mutta eivät pääväylillä 
 saisivat vain hidastaa vauhtia, eikä rikkoa autoa 
 suojatie hidastetöyssyn päällä on hyvä idea 
 suojatien kohdalla hidastetöyssyt ovat järkeenkäypiä, tällöinkin koko suojatie pitäisi olla 

korotettu ylös 
 suojelee jalankulkijoita, erityisesti lasten kannalta 
 suurilla liikennemäärillä nopeudet vähenevät tehokkaasti, meluhaitta pienempi 
 tarpeellisia sillä parantavat turvallisuutta ja alentavat nopeuksia 
 tilannenopeus vähenee ja esim. lasten turvallisuus liikenteessä paranee 
 tilapäisesti nopeus laskee, tehokkuus 
 toimii kun ajaa sovittua tasaista nopeutta 
 töyssyjen pitäisi olla sellaisilla paikoilla ja kohdissa missä on lapsia ja jalankulkijoita 
 töyssyjen rakentamisen alkuperäisajatus oli hyvä 
 töyssyt hidastaa väkisinkin, jolloin se suojelee jalankulkijoita ja pyöräilijöitä 
 töyssyt hyviä, koska saavat noudattamaan nopeusrajoituksia ja todelliset nopeudet alenevat 
 töyssyt ovat hyvä juttu jos ihmiset hiljentävät niihin 
 varmistavat alueelle soveltuvan nopeuden, rauhoittavat liikennettä ja estävät ylinopeuksia 
 vauhdin hiljentyminen lisää lasten liikenneturvallisuutta 
 voisi tehdä lisää pikkukaduille 
 vähentää hurjastelua 
 yleensä ottaen hyviä ovat, hidastavat ajonopeutta, joutuu havainnoimaan enemmän 

ympäristöä 
 äitinä pitää tarpeellisina ja kaipaisi sellaista Mannilan tienhaaraan, töyssyjä kunnioitetaan 

paremmin kuin valoja 
 
Kielteiset kommentit: 
 

 jotkut töyssyt ovat liian korkeita (7 mainintaa) 
 välillä niitä on liian tiheästi (7 mainintaa) 
 auto voi rikkoontua (3 mainintaa) 
 jotkut töyssyt rakennettu liian teräviksi (3 mainintaa) 
 merkinnässä olisi parantamisen varaa (3 mainintaa) 
 talvella töyssyjen teho laskee (2 mainintaa) 
 "valtaväylillä" ovat haitaksi, liikenteen päästävä kulkemaan vapaasti 
 aiheuttaa päästöjä ja heikentää turvallisuutta, koska painavat kaasua voimakkaasti töyssyjen 

välillä 
 autoilija joutuu jarruttelemaan ja asennoitumaan liikenteeseen täysin uudella tavalla 
 autoilijana puolestaan ne on inhottavia koska ajorytmi kärsii 
 autojen tai auran törmäykset hidastetöyssyihin aiheuttavat sähköhäiriöitä viereisessä 

omakotitalossa 
 ei nivelystävällisiä 
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 ei ole joutunut olemaan ambulanssin kyydissä, miltähän töyssyt siinä tuntuvat 
 ei paljon ilahduta jos töyssy on suojatien kohdalla, Holstissa on töyssyjä jotka menee 

pusikosta pusikkoon 
 ei pidä mitenkään hirveän tehokkaina yleensäkään tai tällä hetkellä 
 ei saisi olla kokoojakaduilla, esim. syöttö Nelostielle, 30 km/h, pitäisi kaksi kilometriä 

aikaisemmin ottaa huomioon töyssy 
 eivät toimi käytännössä, koko auto saattaa karata käsistä, auto saattaa mennä rikki, 

ajomukavuus kärsii 
 haittaavat auraamista ja muuta talvikunnossapitoa, Saarijärventiellä on innostuttu vähän 

turhankin paljon töyssyjen rakentamisessa ja ajaminen on vaikeaa 
 haluaisi hidastetöyssyt kokonaan pois 
 hankalia auton kunnon kannalta, sekä iskunvaimentimien kannalta, aurauksen kanssa voi 

tulla ongelmia 
 hankaloittavat vain liikennettä kaduilla joilla ei ole asutusta 
 harmi kun ovat liian matalia, Lohikoskella on kouluja, nuoriso ajaa kuitenkin kovasti töyssyjen 

yli 
 hidastetöyssyjen sijoittamisessa pitää olla tarkempi, pihateiden kohdalla töyssyt voivat estää 

pihaan ajon 
 hidastetöyssyjä pitäisi lisätä asuntoalueille ja koulujen läheisyyteen 
 hidastetöyssyjä voisi olla paikoitellen lisääkin 
 hidastetöyssyt ovat hankalia autoilijoille ja rasittavat autoja 
 hidastetöyssyt ovat toisinaan vähän liian lähellä toisiaan 
 huonosti merkityt töyssyt vaurioittavat autoa, töyssyjen rakentamiseen voisi käyttää järkeä ja 

harkintaa ettei niitä olisi suuremmilla väylillä liikennettä hidastamassa 
 huonosti varoitetut töyssyt särkevät auton, ei kerkeä hiljentämään kun huomaa liian 

myöhään 
 iskunvaimentimet kuluu 
 isommilla kaduilla rajoittavat 
 isommilla kaduilla töyssyjä ei aina huomaa ja niihin tulee ajettua liian lujaa, mikä ei ole 

autolle hyväksi 
 isommilla kokooja- ja pääkaduilla liikenne sujuu liian hitaasti ja tukkeutuu 
 isommilla teillä kuten kokoojakaduilla aiheuttaa jonoja ja huonontaa sujuvuutta, saatava 

muuten hoidettua, esim. liikennevaloilla 
 joidenkin töyssyjen arkkitehtuuri puutteellista, esimerkiksi töyssyjä rakennettu mäkiin, jolloin 

ne keräävät mm. vettä sateella 
 joillakin kaduilla viemärikaivot on sijoitettu huonosti töyssyjen läheisyyteen, ja kun sataa, vesi 

jäätyy töyssyjen viereen ja tekee tiestä liukkaan 
 joillakin tiepätkillä niitä on liikaa peräkkäin, kaksi töyssyä samalla pätkällä riittäisi 
 joissain paikoin turhan tuntuisia 
 joissakin hidastetöyssyissä liian jyrkkä reuna, saa olla korkea mutta yli olisi hyvä päästä 

rikkomatta autoa, Schaumanin Puistotiellä esimerkiksi liian jyrkkä reuna 
 joissakin paikoissa hyväksi, mutta ei ainakaan lisää, niissä rikkoo autonsa helposti 
 joissakin paikoissa liian tiuhassa, merkinnät paikoin puutteellisia 
 joissakin paikoissa tarpeettoman monta, tulee liian paljon kiihdyttämistä ja jarrutusta 
 jokaisen autoilijan tulee varmistaa tilannenopeutensa ja huomioida niin jalankulkijat, 

pyöräilijät kuin muut tienkäyttäjät ilman töyssyjä, töyssyt ovat paikallaan ainoastaan koulujen 
kohdalla 
 jos ajaa liian lujaa, niin rikkoo autonsa, vaarallisia kadunkulmissa 
 jos ne ovat jyrkkiä ja teräviä, ne hajottavat autot 
 jos niitä ei merkata niin ne ovat hankalia 
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 jos töyssyjä on liian tiheästi niistä ei käytännössä ole hyötyä, esim. Rasinrinteellä 

liikenneympyrän jälkeen on tulossa lyhyelle matkalle kolme tai neljä hidastetöyssyä, jotka 
ovat ehdottomasti liikaa 
 jos töyssyä ei huomaa auto voi hajota 
 joskus ne ovat liian jyrkkiä, kuten etelämmässä Suomessa, mutta ei Jyväskylässä 
 joskus ne tahtovat jäädä huomaamatta 
 joskus tuntuu että töyssyjä on liiankin tiheässä 
 joskus töyssyt ovat liian korkeita, jolloin liikenne katkonaista ja syntyy turhaa kaasuttelua 
 joskus töyssyt ovat olleet liian korkeita ja jyrkkiä, viime aikoina ei sellaisia ole kuitenkaan 

tullut vastaan 
 joskus ärsyttävät jos sijaitsevat turhilla paikoilla joilla ei ole edes asutusta 
 jossakin paikoissa töyssyt ovat liian matalia 
 jotkut liian korkeita, hankaloittavat ajamista, rikkovat autoja 
 jotkut töyssyt on merkitty huonosti jolloin niitä ei osaa varoa 
 jotkut töyssyt ovat liian jyrkkiä 
 jotkut töyssyt ovat liian korkeita ja liian tiheään 
 jotkut töyssyt ovat liian korkeita jolloin autojen iskarit kärsivät 
 jotkut töyssyt ovat väärässä paikassa Kypärämäessä 
 joutaisivat pois, tilalle kukkalaatikoita tai muuta kierrettävää 
 joutavia ajajan kannalta 
 Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan hidastetöyssyjen koko pitäisi olla yhtenäinen, on 

hölmöä kun ajaa samaa tietä ja yhtäkkiä hidastetöyssyjen koko muuttuu kun ylitetään 
kaupungin ja maalaiskunnan raja 
 kaikki paikat missä ne ovat eivät ole hyviä, saisivat olla vain taajama-alueella 
 kalliita ratkaisuja 
 Keskussairaalan takana on sokeiden koulu, eikä jalankulkijoita ole, eli töyssyt ehkä turhia 

siellä 
 kiihdytykset ja jarrutukset lisää pakokaasumääriä 
 kiireessä haitallisia 
 korkeat töyssyt talvella vaarallisen liukkaita 
 kunhan ovat asiallisesti rakennettuja ja merkittyjä 
 liian jyrkkiä, autoille vaarallisia, nopeuden rajoittaminen pitää tehdä muuten, raskaalle 

liikenteelle haitallisia 
 liian jyrkkiä, liian lähellä toisiaan 
 liian jyrkkiä, yksittäiset töyssyt pitkillä kaduilla eivät näy, ei osaa varoa 
 liian jyrkät töyssyt saattavat aiheuttaa onnettomuuksia 
 liian terävät hajottavat autot, talvella ei niin paha ongelma siinä 
 liian tiheässä pääkaduilla 
 liian tiheästi, osa liian suuria 
 liikenteen sujuvuuden kannalta huonoja, mieluiten jättäisi pois, hankalia ovat 
 lumen vaikutus vähentää hidastetöyssyn tehoa 
 Lutakon töyssy iskee pahasti autoa vaikka ajaisikin hitaasti 
 Lutakossa Schaumanin Puistotiellä liian korkeat töyssyt 
 Lutakossa töyssyt liian terävät ja hankalat: roiskeläpät ottavat niihin kiinni, yleisesti joku muu 

keino olisi parempi: töyssyt inhottavia autolle ja kuskille 
 lyhytaikainen vaikutus, pahimmillaan vaarantaa liikennettä, melu lisääntyy töyssyjen lähellä 

kun ihmiset jarruttavat ja kiihdyttävät autojaan 
 melu hidastetöyssyn kohdalla lisääntyy, hankaloittaa aurausta ja kadun kunnossapitoa, 

töyssyn kohdalle kertyy lunta ja keväällä hiekkaa 
 mielummin jollain muulla tavalla hidastettava liikennettä 
 monessa paikassa on töyssyjä ihan turhaan, muoti-ilmiö 
 moni ottaa riskin ja karauttaa lujaa töyssyihin 
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 muoti-ilmiö 
 muualla kuin suojatien kohdalla töyssyt ovat Suomen olosuhteisiin toimimattomia ja 

aiheuttavat ongelmia sujuvalle liikenteelle 
 Myllyjärven ja Ylämyllyjärven välillä ovat huonosti sijoitettuja, eivät auta yhtään 
 ne ei paranna turvallisuutta tarpeeksi, pitäisi ennemminkin vaikuttaa ihmisten asenteisiin, 

rikkoo autot 
 ne ovat liian matalia 
 niistä ei hyötyä, bussikaduilla töyssyistä vain haittaa, liikenne edestakaisin nytkyttämistä eikä 

sujuvaa 
 niistä voisi tiedottaa paremmin 
 niitä ei huomata, töyssyn jälkeen kiihdytetään 
 niitä ei tarvittaisi ollenkaan 
 nopeilla teillä "suojaavat" liikenteenjakajat tehokkaita, eivät riko autoja, parempia kuin 

hidastetöyssyt 
 nykyään on innostuttu rakentamaan liikaa töyssyjä ja autot kärsivät jatkuvasta 

pomppimisesta 
 on liian paljon peräkkäin, joutuu hidastamaan ja kiihdyttämään toistuvasti 
 on miettinyt jos ne vaikeuttavat kadun aurausta 
 ovat epämiellyttäviä niille jotka usein käyttävät tietä 
 ovat pahaksi autojen etuhelmoille ja iskunvaimentimille erityisesti talvioloissa 
 paikoin liikaa rauhallisilla alueilla, liian teräviä 
 Peltokadulle Tarhamäkeen tarvitaan vielä yksi hidastetöyssy, kadulla hurjastelu hirvittää 

koska alueella on paljon lapsia, Länsi-Päijänteentien liikennettä pitäisi rauhoittaa esim. 
hidastetöyssyillä lasten koulumatkojen turvaamiseksi 
 pikkutöyssyillä ei ole suurta tehoa 
 pimeinä aikoina ei tahdo nähdä varoituksia tulevista töyssyistä 
 pitäisi olla loivempia, liian useassa paikassa 
 pitäisi valvoa rajoituksia mieluummin kuin laittaa esteitä, järkevissä automaissa missään ei 

ole vastaavia 
 rikkovat autoja huonon näkyvyyden vuoksi 
 ruuhkauttavat liikennettä 
 Saarijärventiellä hidastetöyssyt liian lähekkäin 
 se joka kaahaa, kaahaa ilman töyssyjäkin, saastumisen kannalta huono, että kiihdytellään 

töyssyjen välillä 
 sijoittelussa epätasaisuutta 
 sotkee sitä kokonaiskuvaa likkaa ja kapeuttaa teitä 
 Suolahdessa liian teräviä/liian jyrkkiä, vaarallisiin risteyksiin tai mutkiin sekä lasten 

kulkureiteille esim. leikkipuistojen lähelle lisää töyssyjä 
 Suomessa vanhentunut autokanta, auto särkyy, töyssyistä varoittaminen että pitäisi nopeus 

pudottaa 50:stä 30:een tai pitää olla töyssyistä kertova lisäkilpi, töyssyä ei näe talvella, 50 
metriä ennen töyssyä nopeusrajoituksen pudotus 
 suorilla väylillä jotka eivät ole asuinkäytössä olisi tehokkaampia konsteja käytettävissä 
 Säynätsalon Lehtisaaressa pari korkeaa ja lyhyttä töyssyä, niihin ajaa usein liian lujaa, aika 

kauan pyydettiin töyssyä Muuratsaloon ennen sen saamista, asukkaita voisi vielä enemmän 
kuunnella 
 tarpeettomia jos jalkakäytävä kulkee vieressä 
 tien korjaaminen menee hukkaan jos töyssyt tehdään erikseen 
 tietyissä paikoissa töyssyistä on enemmän haittaa kuin hyötyä kuten mäessä tai alueella 

jossa kuljetetaan hevosia 
 tulee päästöjä 
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 turhat jarruttelut töyssyjen kohdalla eivät varsinaisesti paranna turvallisuutta tai hidasta 

todellista ajonopeutta 
 turhia rakennelmia, ihmisiä pitäisi muuten, kuten sanktioilla ohjata noudattamaan sääntöjä, 

nopeusrajoitusmerkkejä tulisi olla muulloinkin, kuin jollekin alueelle tultaessa, sillä rajoitus voi 
unohtua, nopeusrajoituskatumaalaukset hyviä 
 töyssyihin liittyy omat vaaransa, eivät välttämättä paranna turvallisuutta 
 töyssyistä aiheutuva autojen kiihdytys ja jarrutus ei ole ilmanlaadun kannalta hyvä asia, 

epätasainen ajo lisää pakokaasuja 
 töyssyjä alkaa olla jo liikaa joka puolella 
 töyssyjä ei aina ole riittävästi, usein töyssyä varten hidastetaan mutta heti sen jälkeen 

kiihdytetään uudestaan 
 töyssyjä ei tahdo nähdä varsinkaan talvella, joutuu jatkuvasti jarruttamaan ja kiihdyttämään, 

kun töyssyjä on useita 
 töyssyjä tuntuu olevan vähän jokaisella kadunpätkällä eli niitä on rakennettu liikaa 
 töyssyn profiiliin syytä kiinnittää huomiota, monesti jää huomaamatta töyssyt, talvisaikaan 

varsinkin lumi on kerääntynyt töyssyyn, näin ollen talvisaikaan hidasteita ei ole ollenkaan, 
autot hajoavat helposti 
 töyssyt aiheuttavat turhaa kaasuttelua ja jarruttelua, varsinkin jos niitä on useita peräkkäin 
 töyssyt hidastavat vähän autoilijoiden matkanopeuksia 
 töyssyt liian pieniä kokoojakaduilla 
 töyssyt ovat hieman liian jyrkkiä ja korkeita 
 töyssyt ovat kerta kaikkiaan mielettömiä, liikenteen sujuvuus kärsii ja ajorytmi katoaa 
 töyssyt ovat liian teräviä ja niitä on joissain paikoissa liikaa ja toisissa paikoissa liian vähän, 

töyssyjä saisi laittaa tasaisesti niin että koko katu saisi olla töyssytetty eikä vain osittain 
 töyssyt ovat yleensä vaivalloisia 
 useimmiten töyssyt ovat liian korkeita ja autot kärsii, lakimääräinen korkeus ja jyrkkyys 

ylittynyt varmaan useammassakin töyssyssä 
 usein liian jyrkkiä, auto kärsii 
 vahingollisia ajoneuvoille, ärsyttäviä kuljettajille 
 vaihtelevasti onnistuneet, joko turhia tai jyrkkiä, yksi töyssy oli tehty eikä ollut heti merkitty 
 vaurioittavat autoja, joten kameravalvonta olisi parempi vaihtoehto 
 voi olla jopa vaarallinen jos liian liukkaat kelit ja niihin ajaa liian lujaa isolla autolla jossa 1000 

kg tavaraa perässä, silloin on auton iskarit ja ripustukset vaarassa hajota, haittaa liikennettä, 
isot autot ajaa hiljaa, jonoa tulee 
 yleisesti töyssyt hidastavat liikennettä aina kun liikenne lisääntyy 
 Ylämyllyntiellä kohdassa, jossa ei ole asutusta on keskellä ylämäkeä yksittäinen hidastetöyssy 

joka haittaa liikennettä jos esimerkiksi kuljettaa peräkärryä tai venettä auton perässä, tämä 
töyssy on tarpeeton 
 ärsyttäviä  
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8. ALENNETTUJEN NOPEUSRAJOITUSTEN TARPEELLISUUS 
 
Kysymys kuului: "Asuntoalueilla ja kaupungin keskustassa on asetettu 30 km/h ja 40 
km/h nopeusrajoituksia entisen 50 km/h rajoituksen sijasta. Ovatko alennetut 
nopeusrajoitukset asuntoalueilla mielestänne tarpeellisia? Entä kaupungin keskustassa?" 
 
Vastaukset jakautuivat alla olevan kuvion mukaisesti. 
 

 

OVATKO ALENNETUT NOPEUSRAJOITUKSET TARPEELLISIA 
ASUNTOALUEILLA? ENTÄ KAUPUNGIN KESKUSTASSA?
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Kysymys kuului: "Asuntoalueilla ja kaupungin keskustassa on asetettu 30 km/h ja 40 
km/h nopeusrajoituksia entisen 50 km/h rajoituksen sijasta. Ovatko alennetut 
nopeusrajoitukset asuntoalueilla mielestänne tarpeellisia? Entä kaupungin keskustassa?" 
 
Vastaajia pyydettiin lisäksi perustelemaan vastauksensa. Seuraaviin luetteloihin on 
tulostettu saadut spontaanit perustelut. 
 
Perustelut, miksi alennetut nopeusrajoitukset eivät ole tarpeellisia asuntoalueilla: 
 

 50 km/h on tarpeeksi alhainen / sopiva / tarpeeksi hidas nopeus (5 mainintaa) 
 niitä ei noudateta (4 mainintaa) 
 ei kukaan aja niin hiljaa (2 mainintaa) 
 30 km/h rajoituksella liikenteen sujuminen kärsii, eikä rajoitusta noudateta 
 30 km/h tai 40 km/h tekee liikkumisen liian hitaaksi 
 autolla on inhottava madella 
 ei siellä muutenkaan ajeta kovin kovaa 
 jokaisen pitäisi itse tajuta valita oikea tilannenopeus 
 jos ajontien kummallakin puolella on jalkakäytävä, niin miksei voisi ajaa hieman lujempaakin 

kuin 30-40 km/h 
 joskus 40 km/h liian alhainen, esim. Voionmaankadulla saisi olla 50 km/h 
 kolmekymmentä on liian vähän, neljäkymmentä sopiva asuntoalueille 
 kovempaakin voi ajaa kuin kolmeakymppiä 
 kukaan ei noudata rajoituksia eikä niitä valvota 
 lisäävät ruuhkautumista, ihmiset hermostuvat 
 ne hidastavat liikennettä jo liiaksi 
 siellä ei ole niin paljon liikennettä 

 
Perustelut, miksi alennetut nopeusrajoitukset ovat tarpeellisia asuntoalueilla: 
 

 lasten turvallisuuden takia/ pienten lasten takia/ alueella liikkuu paljon lapsia (56 mainintaa) 
 lisää/ parantaa turvallisuutta (42 mainintaa) 
 jalankulkijoiden turvallisuus paranee (5 mainintaa) 
 lasten ja vanhusten kannalta turvallista (5 mainintaa) 
 meluhaitat vähenevät (4 mainintaa) 
 ajetaan yleisesti liian lujaa (2 mainintaa) 
 paljon jalankulkijoita, myös lapsia (2 mainintaa) 
 30 km/h riittää hyvin asuntoalueille joissa jalankulkijat ja muut tulee ottaa tarkemmin 

huomioon 
 30 km/h tai 40 km/h riittää hyvin asuntoalueilla 
 40 km/h on hyvä, hidastaa tilannenopeutta 
 40 km/h on ihan sopiva, mutta 30 tuntuu liian alhaiselta 
 40km/h on vielä kohtuullinen mutta sitä hitaammat rajoitukset puurouttavat liikennettä sen 

sijaan että parantaisivat turvallisuutta 
 ainakin omalla asuinalueella on leikki-ikäisiä lapsia, jotka ylittävät varomattomasti katua 
 alemmat nopeudet alentavat onnettomuusriskiä 
 alemmat nopeudet lyhentävät jarrutusmatkaa ja parantavat varsinkin kevyenliikenteen 

turvallisuutta 
 alueella liikkuu lapsia ja lapsiperheitä, ja ihmisiä muutenkin, kaahausta esiintyy 
 alueella liikkuu lapsia, pienemmillä kaduilla ei ole pyörä- tai jalkakatua 
 asuinalueilla on paljon pihoista tulevaa liikennettä lapsia ja muuta liikennettä joihin tulee 

suhtautua varovaisemmin 
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 asuinalueilla paljon ja monenlaisia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, etenkin lapsia, siellä alhaiset 

nopeudet riittävät autoilijoille 
 asuinkadut tulisi rauhoittaa pelkästään pihoihin ajoa varten jolloin hiljainen nopeus riittää 
 asunalueilla pystyy liikkumaan hitaammillakin nopeuksilla ja seurattavaa on kuitenkin paljon 
 asuntoalueella on lapsia eikä ole erillisiä jalankulkuteitä, parantaa lasten ja jalankulkijoiden 

turvallista liikkumista 
 asuntoalueella vahinko onnettomuustilanteessa usein suurempi, koska siellä lapset, 

jalankulkijat ja pyöräilijät liikkuvat varomattomammin, isommilla kaduilla ja teillä taas ollaan 
varovaisempia 
 asuntoalueet on tarkoitettu asumiseen, yleisen turvallisuuden takia keskinopeudet alas, 

Jyväskylän kasvanut liikennemäärä tuottaa enemmän riskejä jos nopeudet eivät putoa 
 asuntoalueilla 50 km/h on liian suuri tilannenopeus 
 asuntoalueilla ei muutenkaan tarvita kovia nopeuksia, kevyttä liikennettä paljon 
 asuntoalueilla liikkuminen on helpompaa kun liikenne ei mene nopeasti 
 asuntoalueilla liikkuu niin paljon ihmisiä, nuoria ja lapsia, että nopeuksien alentaminen on 

tarpeellista 
 asuntoalueilla liikkuu niin paljon lapsia ja pihoista tulee ihmisiä ja autoja kaduille 
 asuntoalueilla liikkuu paljon lapsia ja nuoria joten on hyvä että autot eivät aja nopeasti 
 asuntoalueilla on enemmän kevyttä liikennettä 
 asuntoalueilla on leikkiviä lapsia, koiran ulkoiluttajia jne. joten tämä lisää turvallisuutta 
 asuntoalueilla on paljon jalankulkijoita ja heidän turvallisuus paranee kun ajetaan 

maltillisemmin 
 asuntoalueilla on paljon lapsia ja jalkakäytäviä ei aina ole 
 asuntokaduilla liikkuu paljon lapsia ja muita jalankulkijoita, hyvä kiinnittää huomiota 

nopeuksiin 
 asuntokadut ovat sen verran kapeita ja usein vailla jalkakäytäviä että hyvä vaan laskea 

nopeusrajoituksia 
 autolla kyllä kerkeä hitaamminkin, jalankulkijoita ja lapsia ajatellen hyvä asia 
 autot ajaa joka tapauksessa ylinopeutta, joten tarpeellista olla alhaiset nopeusrajoitukset 
 ei halua aja kovaa 
 ei ole kunnon pyöräteitä 
 ei tule ajettua liian lujaa, paljon lapsia ja koululaisia liikenteessä, ehtii huomata tienylittäjän 

ajoissa 
 estää kaahaamista 
 ettei ajeta ylinopeuksia 
 hiljentävät nopeuksia, parantavat turvallisuutta 
 hitaammilla nopeuksilla ei ole ehtimiseen mitään vaikutusta, mutta ne lisäävät 

liikenneturvallisuutta 
 hurjastelu kuriin 
 hyvä talvella koska on liukasta 
 ihan lasten kannalta, niillä välillä päättömiä "tempauksia" 
 ihmiset liikkuvat paljon jalan ja pyörällä, ajomatka on kuitenkin lyhyt 
 ihmisiä liikkuu, vähemmän vaaratilanteita 
 jalankulkijaan törmätessä henkilövahingot nousevat eksponentiaalisesti nopeuden kasvaessa 
 jalankulkijat ehtivät paremmin tien yli auton alta 
 jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden takia 
 jalankulkijoita ja koululaisia ajatellen hyvä, eivät havaitse liikennettä samalla tavoin kuin 

koululainen ja alennetusta nopeudesta helpompi jarruttaa 
 jalankulkijoita ja pyöräilijöitä liikenteessä paljon 
 jos kyseessä pihakatu 40km/h ok, jos kokoojakatu niin 50km/h liian hidas, tiet ovat täällä niin 

hyvässä kunnossa, että niillä voi ajaa turvallisesti lujempaakin 
 jos ne vähän rauhoittaisivat hurjastelua 
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 jos niitä noudatettaisiin niin vaaratilanteita olisi vähemmän, lisää lasten turvallisuutta 
 jos nopeudet putoavat, paremmin näkee ympäristön 
 jos on 50 km/h ylitys tapahtuu mahdollisesti jopa 60 km/h, jos on 30 km/h nopeus ei 

mahdollisesti nouse 50 km/h 
 jos siinä on lähellä jalankulkua pyöräilyä tai risteävää liikennettä, auttaa huomioimaan muita 

liikkuvia 
 kaikki ajavat aina vähän ylinopeutta, eli jos rajoitus 40, ihmiset ajavat 50 km/h 
 kaikkien liikkujien liikenneturvallisuus paranee 
 kevyelle liikenteelle ei omia väyliä, lapset ja vanhukset 
 koska lapsia on liikenteessä, rajoitukset ovat tosin mitättömiä jos niitä ei valvota 
 koska siellä liikkuu lapsia ja vaikeasti liikkuvia vanhuksia 
 koulun takia 
 kuitenkin ihmiset ajavat nopeuden ylärajoilla 
 kun hortoillaan ja autolla mennään ristiin syntyy tilanteita, niillä pääasiassa linja-autoliikenne 

noudattaa 40 nopeuksia, kävelyliikenne alentaa nopeuksia 
 kun on kapeita katuja ja lapset ylittävät niitä, silloin hyvä ajella hitaampaa 
 lapset liikkuvat paljon pihoista toisiin asuntoalueilla ja heidän turvallisuutta pitäisi lisätä 
 lapsia ja jalankulkijoita 
 lapsia ja mitä vaan liikkeellä 
 lapsia ja paljon kevyttä liikennettä, usein heikko näkyvyys 
 lapsia liikkuu paljon ja tiet ovat mutkaisia ja risteyksissä oikealta tulevia pitää väistää 
 lapsien, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuus paranee 
 lasten ja jalankulkijoiden takia parantaa turvallisuutta 
 lasten ja koirien turvallisuuden takia 
 lasten ja koulualueiden liikenteen kannalta hyviä 
 lasten ja muiden jalankulkijoiden kannalta hyvä asia 
 lasten ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee 
 lasten ja vanhojen ihmisten liikenneturvallisuus paranee, kun nopeudet alhaisempia 
 lasten ja vanhusten ja lemmikkien takia, näkemäesteidenkin takia 
 lasten turvallisuus, jalankulkijat 
 liikennettä on niin paljon, onnettomuusriski pienenee 
 liikkeellä on lapsia ja asuinkadut usein kapeita 
 liikkuu lapsia ja vanhuksia ja he eivät aina kerkeä kadun yli 
 lisää autoilijoiden reagointinopeutta eikä esim. hidastetöyssyjä tarvita, 30 km/h on liian 

vähän mutta 40 km/h on sopiva nopeus nopeusrajoitus 
 lisää turvallisuutta ja viihtyisyyttä 
 lisää turvallisuutta jalankulkijoille ja lapsille 
 lisää turvallisuutta jos niitä noudatetaan, rajoituksia ei kuitenkaan valvota 
 lisää turvallisuutta kun alueella liikkuu pieniä lapsia ja talvella kun on liukasta 
 lisää yleensä turvallisuutta, rauhallinen liikenne riittää asuntokaduille 
 luo turvallisuutta kevyelle liikenteelle 
 muuten liikaa hurjastelua, turvallisuuden kannalta, asuntoviihtyvyyden kannalta, ei ääni- ja 

meluhaittoja 
 ne tuovat lisää turvallisuutta jalankulkijoille 
 nopeuden rajoittaminen ja alentaminen kannattaa mm. lasten turvallisuuden takia 
 nopeudet on muutenkin korkeita, turvallisuuden takia 
 normaalin liikenneturvallisuuden vuoksi, lisäksi asuntoalueilla liikkuu paljon lapsia ja 

kävelijöitä, omakotitalojen liittymät tulevat suoraan kadulle 
 näki muutama vuosi sitten onnettomuuden missä moottoripyörä ajoi liian lujaa 

kaupunkialueella ja törmäsi jalankulkijaan, tapauksen seurauksena kuoli ihminen, joten 
alhaiset nopeusrajoitukset tarpeellisia! 
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 oikea tapa rajoittaa nopeuksia 
 omakotialue, lapsilla ei kunnon leikkipaikkoja, tarvitaan alempia nopeuksia, eli 

turvallisuussyistä 
 on koska jalankulkua ja muutakin kevyttä liikennettä on paljon 
 onnettomuudet vähenevät 
 osaa paremmin käyttäytyä yllättävissä tilanteissa kun nopeutta on vähemmän 
 paikoin lapset leikkivät tiellä 
 paljon kevyttä liikennettä, täytyy olla pienet nopeudet, sillä mitä suurempi nopeus, sitä 

enemmän sattuu kolareita 
 parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta 
 parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta, mutta ei liian alhaisia rajoituksia 
 parantaa kevyenliikenteen turvallisuutta ja helpottaa kadun ylitystä 
 parantaa lasten ja muiden liikkujien turvallisuutta 
 parantaa turvallisuutta, jos rajoituksia noudatetaan 
 parantavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden oikeuksia ja  turvallisuutta 
 parempi asujien kannalta koska on rauhallisempaa 
 parempi vaihtoehto liikenneturvallisuuden kannalta kuin töyssyt 
 pienien lapsien turvallisuus, ei kevyenliikenteen väyliä erikseen 
 pihoista tulee kulkuneuvoja ja jalankulkijoita 
 rajoittaa hurjastelua 
 rajoituksia noudatetaan kuitenkin niin huonosti että hyvä vaan alentaa ennestäänkin alhaisia 

rajoituksia 
 rajoituksista huolimatta ajetaan kovaa 
 riskitekijät vähenee jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden keskuudessa 
 saisi olla jopa 20 km/h, pienokaiset meinaavat jäädä auton alle 
 se lisää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta 
 siellä on asutusta ja pieniä lapsia 
 siellä on jalankulkijoita, lapset leikkii sen läheisyydessä 
 siellähän ihmiset liikkuvat, turvallisuus 
 suurin osa ihmisistä kuitenkin hidastaa vauhtia nähdessään rajoituksen, suojelee erityisesti 

lapsia 
 talvella lisää turvallisuutta, kesällä ei niinkään tarpeellisia 
 tilannenopeus on oltava alhainen, koska on paljon jalankulkijoita 
 todellinen vauhti saattaa olla kovempi kuin mitä rajoituksissa, joten mitä alhaisempi rajoitus 

sen hitaampi vauhti 
 turvallisempi liikkua lasten kanssa, sillä autot useasti ajavat liian kovaa 
 turvallisuuden kannalta, ihmiset yleensä ajavat sen mukaan mikä rajoitus on 
 turvallisuuden takia, näkyvyys on monesti heikkoa asuntoalueilla 
 turvallisuuden vuoksi ainakin talviaikaan ihan ok 
 turvallisuuden vuoksi, lapset eivät osaa havainnoida autojen nopeuksia 
 turvallisuus lasten kanssa liikenteessä paranee 
 turvallisuus on tärkeää jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
 turvallisuus paranee kun nopeuksia rajoitetaan 
 turvallisuus, muuten ajetaan liian kovaa 
 turvallisuussyistä, ei ole tarvetta ajaa kovaa 
 turvallisuussyistä, reagointiaikaa jää enemmän 
 töyssyjen tilalla nopeusrajoitukset ovat parempia ja autoystävällisempiä 
 vaaratilanteiden vähentämiseksi, pidempi reaktioaika, kun ajaa hiljempaa 
 vaikuttaa miten ihmiset ajavat, lapsia varotaan paremmin 
 vähemmälläkin ehtii kuin 50 km/h nopeudella 
 vähentää kaahailua 
 vähentää liikennevahinkoja 
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Perustelut, miksi alennetut nopeusrajoitukset eivät ole tarpeellisia keskustassa: 
 

 aiheuttavat ruuhkaa/ liikenne puuroutuu/ ruuhkautuu (5 mainintaa) 
 hidastaa liikennettä (3 mainintaa) 
 30 km/h rajoitusta ei tarvitse missään 
 30km/h nopeusrajoitusalueet ovat jo liian hitaita sujuvuuden kannalta 
 50 km/h on sopiva rajoitus keskustassa jos rajoituksia valvotaan 
 50km/h on jo tarpeeksi hidas 
 ajonopeudet keskustassa muutenkin alhaisemmat, koska siellä ei pysty ajamaan lujaa 
 autojen vauhti alkaa lähennellä hiljalleen kävelyvauhtia 
 ei merkittävää eroa, jos rajoitus alenee vain 10km/h 
 ei mitään syytä, kun tie on tyhjä niin 10 km/h alennuksella ei mitään merkitystä 
 ei niitä kuitenkaan noudateta, liian alhaisia, ihmiset menee kävellen ohi 
 ihan keskustassa ei tarvitse mennä 40 km/h rajoitukseen koska keskustan liikenne on jo 

muutoinkin rajoitettu ja nopeusrajoitukset lisäävät ruuhkia 
 ihan keskustassa on muutenkin ruuhkaista 
 jokainen saa valita ja osaa päätellä mikä nopeus turvallista itselle ja muille 
 jokaisen pitäisi itse tajuta valita oikea tilannenopeus 
 keskusta alueilla liikutaan varovaisemmin, kuin asuntoalueilla, lapsiakin varoitetaan enemmän 

muualla kuin kodin lähistöllä liikkumisesta 
 keskustan liikennejärjestelyt hoidettu muulla tavoin, nopeuksia ei siksi aiheellista alentaa 
 keskustan liikenteen tulisi olla sujuvampaa 
 keskustassa ei yleensä ajeta kovaa muutenkaan 
 kolmekymmentä on liian alhainen 
 liikenne sujuisi paremmin ilman nopeuden rajoittamista 
 liikenne sumppuuntuu eikä keskustassa muutenkaan ajeta holtittomasti 
 liikenteen tiheys ja rytmi on sellainen, ettei töyssyillä ole käyttöä 
 liikenteen tulee olla sujuvaa 
 lisää ruuhkautumista, liikenteen oltava sujuvaa 
 matelu on inhottavaa autolla 
 muutenkin ajonopeus pysyy matalana risteyksien yms. takia 
 nopeudet laskevat liiaksi 
 porukkaa sen verran liikkeellä muutenkin ettei kuitenkaan voi ajaa kovasti, katalysaattorin 

oltava lämmin ettei saastuttaisi, pienillä nopeuksilla se ei lämpiä riittävästi 
 pääsisi nopeammin ajamaan 
 rajoituksia ei kuitenkaan kukaan noudata, hidas ajonopeus saastuttaa ja ruuhkauttaa 
 ruuhkat pitävät huolen siitä että nopeudet eivät nouse liikaa ja jos ei ole ruuhkaa niin 50 

km/h on sopiva nopeus 
 ruuhkauttaa liikennettä, keskustassa on huomioitu liikennevaloin mm. jalankulkijoiden 

turvallisuutta 
 siellä ajetaan muutenkin hitaasti koska on liikennevaloja 
 vauhdit eivät kasva niin paljoa keskustassa että rajoituksia tarvitsisi 
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Perustelut, miksi alennetut nopeusrajoitukset ovat tarpeellisia keskustassa: 
 

 turvallisuus/ turvallisuus paranee/ turvallisuussyistä (43 mainintaa) 
 paljon jalankulkijoita/ jalankulkijoiden turvallisuuden takia (31 mainintaa) 
 kevyen liikenteen turvallisuuden vuoksi/ paljon kevyttä liikennettä (15 mainintaa) 
 siellä on eniten liikennettä/ liikennettä paljon (10 mainintaa) 
 keskustassa liikkuu paljon ihmisiä (7 mainintaa) 
 pyöräilijöiden turvallisuuden takia (4 mainintaa) 
 lasten liikkumisen takia (2 mainintaa) 
 40 km/h ihan paikallaan, jalankulkuliikennettä ja suojateitä enemmän keskusta-alueella kuin 

muualla 
 40 km/h on hyvä ja tuo lisää turvallisuutta esimerkiksi vilkkaille ja kapeille kaduille joilla on 

paljon liikennettä ja ihmisiä 
 40 km/h sopiva 
 40 km/h:n nopeudella pystyy ajamaan keskustassa, 50 km/h on liikaa ja 30 km/h liian vähän 
 ajavat liian kovaa 
 alemmat nopeudet vähentävät jarrutusmatkaa ja lisäävät varsinkin kevyen liikenteen 

turvallisuutta, tutkimusten mukaan alemmat nopeudet keskustan alueella eivät lisää ruuhkia 
vaan enemmänkin vähentävät niitä 
 alueella liikkuu niin paljon ihmisiä, vaaratilanteita paljon 
 autot ajaa lyhyellä turvavälillä joten töyssyt alentaa nopeuksia ja peräänajojen määrä 

vähenee 
 ehkä on vähemmän kolareita kun ajetaan hiljempaa 
 ei kellään voi olla niin kauhea kiire, ettei pystyisi vähän hitaammin ajamaan 
 ei niin stressaavaa ajaa, kun alemmat nopeusrajoitukset 
 ei nopeuta matkaa kuitenkaan 
 erittäin paljon jalankulkijoita ja paljon muuta liikennettä 
 erityisesti lapsien turvallisuus 
 estää kaahaamista 
 helpompi ajaa liikennevaloissa 
 helpottaa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikkumista ja parantaa heidän turvallisuuttaan 
 hillitsee ajamista, Jyväskylä on vaikea kaupunki muutenkin ajaa joten alennetut rajoitukset 

lisäävät tarkkaavaisuutta, liikenneturvallisuus paranee 
 hitaammillakin nopeuksilla kerkeää 
 hurjastelu kuriin 
 hyvä, kun liikenne on hitaampaa, mutta saisi sujua joustavammin 
 ihan ydinkeskustaan ei tarvitsisi mennä autolla ollenkaan 
 ihmiset on arvaamattomia ja saattavat ylittää tien muualtakin kuin suojatieltä, hitaampi 

vauhti rauhoittaa elämää ja estää turhaa liikennettä keskustassa 
 ihmisiä liikkuu paljon pyörillä, siksi on turvallisempaa 
 ihmisiä liikkuu paljon, turvallisuussyistä 
 ihmisiä on enemmän 
 ihmisvirtaa enemmän, turvallisuuden takia 
 jalankulkijoiden turvallisuus, liikenteen sujuvuus 
 jalankulkijoiden, erityisesti lasten, turvallisuus paranee 
 jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja lasten takia ovat 
 jalankulkijoitten ja joukkoliikenteen vuoksi, autot pitää ohjata pysäköintitaloihin 
 jos tasainen 40 km/h, ajaa nopeasti, mutta silloin liikennevalojen pitää olla ns. vihreä aalto, 

silloin toimii liikenne hyvin 
 jotkut muuten hurjastelevat aika kovasti 
 kadun ylitykset ovat jalankulkijan kannalta helpompia 
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 keskusta ja muut ruuhkaiset alueet tarvitsevat alempia nopeuksia 
 keskusta on sellaista aluetta jossa liikkuu paljon ihmisiä ja tilannenopeus ei saa olla silloin 

liian suuri 
 keskusta saa olla enemmän ihmisten käytössä kuin autojen, eikä siellä autojen tarvitse 

kulkea lujaa, siellä on myös paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä 
 keskusta-alueella ihmiset juoksevat tien yli miten sattuu, etenkin tiettyinä kellonaikoina 
 keskustan alue voi hyvin olla rauhoitettu nopealta liikenteeltä, se tekee alueen 

rauhallisemmaksi 
 keskustassa ajetaan liian kovaa edelleen varsinkin ammattiautoilijat ja kuljetusliikkeiden 

autoilijat 
 keskustassa ei kovaa pysty ajamaankaan 
 keskustassa liikkuu jalankulkijoita paljon ja yllättäviin tilanteisiin on helpompi reagoida 

alhaisella nopeudella 
 keskustassa on "tiivistä", paljon liikennettä 
 keskustassa on myös vilkas liikenne, nopeammalla ajamisella ei voita mitään 
 keskustassa on niin kapeat tiet 
 keskustassa on niin paljon liikennettä että siellä ei muutenkaan pysty ajamaan lujaa 
 keskustassa on pienessä paikassa paljon väkeä sekä liikennettä ja turvavälit ovat lyhyet 
 keskustassa on vilkas liikenne ja paljon jalankulkijoita eikä siellä tarvitse ajaa kovaa 
 keskustasta voisi autoliikenteen kokonaankin poistaa 
 kun autot liikkuvat keskustassa hitaasti, jalankulkijoidenkin on helpompi liikkua 
 kyllä ihan paikallaan, kulkijoita on paljon, lisääntyy koko ajan, kyllä ihan turvallisuuden 

kannalta 
 kävelijöitä ja pyöräliikennettä paljon 
 lapset liikkuvat arvaamattomasti 
 lapsia ja vanhuksia liikenteessä, lisää turvallisuutta 
 lapsia, känniläisiä ja muita ryhmiä joita täytyy varoa 
 lapsien, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee 
 lasten ja vanhuksien liikkumisen takia 
 lasten ja vanhusten turvallisuus lisääntyy ja liikenne rauhoittuu 
 lasten ja vielä enemmän vanhusten turvallisuus 
 liikenne lisääntynyt Jyväskylässä aika lailla, toisaalta kadut lyhyitä ja ahtaita, näin ollen ei 

edellytyksiä suurille nopeuksille 
 liikenne on tiheää, vanhuksia ja lapsia on liikkeellä 
 liikennettä paljon ja liikennetilanteet joskus yllättäviä 
 liikenteen määrä on isompi, liikenne sujuu paremmin pienillä nopeusrajoituksilla 
 liikenteen sujuvuus, paljon kulkijoita 
 liikkuu paljon väkeä, lisää liikenteeseen turvallisuutta 
 liikkuvuus keskustassa on suurta 
 lisää kuljettajien malttia ja vähentää riskejä, vaikka liikennettä on runsaasti 
 lisää rauhallisuutta 
 lisää turvallisuutta, autoilijan huomiokyky paranee, onnettomuuksissa pienempi nopeus 
 lisää turvallisuutta, mutta toisaalta voi aiheuttaa ruuhkaisuutta 
 liukkailla keleillä on syytä alentaa nopeuksia 
 missä vaan voi olla alennetut nopeusrajoitukset, kun vaan liikenteen sujuvuus taataan, ettei 

tarvitse seistä joka valoissa, ja on reittejä, jotka vetävät, liikennevirta ja missä ruuhkaa, se 
kiinni muusta, olkoon rajoitus 20 tai 50 km/h 
 nopeudet kyllä pysyvät muutenkin jo alhaisina pelkästään liikenneolojen vuoksi 
 nopeusrajoituksista huolimatta ajetaan kovaa 
 nuoriso hurjastelee 
 onnettomuuden nähneenä on sitä mieltä että alhaiset nopeudet takaavat jalankulkijoiden ja 

pyöräilijöiden turvallisuuden 
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 onnettomuudet vähenevät 
 onnettomuusriski alhaisempi 
 ovat tarpeellisia siellä missä joudutaan käyttämään pelkkää suojatietä 
 paljon autoja ja ihmisiä 
 paljon ihmisiä, jalankulkijat yllätyksellisiä 
 paljon jalankulkijoita ja autoja, peräänajot vähenevät 
 paljon jalankulkijoita, paljon autoja, jonka takia tarpeellisia 
 paljon jalankulkua, vaarallisia paikkoja 
 paljon kevyttä liikennettä, ja jos on suuri nopeus, havainnointiaika jää lyhyeksi 
 paljon liikennettä yhtä aikaa, hyvä ajaa alhaisilla nopeuksilla 
 parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta 
 parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta, keskustassa ei tarvita 

läpikulkuliikennettä, jonka nopeus suurempi 
 parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta, ruuhkassa ei pysty sen kovempaa 

ajamaankaan 
 parantaa risteysten ja suojateiden turvallisuutta koska keskustassa niin paljon huomioon 

otettavaa autoilijoilla 
 parantavat liikenneturvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä alueella, jossa monenlaisia liikkujia ja 

tapahtumia, hitaampi nopeus ei vie liikaa aikaa autoilijoilta 
 parempi että keskustassa eivät nopeudet nouse jotta vältetään vaaratilanteet 
 pienentää kolaririskiä 
 pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja lasten sekä suuren liikennemäärän vuoksi 
 päästöjenkin kannalta merkitystä, myös liikenneturvallisuuden kannalta 
 riippuu kadusta, mutta erityisesti vanhuksien ja lapsien turvallisuuden vuoksi 
 siellä enemmän liikennettä, sitä suuremmat riskit mitä enemmän nopeutta 
 sielläkin liikutaan paljon jalan ja pyörällä 
 suuret liikenne- ja jalankulkijamäärät keskusta-alueella 
 talvella varsinkin liukkauden takia 
 tienylitystilanteissa autot tulevat liian kovaa 
 tiet liukkaita, paljon jonoja, hidas nopeus riittää 
 tilannenopeuksien alentaminen 
 tuntuu että nykyään ei kukaan punaisista valoista välitä, ei pyöräilijät eikä autoilijat, 

enemmän reaktioaikaa kun alemmat ajonopeudet 
 turha hoppuilu on vaarallista 
 turvallisuuden kannalta, muuten jää auton alle 
 turvallisuuden takia, ei tule kolareita 
 turvallisuuden takia, keskustassa paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä keskustan alueella 
 turvallisuus, liikenteen seuraaminen 
 tällä tasolla pysyessään ihan toimivia, jos tästä pudotetaan niin ei ole hyvä asia! 
 vaikea liikkua jos ihmiset ajaa lujaa, onnettomuusriski lisääntyy 
 varsinkin keskustassa liikutaan paljon kadun yli muualtakin kuin suojateiden kohdalta joten 

ajonopeuksia täytyy alentaa 
 vilkas liikenne on riski, varsinkin suurilla nopeuksilla, uudet rajoitukset vähentävät kolareita 
 vilkas liikenne, keskustan nopeudet joka tapauksessa alhaisia kevyen liikenteen ja 

liikennevalojen vuoksi 
 vilkkaan liikenteen takia 
 vilkkaassa liikenteessä turvallisuus paranee 
 vähentävät onnettomuuksia, ehtii jarruttaa 
 vähentää kaahailua 
 vähentää liikennevahinkoja 
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9. MIELIPITEET TODELLISISTA AJONOPEUKSISTA 
 
Kysymys kuului: "Ovatko autojen todelliset ajonopeudet mielestänne liian suuria omalla 
asuinalueellanne? Entä pää- ja kokoojakaduilla? Entä kaupungin keskustassa?" 
 
Vastaukset jakautuivat alla olevan kuvion mukaisesti. 
 

 

OVATKO AUTOJEN TODELLISET AJONOPEUDET LIIAN SUURIA 
OMALLA ASUINALUEELLA? ENTÄ PÄÄ- JA KOKOOJAKADUILLA?

ENTÄ KAUPUNGIN KESKUSTASSA?
Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004
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Pää- ja kokoojakaduilla
Kaupungin keskustassa
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Kysymys kuului: "Ovatko autojen todelliset ajonopeudet mielestänne liian suuria omalla 
asuinalueellanne? Entä pää- ja kokoojakaduilla? Entä kaupungin keskustassa?" 
 
Alla olevassa kuviossa on esitetty omaa asuinaluetta koskevat mielipiteet todellisista 
ajonopeuksista vastaajan asuinalueen mukaan jaoteltuina. 
 
 

OVATKO AUTOJEN TODELLISET AJONOPEUDET 
LIIAN SUURIA OMALLA ASUINALUEELLA? 

Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004
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10. MIELIPITEET NOPEUSRAJOITUSTEN ALENTAMISESTA 
ASUNTOALUEIDEN LÄPI KULKEVILLA TAI NIITÄ 
SIVUAVILLA PÄÄKADUILLA 

 
Kysymys kuului: "Onko asuntoalueiden läpi kulkevien tai niitä sivuavien pääkatujen, esim. 
Kangasvuorentie, Vaajakoskentie, Siltakatu, Keljonkankaantie, Myllyjärventie, 
Keskussairaalantie ja Vesangantie, nopeusrajoitus mielestänne aiheellista alentaa 50:stä 
40:een kilometriin tunnissa?" 
 
Vastaukset jakautuivat alla olevan kuvion mukaisesti. 
 
 

ONKO ASUNTOALUEIDEN LÄPI KULKEVIEN TAI NIITÄ SIVUAVIEN 
PÄÄKATUJEN NOPEUSRAJOITUS AIHEELLISTA ALENTAA 

50:STÄ 40:EEN KILOMETRIIN TUNNISSA?
Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004
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11. LIIKENNEYMPYRÄ VS. LIIKENNEVALOT 
 
Kysymys kuului: "Kumpaa Te henkilökohtaisesti pitäisitte parempana vaihtoehtona 
liittymän/risteyksen liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi, 
liikenneympyrää vai liikennevaloja?" 
 
Vastaukset jakautuivat alla olevan kuvion mukaisesti. 
 
 

KUMPI ON PAREMPI VAIHTOEHTO LIITTYMÄN/RISTEYKSEN 
LIIKENNETURVALLISUUDEN JA LIIKENTEEN SUJUVUUDEN 

PARANTAMISEKSI, LIIKENNEYMPYRÄ VAI LIIKENNEVALOT?
Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004
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Kysymys kuului: "Kumpaa Te henkilökohtaisesti pitäisitte parempana vaihtoehtona 
liittymän/risteyksen liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi, 
liikenneympyrää vai liikennevaloja?" 
 
Vastaajia pyydettiin lisäksi perustelemaan vastauksensa. Seuraaviin luetteloihin on 
tulostettu saadut spontaanit perustelut. 
 
Perustelut, miksi liikenneympyrä on parempi vaihtoehto: 
 

 liikenneympyrässä liikenne on sujuvampaa (23 mainintaa) 
 joustavampi/ liikenneympyrä on joustavampi (14 mainintaa) 
 liikenne on joustavampaa, kun taas liikennevaloissa joutuu odottamaan (5 mainintaa) 
 toimivat hyvin (4 mainintaa) 
 autot seisoo turhaan liikennevaloissa/ punaisissa valoissa (3 mainintaa) 
 joustavampi, ei odottelua (2 mainintaa) 
 liikenne sujuu huomattavasti paremmin (2 mainintaa) 
 liikenne sujuu paremmin varsinkin jos ympyrä riittävän iso (2 mainintaa) 
 toimivat jouhevasti (2 mainintaa) 
 ajaminen on joustavampaa ja selvempää 
 ajaminen on sujuvampaa, ei tarvitse odotella 
 ehkä hivenen parempi kuin liikennevalot vaikka molemmissa on sekä hyviä että huonoja 

puolia 
 ei joudu jonottamaan 
 ei tarvitse jäädä valoihin seisomaan vaikka muuta liikennettä ei ole, liikennemäärät kulkevat 

paremmin 
 ei tarvitse odotella jos järkevästi ajaa niin nopeuttaa liikennettä 
 ei tarvitse odotella turhaan jos autoa ei tulekaan, edellyttää sitä että ihmiset osaavat ajaa 

liikenneympyrässä 
 ei tarvitse seisoa valoissa, jos ei ole muuta liikennettä 
 ei tule turhaa tyhjäkäyntiä 
 ei turhaa odottelua 
 ei välttämättä joudu pysähtymään, sujuvuus 
 enemmän reaktion aikaa, ei kaistojen vaihtoja, selkeämpi 
 ennen ympyröitä risteyksissä oli enemmän ruuhkaa, ympyrä sujuvoittaa liikennettä, niitä saisi 

olla enemmän 
 helpompi ja joustavampi 
 helpottavat kulkua myös jalankulkijalle, ei voi ajaa päin punaisia, joutuu hiljentämään 
 helppo ja nopeampi kuin liikennevalot 
 hidastaa hyvin ja jakaa hyvin liikennettä 
 hidastaa, sulavampi 
 hiljentää vauhtia ja siihen pääsee hyvin mukaan joten loppujen lopuksi myös nopeuttaa 

liikennettä kun ei tule jonoja 
 ihmiset ovat oppineet käyttämään niitä ja ne toimivat hyvin 
 iso ympyrä on hyvä, se tekee liikenteen sujuvaksi, mutta Vaajakosken iso kaksikaistainen 

ympyrä on huono 
 jos ihmiset osaa ajaa niissä, ne on sujuvampia, liikennevaloissa ajetaan punaisia päin usein 
 jos liikennettä vähemmän on ympyrä sujuvampi 
 jos valot eivät toimi, tulee suurissa risteyksissä kaaos, liikenneympyrä kaikin puolin 

tehokkaampi 
 joskus liikennevalot ovat päällä järjettömään aikaan kuten yöllä, kynnys punaisia päin 

ajamiseen alenee 
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 jotenkin joustava liikenteen kannalta, pitää itse enemmän liikenneympyrästä, siinä jokainen 

vastuussa itsestään 
 joustava ja kätevä, ei tule niin helposti ruuhkia 
 joustava, ei mene epäkuntoon ja toimii aina, liikenneympyrät ovat hyvä ratkaisu jos ne ovat 

tarpeeksi isoja 
 joustava, nopeuttaa kulkemista 
 joustavampi jos osataan ajaa 
 joustavampi kuin liikennevalot mutta ne olisi suunniteltava hyvin 
 joustavampi liikkuvuuden kannalta, valoissa joutuu aina pysähtymään, valoissa tulee 

havaintovirheitä, ympyrässä ei 
 joustavampi vaihtoehto, liikenne sujuu joustavammin liikenneympyrällä kuin liikennevaloilla 
 joustavampi vaihtoehto, sopeutuu liikenteen määrään 
 kaiken kaikkiaan sujuvampaa, jos liikennettä ei tule toisesta suunnasta niin ympyrästä 

pääsee helposti eteenpäin, ympyrät pitää kuitenkin suunnitella hyvin, esimerkiksi Halssilan 
liikenneympyrä vanhalla Vaajakosken tiellä on toimiva 
 kaikki pääsevät liikkumaan 
 Keljossa ainakin toimii hyvin, ei tule jonoja 
 Keski-Euroopassa ihastui pikkukaupungin liikenteeseen joka oli järjestetty liikenneympyröiden 

avulla 
 keskustassa valot ja muualla ympyrä 
 kokemus sanoo että liikenne sujuu, kolarit ovat vähentyneet, toimivat ruuhka-aikoinakin 

hyvin 
 kulkee sutjakkaasti, liikenne ei puuroudu 
 kun liikennettä on vähän, ajaminen on sujuvampaa liikenneympyrässä 
 kun on vähän liikennettä se hidastaa paljon vähemmän kuin liikennevalot 
 kunhan se tehdään tarpeeksi isoksi eikä pistetä näköesteitä keskelle ympyrää 
 Kuokkalan alueella ympyrä tehnyt liikenteen joustavammaksi 
 käteviä 
 käytännössä uusilla paikoilla toimii 
 laittaa ajattelemaan ajamista ja ottamaan huomioon muita autoilijoita 
 liikenne joustavampaa ja sujuvampaa 
 liikenne on sujuvaa, autoilijat ovat ympyröissä paljon varovaisempia, liikennettä seurataan 

paremmin 
 liikenne on sujuvampaa ja liikkuvampaa liikenneympyröissä 
 liikenne on sujuvampaa kun on liikenneympyröitä ja vähemmän liikennevaloja 
 liikenne on sujuvampaa liikenne ympyröissä, ihmiset ajavat joka tapauksessa niin paljon 

vanhoilla vihreillä ja päin punaisia 
 liikenne ruuhkassa sujuvaa, turhat jonotukset jäävät pois, hiljaiseen aikaan niistä pääsee 

nopeasti läpi eikä tarvitse odotella 
 liikenne sujuu hyvin, erityisesti autoilijoiden kannalta, ja se parantaa myös jalankulkijoiden 

turvallisuutta 
 liikenne sujuu niissä paremmin, silloin kun ihmiset osaavat ajaa niissä 
 liikenne sujuu nopeammin ja sujuvammin liikenneympyröiden avulla jos ihmiset osaavat 

käyttää niitä, vetoketjuilmiö toimii hyvin esim. Saksassa 
 liikenne sujuu paremmin, ei tule ruuhkia 
 liikenne sujuvampaa, ruuhka-aikana liikennevalot paha asia 
 liikenne toimii sujuvammin liikenneympyrässä, nopeuttaa risteyksestä läpipääsyä 
 liikennevaloissa joutuu odottamaan turhaan, ympyrä ei kuluta sähköä 
 liikennevaloissa rikotaan enemmän liikennesääntöjä kuin liikenneympyrässä 
 liikennevaloja noudatetaan huonosti sekä niihin ajetaan liian kovaa ettei esimerkiksi keltaisiin 

valoihin ehditä pysähtyä 



 - 38 - 
 

 
Tekpa – Liikenteen rauhoittaminen 2004,  Tietoykkönen Oy 

 
 liikennevalot huonot kun yöaikaan hidastaa vaikkei olisi muita liikenteessä 
 liikennevalot ovat selkeät, mutta toisaalta joskus liikenneympyrä voi olla sopivampi 

vaihtoehto 
 liikenneympyrä on halvempi toteuttaa ja on joustavampi hiljaiseenkin aikaan 
 liikenneympyrä on näppärämpi ja sujuvampi esimerkiksi vuorokaudenaikana jolloin on 

vähemmän liikennettä, liikenneympyrä on myös riippumaton sähkökatkoksista 
 liikenneympyrä on parempi, jos liikennemäärä on sellainen ettei se ruuhkaudu, mutta jos on 

paljon, kuten esim. Kuokkalan liikenneympyrässä aamuruuhkassa, silloin se ei vedä, silloin 
valot ehkä ovat parempi ratkaisu 
 liikenneympyrä on selkeämpi, siinä joutuu ottamaan toiset ajajat huomioon, ympyrässä 

olijalla etuajo-oikeus 
 liikenneympyrä purkaa jonot risteyksestä tehokkaammin, nopeammin ja joustavammin 
 liikenneympyrä toimii paremmin, ei tarvitse odotella, liikenne sujuu 
 liikenneympyrässä ei joudu odottamaan sillä jokainen pääsee omalla vuorollaan 
 liikenneympyrässä pystyy sopivasta kääntymään pysähtymättä 
 liikenneympyrässä tarkkaillaan paremmin ja se on sujuvampi 
 liikenneympyrät ovat sujuvampia kuin liikennevalot, pääsee pujahtamaan sopivassa välissä 

toisin kuin liikennevaloissa, ei tarvitse odotella pakoillaan niin kauaa 
 liikenneympyrät toimivat kokoojateillä yms., mutta keskustassa valot ovat parempi vaihtoehto 
 liikenneympyrät vetävät hyvin 
 liikenneympyrään ei tarvitse pysähtyä jos autoa ei tulekaan, liikenneympyrä toimii aina 

liikennevalot ei 
 liikenteen joustavuus, ympyrässä ei liikenne puuroudu, paitsi kokoojakadulla ja niitä on 

vähän 
 liikenteen sujuvuuden kannalta ympyrät ovat parempi vaihtoehto, muutama kohtuullisen 

kokoinen ympyrä on paikallaan, liian pienet ja tiheään laitetut ympyrät hidastavat liikennettä 
 liikenteen sujuvuuden kannalta, turvallisempaa sitten, kun kaikki oppivat ajamaan niissä 
 liikkuminen sujuvampaa, ruuhkaristeyksissä mennään muutoin usein keltaisia päin, 

ympyrässä vauhti pienempi, ympyröissä vähemmän liikkujia jalan tai pyörällä 
 luultavasti tulee halvemmaksi 
 maailman paras keksintö, jouheva ja joustava, ei tarvitse silmät sirrillään kytätä 

liikennevalojen värien vaihtumista 
 muoti-ilmiö tämäkin mutta joustava ratkaisu 
 nopeampi 
 nopeampi, sujuvampi 
 nopeus alenee pakosta, joten onnettomuuksilta vältytään paremmin 
 nopeuttaa liikenteen sujuvista, liikenneympyrä myös toimii jatkuvasti eikä mene ajoittain 

epäkuntoon ja pois päältä kuten liikennevalot 
 näyttää halvemmalta vaihtoehdolta ja toimii aivan sujuvasti 
 odotusajat ovat pienempiä, liikenne sujuvampaa 
 osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, halvempi kuin liikennevalot, useimmiten ympyrässä 

osataan käyttäytyä, liikenne sujuu sutjakkaasti 
 osoittautunut hyväksi, ei mene epäkuntoon niin helposti kuin liikennevalot 
 ovat joustavampia 
 ovat toimivia ja sujuvia 
 pakottaa noudattamaan, valoissa voi ajaa keltaisilla tai punaisilla 
 paljon sulavampi ratkaisu tietyissä paikoissa, esim. Siltakatu Kuokkalassa, ei liian pieniä 

liikenneympyröitä 
 purkaa ruuhkat parhaiten mikäli ympyrään osataan ajaa asianmukaisesti 
 pyöräilijän kannalta hyviä, arkakin ihminen uskaltaa käyttää liikenneympyröitä 
 pääsee jouheasti liikkeelle 
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 pääsee kulkemaan sujuvasti jos osataan ajaa ympyröissä 
 se sopeutuu paremmin liikennemäärään, valoissa seisotaan välillä vaikka ei ole mitään muuta 

liikennettä 
 siihen pääsee joustavasti mukaan, liikennevaloissa tulee pysähtymisiä 
 siinä ei liikenne joudu kauaa seisomaan, pääsee sujuvasti läpi 
 siinä liikenne kulkee paljon jouhevammin, liikennevaloissa ihmiset ajavat pitkillä keltaisilla 
 sujuu paremmin, valot ruuhkauttaa liikenteen 
 sujuva ja nopea mutta riippuu paljon risteyksestä 
 sujuva liikenne 
 sujuva vaihtoehto, ei tarvitse kauan odotella 
 sujuvampaa kunhan niitä osataan käyttää, liikennevalot on käskevä muoto eli ne pakottaa 

ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla kun taas liikenneympyrä antaa ihmisille mahdollisuuksia 
toimia 
 sujuvampaa, nopeampaa, jakaa erittäin hyvin liikennettä 
 sujuvampaa, turvallisempaa 
 sujuvampi jos hyvin rakennettu 
 sujuvampi varsinkin hiljaisen liikenteen aikana 
 sujuvampi: ei tarvitse odottaa, jos muita ei tule 
 sujuvuus lisääntyy valtavasti, ennakoitavuus 
 sutjakka, ei tarvitse odotella turhaan 
 taitaa olla tällä hetkellä yllättävänkin hyvä ratkaisu, siinä liikenne koko ajan toimii 

kohtuullisen tasaisesti virran mukaan 
 tasapuolisempi, ei hidasta niin paljon liikennettä 
 todettu henkilökohtaisesti parhaaksi vaihtoehdoksi 
 toimii paremmin, joustavammin vuorokauden ajasta riippumatta 
 toimii paremmin, yhteistyö autoilijoiden kesken pelaa niissä paremmin 
 toimivat hyvin, mutta rakennettava tilanteen mukaan 
 tulee vähemmän autojen pysähtymistä ja seisomista eli päästöt vähenevät 
 tuntuu ettei tule jonoja, ympyrään kaikki tulevat kolmion takaa, joten varovat, sujuvasti 

sujuu liikenne, Seppälässä tosin liian pieniä liikenneympyröitä 
 tuntuu käytännössä toimivammalta 
 turha odotus jää pois autoilijoilta 
 turvallisemman tuntuinen, liikenne etenee joustavammin, tosin vaativat aika isot alueet 
 uusien ympyröiden myötä, sujuvaa liikenne, ei tarvitse aina pysähtyä 
 valoissa ajetaan aika usein päin punaisia 
 valoissa voi ajaa päin punaista, liikenneympyrässä ei 
 valot hidastavat, ympyrät sujuvampia 
 varsin tehokas, kaikkialla missä niitä on, toimivat hyvin, turvallisempia kuin liikennevalot, 

Vaajakosken ympyrä poikkeus, vähän "ansa" kun on kaksikaistainen 
 ympyrä nopeampi liittymätyyppi kaikille 
 ympyrä on käytännöllisempi kuin liikennevalot 
 ympyrä on toimivampi ja turvallisempi 
 ympyrä toimii hyvin alueella missä liikenne ei kovin suurta 
 ympyrässä liikenne sujuvampaa, mutta turvallisuus ei ole niin hyvä kuin valoissa 
 ympyrässä tarvitsee katsoa vain yhteen suuntaan 
 ympyrät toimivat paremmin 
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Perustelut, miksi liikennevalot on parempi vaihtoehto: 
 

 selkeämpi järjestelmä (10 mainintaa) 
 ympyröissä ei osata ajaa (5 mainintaa) 
 liikenneympyrässä ajavat liian kovaa (2 mainintaa) 
 ajokäyttäytyminen liikenneympyrässä ei suju kaikilta autoilijoilta, valot ovat selkeämmät ja 

hidastavat nopeutta varmasti 
 ajokäyttäytyminen valoissa helpompaa, kaikki autoilijat saman arvoisia 
 autoilijat eivät osaa ajaa ympyrässä, valoissa liikennekäyttäytyminen on selkeämpää ja kaikki 

osaavat ajaa niissä oikein 
 harva osaa ajaa oikein liikenneympyrässä, sääntöjä ei tunneta, ei vilkuteta poistuessa 
 helpompi tulkita, ympyrässä tulee konfliktilanteita 
 ihmiset eivät Suomessa osaa käyttää, ei sujuvaa, ei osata käyttää vilkkua 
 ihmiset osaavat ajaa paremmin liikennevaloissa kuin ympyröissä 
 isommissa risteyksissä liikenneympyröissä tullaan väliin herkemmin ja se aiheuttaa 

vaaratilanteita 
 jalankulkijoiden kannalta 
 jalankulkijoille ja lapsille selkeämpää ja turvallisempaa 
 Jyväskylään suunnitellut liikenneympyrät eivät ole aina onnistuneet halutulla tavalla vaan 

ovat puurouttaneet liikennettä 
 järjestelee tehokkaasti liikenteen 
 keskisuomalaiset eivät ole oppineet ajamaan liikenneympyröissä, valoissa osaavat ajaa joten 

kuten 
 kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta liikennevalot koska ympyrästä poistuessaan 

autoilijat muistavat harvoin seurata kevyttä liikennettä 
 käyttäytyminen liikennevaloissa on selkeämpää 
 liikennevalot on parempi tapa pysäyttää auto risteysalueella 
 liikennevalot ovat selkeämmät ja hillitsevät myös nopeutta 
 liikenneympyrä hidastaa kohtuuttomasti kaikkia 
 liikenneympyrässä ajetaan huolimattomasti, liikennevalot ovat yksiselitteisempiä 
 liikenneympyrässä ei osata ajaa, valot ovat selkeämmät 
 liikenneympyrässä tulee joskus ristiriitaisia tilanteita, liikennevalot ovat selkeämmät 
 liikenneympyrät eivät vedä kun ihmiset ajaa niissä 
 liikenneympyrät ovat hankalia talvella varsinkin korkeat reunukset kolhivat autoja 
 liikenneympyröissä autot ajavat liian kovaa, joten on vaikea päästä tien yli, mutta 

liikennevaloissa on turvallista ylittää tie vihreällä 
 liikenneympyröissä tapahtuu varmaan enemmän onnettomuuksia kuin 

liikennevaloristeyksissä ja -liittymissä 
 liikenneympyröitä ei osata käyttää, liikennevalot on turvallisempi ja helpompi käyttää, 

toisaalta liikenneympyrät on sujuvampia käyttää 
 liikenneympyröitä rakennettu liikaa Jyvässeudulle, valot perinteinen ja selkeä menetelmä 
 niihin tarvitsee pysähtyä, se on hyvä 
 niitä ainakin noudatetaan 
 niitä on helppo noudattaa, selkeämpi tapa 
 pitää odottaa valon vaihtumista, se on hyvä asia 
 riippuu tilanteesta mutta ympyrät ovat usein hieman ärsyttävämpiä autoilijan kannalta 
 selkeitä ja hyvä lähteä liikkeelle, selvä ajojärjestys, ympyröissä liian villiä menoa, ympyröissä 

ei selkeää järjestystä 
 selkeämmät järjestelyltään, kaikki eivät vielä osaa ajaa liikenneympyrässä mikä aiheuttaa 

vaaratilanteita 
 selkeämpi sillä liikenneympyräkäyttäyminen on toisinaan hieman kyseenalaista 
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 selvempi systeemi kuin liikenneympyrä sillä kaikki eivät osaa käyttäytyä liikenneympyrässä 

oikein 
 sujuvampi käytäntö 
 suomalainen liikennekäyttäytyminen: ympyrässä ei tietämättömyyttään tai 

välinpitämättömyyttään osata käyttää suuntamerkkiä 
 suomalaiset eivät ole vielä sisäistäneet kunnolla liikenneympyrässä ajamista 
 tietysti liikennevaloja, muuten on jalankulkijan vaikea päästä tien yli 
 turvallisemmat 
 tutumpi, hillitsee varmasti: ympyrään voidaan ajaa liian kovaa, mutta valoja yleensä 

noudatetaan 
 tutumpi, perinteisempi, osataan ajaa valoissa, liikenneympyrä aiheuttaa hämmennystä 
 valo-ohjattu risteys on vielä kuitenkin turvallisempi ajaa kuin kiertoliittymä 
 valot ovat jalankulkijoidenkin kannalta parempi vaihtoehto, kamalissa ruuhkissa valoista 

pääsee paremmin 
 valot saavat pysähtymään paremmin 
 valot turvallisempi ja selkeämpi järjestelmä 
 vanhemmille ihmisille tutumpia ja selvempiä 
 ympyrässä nopeus kasvaa liikaa, ihmiset eivät osaa käyttää liikenneympyrää, esim. 

kaksikaistainen ympyrä tuottaa vaikeuksia 
 ympyrät eivät toimi kunnolla koska ihmiset eivät ole vielä tottuneet 
 ympyrät hankalia 
 ympyrät ovat kalliita, valot selkeitä ja ihmiset osaavat käyttää niitä 
 ympyrät ovat niin kalliita rakentaa 
 ympyröissä autot eivät osaa näyttää vilkkua oikeaan aikaan, joten tulee kolareita 
 ympyröitä jo tarpeeksi 
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12. MIELIPITEET TILAN JÄRJESTÄMISESTÄ KAUPUNGIN 
KESKUSTASSA JALANKULULLE JA PYÖRÄILYLLE 
KADUNVARSIPYSÄKÖINTIÄ VÄHENTÄMÄLLÄ 

 
Kysymys kuului: "Onko mielestänne aiheellista järjestää keskustan kaduille lisää tilaa 
jalankululle ja pyöräilylle, vaikka se tapahtuisi kadunvarsipysäköintiä vähentämällä?" 
 
Vastaukset jakautuivat alla olevan taulukon mukaisesti. Kuvio havainnollistaa niiden 
vastaajien osuuksia, joiden mielestä tilaa tulisi järjestää lisää vaikka kadunvarsipysäköintiä 
vähentämällä. 
 

 

ONKO AIHEELLISTA JÄRJESTÄÄ KESKUSTAN KADUILLE LISÄÄ TILAA 
JALANKULULLE JA PYÖRÄILYLLE, VAIKKA SE TAPAHTUISI 

KADUNVARSIPYSÄKÖINTIÄ VÄHENTÄMÄLLÄ?
Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004
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Onko mielestänne aiheellista järjestää keskustan kaduille
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13. MUUT EHDOTUKSET JA TERVEISET JYVÄSKYLÄN 
LIIKENNEOLOSUHTEITA KEHITTÄVILLE TAHOILLE 

 
Kysymys kuului: "Mitä muita ehdotuksia tai terveisiä Teillä olisi Jyväskylän 
liikenneolosuhteita kehittäville tahoille?" 
 
Kysymys oli avoin eli valmiita vastausvaihtoehtoja ei annettu. Seuraavaan luetteloon on 
tulostettu saadut spontaanit ehdotukset ja terveiset. 
 
Ehdotuksia tai terveisiä Jyväskylän liikenneolosuhteita kehittäville tahoille: 
 

 liikennevaloja pitäisi valvoa paremmin (2 mainintaa) 
 liikennevalojen synkronointia tulisi säätää (2 mainintaa) 
 pyöräteitä enemmän (2 mainintaa) 
 pyöräteitä pitäisi saada keskustaan lisää (2 mainintaa) 
 40 km/h nopeusrajoitus on riittävä asuntokaduille, 30 km/h liian alhainen 
 Ahjokadun kapeat väylät järjettömiä, pysäkeille levikkeet jotta muu liikenne pääsee 

kulkemaan 
 Ahjokadun suunnittelu mennyt pieleen, pääkatu tällä hetkellä toivottaman ahdas, jos linja-

auto auto pysähtyy siinä niin liikenne seisoo 
 Ahjokatu on liian kapea, Seppälän alueella liikenne seisoo jos pysäkillä seisoo linja-auto 
 Ahjonkatu suunniteltu surkeasti, ongelmallinen mm. auraukselle ja liittymille epälooginen ja 

hämäävä järjestely 
 Aittorinteen alueelle Runkotielle tulisi laittaa hidastetöyssyjä, siellä on vaarallisia risteyksiä 
 alikulkutunneleiden suunnittelua parannettava ja huono näkyvyys korjattava 
 asuntoalueiden hurjastelijat kuriin 
 auraus pitää saada kuntoon 
 auton pysäköinti on ongelma toimitettaessa tavaraa keskustan liikkeisiin 
 bussimaksut halvemmiksi! 
 bussit voisivat ajaa varovaisemmin, aikataulut bussikuskeilla liian tiukat hitaaseen ajoon, 

aikatauluja pitäisi löysätä 
 bussivuorojen aikataulujen joustavampi toiminta ettei tule turhan pitkiä odotteluja 
 ei saisi kaventaa asuinalueiden pikkuteitä enää entisestään, liian korkeita ramppeja 
 ei tule rajoittaa keskustan liikennettä enää yhtään enää, eikä sulkea keskustaa liikenteeltä! 
 enemmän liikennepoliiseja, valvontakameroita risteyksiin 
 enemmän pyöräilijät huomioon, Kangaslammentien ja Suluntien risteys on erittäin 

vaarallinen, sitä tulisi parantaa esimerkiksi liikenneympyrällä 
 enemmän valvontaa autoliikenteeseen esim. poliisivoimin 
 eri alueiden turvallisuudesta järjestettävä keskusteluja, joihin paikallinen väestö saisi 

osallistua 
 Haukkalantiellä on nopeus 40km/h kuulovammaisten kouluun asti, miksi muuttuu liittymän 

jälkeen 60km/h eikä ole sairaalaan asti, olisi aiheellista olla 40km/h koko matkan 
 Heinälammelle suunniteltu liikenneympyrä mieluummin metsän kuin rannan puolelle ja ei 

liian lähelle asutusta 
 hidasteita ja keskikorokkeita ei saisi olla liian paljon peräkkäin kuten esimerkiksi 

Seppälänkankaan alueella, joka kulkee Valion meijerin ohi on huonosti suunniteltu vaarana 
esimerkiksi törmääminen 
 hiekkaa välillä enemmän, varsinkin Säynätsalontien suuntaan 
 hiekoitus tulisi huolehtia siten että esim. lasta voi vetää pulkassa 
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 ihmiset, jotka tulevat maalta kaupunkiin ei ole kokemusta liikenneympyröistä, siksi tulisi 

informoida paremmin kuka on väistämisvelvollinen liikenneympyrässä, jokin selkeä kyltti 
 ihmisten pitäisi noudattaa rajoituksia niin homma toimisi 
 ilmaista pysäköintiä lisää, yksisuuntaiset pitäisi pitää vain yksisuuntaisina eikä kuten 

Vaasankatu, Rautpohjan risteyksen valojen synkronointia ja suoraan menoa pitäisi parantaa 
 isoilla kulkuväylillä rajoitukset reilusti alemmaksi 
 jalankulun ja pyöräilyn erottaminen toisistaan, yhdistetyillä pyöräteillä omat kaistat 

kummallekin merkittynä 
 jalkakäytävät ovat erittäin huonosti hoidettu kun kaupunki otti ne pakkohoitoon, esimerkiksi 

7.12.2004 klo 15 Yliopistonkadulla, kaupunki laskuttaa myös ilmeisesti tekemättömistä töistä, 
voiko niitä vähentää verotuksessa 
 joku ratkaisu Seppälän sumpun liikenteelle 
 jostain rahaa on löydyttävä muutoksiin 
 jotkut pyörätiet keskustan läpi vaarallisia, pyöräily erotettava selvemmin jalankulusta 
 jotkut risteykset turhan ahtaita, esim. Schaumanin Puistotie, messutilan kohdalla menee 

yksikaistaksi 
 joukkoliikenne joustavammaksi 
 joukkoliikennemaksuja pitäisi alentaa, jotta niiden käyttäminen olisi kannattavaa 
 joukkoliikennettä tulisi kehittää ja hintoja alentaa 
 joukkoliikennevuorojen monipuolistaminen 
 julkisen liikenteen palveluja pitäisi parantaa ja tukea, yksityisautoilua vähentää, 

parkkipaikkoja keskustassa ei tarvitse lisätä, kävelykatua voisi laajentaa 
 Jyväskylä on vielä niin pieni kaupunki, ettei tarvitse 
 Jyväskylässä ollaan menty oikeaan suuntaan ja pitäisi jatkaa samalla mallilla eteenpäin 
 kadun varsille suosittelee vinopysäköintiä, sillä peruuttaminen helpottuu 
 kadut olisi pidettävä siistimpänä sohjolta ja jäältä että ei tarvitsisi kompuroida töihin 
 kadut on aika huonossa kunnossa, talvella pitäisi aurata nopeammin  
 kampanja, että autoilijat pysähtyisivät suojatien eteen, Huhtakeskuksen pysäköinnille pitäisi 

tehdä jotain kun pysäköivät suojatielle 
 Kangasvuoren ja keskustan välinen liikenne tulisi saada sujuvaksi, metro pitäisi rakentaa 

Keltinmäestä Pupuhuhtaan, se menisi kaupunkien pääpaikkojen läpi eli olisi 
poikkiliikennemetro 
 Kangasvuorentien ja Laukaantien risteys on todella huono, vasemmalle kääntyvillä on 

vaikeaa, risteys alueet saisivat olla leveämpiä 
 kannattaisi sijoittaa bussiliikenteen lippujen hintojen alentamiseen, että yhä useammat 

valitsisivat joukkoliikenteen yksityisautoilun sijaan 
 kantakaupungin alueella joidenkin katujen yksisuuntaisuutta pitäisi ajatella uudelleen, 

yksisuuntaisten vuoksi kiertotiet aiheuttava turhaa ylimääräistä liikennettä, myös 
Vapaudenkadun bussipätkä ruuhkauttaa turhaan Hannikaisenkatua 
 katuja ei tarvitse kaventaa enää yhtään entisestään 
 katuja leveämmäksi, jotta pyörällä pystyisi kulkemaan paremmin 
 katuja pitäisi hiekoittaa paremmin, on kaatunut jo pari kertaa ja murtanut kätensä 
 katujen parempi auraus talvisin: ajanut kolarin kohdassa, jossa tien leveys ollut lumen vuoksi 

kapeampi kuin kahden auton leveys 
 katujen talvihoitoa saisi lisätä pää- ja sivukaduilla, varsinkin julkista liikennettä silmällä pitäen 
 katujen talvikunnossapitoa pitäisi parantaa, jalkakäytävien kunnossapito kaupungin vastuulle 
 katuvaloja pitäisi lisätä myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille eikä vain ajoradoille, 

huonokuntoisia pyöräteitä saisi kunnostaa, muutoin pyörätiejärjestelmä on hyvä 
 Kauppakadulla (Kirkkopuisto-yliopisto välillä) pyöräilijät pois jalkakäytäviltä omalle kaistalleen 
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 Kauppakadulle pyörätiet tai osittain pihakatu sillä nykyään pyöräilijöillä on villin lännen 

meininki 
 kaupungin läpi pitäisi kulkea pyöräteitä muutamassa paikassa, nykyään ne katkeilevat 

useassa paikassa 
 kehitystä on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana, liikennevalojen rytmittämisen suhteen 

ja ympyrät hatunnoston arvoisia 
 Keljonkankaan ja Särkäntien risteykseen liikennepeili, näkyvyys huono Särkäntieltä 

Keljonkankaantielle tultaessa 
 Keljonkankaan koulun kohdalla hankalan leveä keskikoroke 
 Keskikadulle alhaisempi nopeusrajoitus sekä jalankulkuliikennevalo Vellamonkadulle, huono 

pääsy tällä hetkellä 
 Keskussairaalanmäelle saisi laittaa hidastetöyssyjä pyöräilijöille 
 keskustan alueen pysäköintimaksut hurjia, ei saisi ajaa autoja kokonaan parkkitaloihin, 

kaupungin laidalla lähellä keskustaa voisi olla maksuttomia parkkialueita, joista voisi sitten 
reippailla kaupunkiin 
 keskustan pyöräilyreittejä pitäisi uudistaa, nyt joutuu liikaa taluttamaan 
 keskustan pyöräreittejä pitäisi järkeistää että ei tulisi ylimääräisiä tienylityksiä ja eksymisiä 
 keskustassa liikennevalojen vaihtuminen tulisi sovittaa paremmin nopeusrajoitusten ja 

ajonopeuksien mukaan, jotta liikenne olisi sujuvampaa 
 keskustasta on vähennetty liikaa parkkipaikkoja ja parkkimaksut vaihtelevat liian paljon 
 kevyen liikenteen väylät ovat kaupungissa aika hyvällä mallilla 
 kevytväyliin satsausta 
 kiertoliittymät ovat turhia ja kalliita 
 Kilpisenkadulle tulisi asettaa hidastetöyssyjä tms. koska sitä käytetään häiritsevään 

viikonloppuajeluun 
 Kinkomaalla on tiessä pahat jäiset urat jotka aiheuttavat joka talvi kolareita ja vaaratilanteita 

eli ne pitäisi rouhia pois 
 kokooja- ja pääkaduille töyssyjä koulujen läheisyyteen 
 kolariherkissä paikoissa pitäisi turvallisuutta lisätä 
 Korkeakoskentielle hidastetöyssyjä lisää koska sen varressa on Keljon koulu jonne kulkee 

paljon lapsia, Korkeakoskentiellä ajetaan liian lujaa 
 koulujen lähistöt turvallisemmiksi 
 kunnon nopeudet  4-tielle, Taulumäen Lohikosken Saarijärventien osuus ruuhkainen, vauhtia 

tiemiehiin, Taulumäellä välillä kahden kilometrin jonot 
 kunnon pyörätie tulisi mennä kaupungin läpi, nyt ei semmoista ole 
 Kuokkalan kaikki liikenne ohjataan pakosti ohitustien kautta, joten se tukkeutuu varmasti, 

Siltakadulta pitäisi päästä suoraan kaupunkiin ilman ohitusteitä, Ristonmaalta pääsi ennen 
Keljon puolelle mutta ei enää ilman ohitustietä 
 Kuokkalassa on hoidettu hyvin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkuminen 
 kävelykadulla ajaa liikaa esim. huoltoautoja 
 kävelykadulta pyörät pois ja pyöräilijöille parempia väyliä esimerkiksi Vapaudenkadulle 
 kävelykatua laajennettava Väinönkadulle 
 Laajavuorentien ja Vesangantien uusi kaistajärjestelmä onnistunut, hiekoitus parantunut 
 Lahteen vievän moottoritien ramppia aiotaan ilmeisesti kaventaa, se on erittäin huono idea 
 laitakaupungin liikennevalojen toimintaa parannettava sekä toiminta-aikoja pidennettävä 
 lappuliisat voisi lopettaa rahastamisen, he voisivat keskittyä todellisiin rikkeisiin 
 Lehtisaareen riippusillalle saatava ehdottomasti alempi nopeusrajoitus, korkeintaan 40 km/h 
 leveät suojatiesaarekkeet hyviä, Länsi-Päijänteentie onnistunut 
 liikaa sekavuutta kuten yksisuuntaisia katuja, sotkuisia risteyksiä, vaarallisiin risteyksiin tulisi 

puuttua, koska niissä tapahtuu onnettomuuksia 
 liikenne saatava sujuvammaksi, liikennettä on vaikeutettu liikaa turvallisuuden vuoksi, väärillä 

toimenpiteillä 
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 liikenne saisi olla vielä sujuvampaa - kehitettävää on 
 liikennekorokkeita saisi olla vähemmän, ne vaikeuttavat ajamista, liikenneolosuhteista 

päättävien pitäisi toimia yhteistyössä, keskusteluyhteydessä, muiden kaupunkien vastaavien 
päättäjien kanssa 
 liikennesuunnittelijoilla olisi hyvä olla ajokortti 
 liikennevaloja enemmän niin ei jäisi ihmisiä autojen alle niin paljoa 
 liikennevalojen ajoitukset kummallisia, liian usein saa pysähtyä punaisiin valoihin 
 liikennevalojen käyttö: ennakointi on huonoa tai valoja ei ole ollenkaan 
 liikennevalojen noudattamista voisi seurata tarkemmin sillä paljon ajetaan päin punaisia 
 liikennevalojen päällä pitoa tulisi järkeistää 
 liikennevalojen valvontaa olisi lisättävä, koska punaisia päin ajetaan todella usein 
 liikennevalot ruuhkauttaa, liikennevalojen vaihtumisvälit liian lyhyitä, liittymät menevät 

tukkoon usein Seppälässä ja pääpostin kohdalla, kaupungissa ei pääse valoista pois 
 liikennevalotkin ovat hyvä ratkaisu mutta myös kohtuudella eli ei jokaiseen risteykseen, 

kadunvarsipysäköintiä tulee myös suosia 
 liikenneympyröistä on innostuttu vähän liikaa, ne ovat hyvä asia, mutta niitä laitetaan liikaa, 

ne ovat kalliita, niissä voisi säästää, rahan tuhlausta 
 liikenneympyröitä lisää, Ilveskadulle kevyen liikenteen väyliä 
 liikenneympyröitä saa laittaa enemmän ja isompiin risteyksiin liikennevaloja 
 liikenneympyröitä suunniteltaessa tulisi kysyä ammattiautoilijoiden mielipiteitä miten ne tulisi 

suunnitella 
 liikenneympyröitä voisi rakentaa enemmän, esim. Kuokkalan kaupan kohdalle 
 liikenteen sujuvuus on taattava, tehtävä sellaisia ratkaisuja, että on vetäviä reittejä, 

keskustassa voi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumatilaa lisätä, ihmisiä varten se on eikä 
autoja, kunhan pysäköintiin löydetään järkeviä ratkaisuja 
 linja-autoja saisi kulkea useammin, lisää matalalattiaisia linja-autoja 
 linja-autotaksat törkeän kalliitta, niille voisi tehdä jotain, jotta henkilöautojen määrä 

keskustassa vähenisi 
 lisää aurausta ja hiekoitusta 
 lisää liikenneympyröitä 
 lisää liikenneympyröitä saa olla koska ne lisäävät toimivuutta 
 lisää pyöräparkkeja erityisesti keskustaan 
 lisää ryhmityskaistoja risteyksiin vähentämään ruuhkia 
 liukkailla keleillä katujen hiekoitus saisi olla ripeää, lumisateisina päivinä aurausta saisi lisätä 
 Lohikoskella ollaan viimeisiä kun tiet aurataan, talvikunnossapidon pitäisi olla aktiivisempaa, 

keskusta-alueen pyöräily on melko vaarallisia ja sitä on parannettava 
 Loukkukorventielle hidastetöyssyjä 
 lumien auraus ja hiekoitus talvella puutteellista, kaupunki joutunut suorastaan 

naurunalaiseksi kyseisen asian suhteen, keväällä katujen puhdistus jää pahimpaan 
pölyaikaan mitä tulisi välttää 
 Länsi-Päijänteentiestä tehtiin liian kapea, tiellä ei mahdu ajamaan isot rekat ja henkilöautot 

sulassa sovussa, tietyö oli rahan hukkaa 
 läpikulku kielletty -kieltoa ei noudateta eikä muutenkaan liikennemerkkejä noudateta 
 maanteiden suolaus pois käytöstä kokonaan sillä suola saastuttaa pohjavedet ja kuluttaa 

teitä ja on pakkasella liukasta 
 maksuttomia parkkipaikkoja ja liikenneympyröitä lisää 
 maksuttomia parkkipaikkoja lähiseuduille 
 mäkiin ei hidastetöyssyjä koska niistä on siellä enemmän haittaa kuin hyötyä 
 Mäyrämäkeen menevän uuden kadun jakajat ovat omituisilla paikoilla: ylös mentäessä liian 

oikealla ja alas mentäessä vasemmalla, talvikunnossapito olisi huomioitava katuja 
suunniteltaessa niin ei tulisi sumppuja tien huollon kannalta 
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 nopeudet alas, paljon liikenneympyröitä, poliisin tehovalvontaa etenkin Lohikosken alueelle, 

kaaharit kuriin 
 nopeusrajoituksia ei tarvitsisi alentaa yhtään, ruuhkauttavat vilkkaasti liikennöityjä katuja 

entisestään 
 nopeusrajoitusten pitäisi muuttua olosuhteiden mukaan myös keskustan alueella 
 on hyvä asia, jos Kangaslammellekin tulee töyssyjä ja koulun lähelle liikenneympyrä, jotta 

lapset pääsevät kadun yli turvallisesti 
 oppilaitosten läheisyyteen tulisi sijoittaa liikennevaloja, jotka olisivat ruuhka-aikana käytössä 

mutta esimerkiksi yöllä pois päältä 
 pakokaasupäästöjä pitäisi vähentää 
 parempia pyörien pysäköintipaikkoja kaupunkiin 
 pari töyssyä voisi tehdä Sippulanniemeen, jossa pääkadulla ajetaan kovaa eikä liikennettä 

valvota 
 parkkitaloja tulisi suosia 
 parkkitilanne on epätoivoinen, alituinen liikennejärjestelyjen muuttaminen on rasittavaa ja 

sekavaa, aina ei tiedä mistä saa ajaa ja mistä ei 
 Parviaisentien ja Kalliokujan risteyksessä ei ole suojatietä vaikka on tapahtunut 

onnettomuuksia ja asiasta huomautettu 
 poliisit voisivat valvoa paremmin liikenteen nopeuksia 
 poliisivalvontaa Pohjanlahdentien nopeuksien rajoittamiseksi 
 polkupyöräilijät kuriin, ei pyöräilyä jalkakäytävillä 
 polkupyöräilijöille voitaisiin merkitä selkeästi ajoradan viereen oma paikka missä ajaa sillä 

nykyisellään pyöräilijät ajavat missä sattuu 
 polkupyöräteiden katkaisu t-risteyksissä tavoitteena estää liian vauhdikas ajoradan ylitys 
 Puistokatu turvallisemmaksi Puistokoulun kohdalla 
 pysäköintiongelmiin voisi kiinnittää huomiota esim. Lehtorannantie on hiljainen katu mutta 

sinne ei saa pysäköidä, jotain järkeä pysäköintirajoituksiin 
 pysäköintipaikkoja pitäisi olla myös maksuttomina 
 pyöräilijät on otettu hyvin huomioon Jyväskylän kaupungissa siitä kiitos 
 pyöräilijät pois jalkakäytäviltä 
 pyöräilijöiden pitäisi saada kulkea jalankulkuteillä, sillä muuten voi joutua kiertämään 

keskustassa usean korttelin matkan 
 pyöräilijöiden sakotussysteemi on typerä, joku muu keino saataisiin keksiä 
 pyöräilijöiden valvontaa lisättävä, koska ajavat jatkuvasti jalkakäytävillä 
 pyöräilijöille enemmän tilaa 
 pyöräilijöille lisää selkeitä reittejä, vaaratilanteita tulee nimittäin päivittäin, kun pyöräilijät 

ajavat esimerkiksi suojateiden yli 
 pyöräilijöille omat reitit koska he ajavat kovaa ja eivät varo riittävästi muuta liikennettä, 

jalankulkutiellä vaarallista esim.  Kuokkalan sillalla pyöräilijöiden takia 
 pyöräilijöille parempia reittejä keskustan alueelle 
 pyöräily pois jalkakäytäviltä 
 pyöräilymahdollisuuksia keskustassa saisi parantaa 
 pyöräilyteitä ja niiden merkintöjä pitäisi parantaa 
 pyöräilyverkostoa ja pyörällä liikkumista keskustassa tulisi kehittää, keskustassa pyörien 

pysäköintialueita lisättävä ja hajautettava, katurakennustöiden yhteydessä pyörille oma väylä 
 pyöräilyverkostot ovat hyvät ja liikenneympyröitäkin on tulossa lisää, joten positiiviset 

terveiset 
 pyöräkaistoja ja -teitä tulisi kehittää, nyt pyörätiet eivät jatku sujuvasti ja ovat 

epäjohdonmukaisia, pyörät selkeämmin erilleen jalankulkijoista, autotonta keskustaa voisi 
laajentaa kehittämällä pyöräreittejä ja lisäämällä pyöräparkkeja 
 pyöräparkkeja saisi olla enemmän esim. Foorumin edessä, pyöräparkkien merkinnät selvästi 

näkyviin 
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 pyöräteiden kunto otettava ympäri vuoden huomioon 
 pyöräteiden määrää ja hoitoa parannettava, nyt ei ole pitkiä yhteyksiä ilman katkoja 
 pyöräteiden risteyksiin ennemmin kolmio pyöräilijälle kuin autoilijalle 
 pyöräteitä ja pyöräilijöiden turvallisuutta liikenteessä voisi vielä kehittää, Yliopistonkadulla on 

kiinnitetty hyvin huomiota pyöräilijöihin 
 pyöräteitä pitäisi huoltaa paremmin, esimerkiksi aamuauraamisessa 
 pyöräteitä saa kehittää edelleen, talviaurausta pyöräteiltä ei saisi jättää iltapäivään, että 

pääsee pyörällä töihin 
 pyöräteitä voisi kehittää etenkin keskustan alueella 
 pyöräteitä voisi yhdistellä ja sujuvuutta parantaa, tulisi selkeästi merkitä milloin käytetään 

jalkakäytävää ja milloin autotietä 
 pyörätiet kuntoon 
 pyörätiet kuntoon, esim. Tarhamäkeen parempi talvihiekoitus 
 pyörätiet olisi myös merkittävä paremmin 
 pyörätiet pitäisi ottaa tasavertaisesti huomioon 
 päävastuullisille ajokortit 
 selkeyttä enemmän liikenteeseen 
 Seppälän uudet töyssyt hankalia ja tukkeuttavat liikenteen 
 sivukaduille enemmän 30 km rajoituksia 
 suojatie Pohjanniementielle Koivukujalta 
 suojatiekorotukset tieosuuksille, missä liikkuu koululaisia ja huomioiden eri asuinalueet, 

tienpätkät, mistä koululaisia tulee ylittämään tietä, esim. Lahjaharjun Tyyppäläntien pätkä, 
lapset joutuvat 10 min odottamaan, että pääsee tien yli 
 suojatiet pitäisi merkitä paremmin, varsinkin talvella vaikea havaita kun maalit kuluneet ja 

merkit kadonneet 
 syrjäisissä paikoissa sijaitsevat yksisuuntaiset kadut ovat tarpeettomia 
 talvella aura-autojen tultava ajoissa ja hiekoitus myös ajoissa 
 talvella tiet menevät tukkoon, kun ilmaisille parkkipaikoille jätetään autoja kuukausiksi ja ne 

jäävät lumipenkkojen alle eivätkä aura-autot mahdu kulkemaan à jotain voisi koittaa keksiä 
 talvella toivoisin hyvää kunnossapitoa 
 talviaikaan jyrkempiin mäkiin tulisi lisätä aurausta ja hiekoitusta, välillä vaikea päästä 

Laajavuoren tielle Tietoniekan tieltä, kun tie on liukas ja vain silkkaa jäätä  
 talvikunnossapito luokatonta 
 talvikunnossapito voisi olla tehokkaampaa, varsinkin syrjemmässä voisi enemmän aurata 
 Taulumäen risteyksessä jalankulkijat suojattomia, Rajakatu ruuhka-aikaan tukkoinen ja paha, 

koulujen tienoot turvallisemmiksi 
 Taulumäen risteys turvallisemmaksi 
 tehkää turvallisia väyliä pyöräilijöille ja jalankulkijoille 
 teiden aurauksesta pitäisi huolehtia paremmin, lunta ei saisi aurata parkkipaikoille tai teille 
 teiden hyvä peruskunto on kaikista paras tekijä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, talvella 

teiden huolto tärkeää (auraus, ym.) 
 teitä ei saa kaventaa, sellaisia rakennelmia, korokkeita ja muita siitä ei missään nimessä, 

liikenteenjakajakorokkeita ei myöskään, tulee turvallisuusongelmia, kun kaistat kapenevat ja 
törmäillään siellä 
 teitä voisi suolata enemmän 
 tietyöt mahdollisimman nopeasti valmiiksi 
 tilan puute estää liikenneympyröiden rakentamisen 
 Tourulan risteys on mahdoton sumppu ruuhka-aikana, pyöräilijät ajavat usein jalkakäytävällä, 

sille tulisi tehdä jotain 
 Tourulan sillat solmukohtia, liikennevalojen ajoituksia voisi miettiä liikennemäärin nähden 
 Tourulan silta ongelmakohta, sitä pitäisi leventää, uskallusta tehdä samanlaisia päätöksiä 

kuin Ahjokadusta 
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 turvalliset ylitykset jalankulkijoille asuinalueilla 
 töyssyjä ei tarvitsisi tehdä ollenkaan, pienissä risteyksissä käyvät valot liikenteen 

ohjaamiseen, isossa ympyrät, kannattaa muistaa että keskustassa liikkuu isojakin autoja, 
pitää niitäkin ajatella 
 töyssyjä voisi tehdä vanhemmillekin asuinalueille kuten Keljonkankaalle 
 töyssyt ovat ihan paikallaan liikenteen rauhoittamiseksi, töyssyjä voisi tilanteen mukaan lisätä 

asuinalueilla 
 useissa risteyksissä - erityisesti pyöräilijöiden kannalta - on huono näkyvyys, pyöräilijöitä 

koskevia liikennemerkkejä voisi lisätä 
 Vaajakoskentielle lisää liikenneympyröitä ainakin Halssilanrinteen risteykseen 
 Vaajakoskentien ylinopeudet pitäisi saada loppumaan, nopeudet on siellä kovia, liikennettä 

Vaajakoskentieltä pitäisi saada siirrettyä muualle tavalla tai toisella 
 valaistuksesta pitäisi pimeällä huolehtia hyvin 
 valvontaa tulisi lisätä huomattavasti 
 Vapaudenkadun, Kalevankadun ja Hannikaisenkadun risteys on huonosti suunniteltu 
 vieraspaikkakuntalaiselle liikenne on sekavaa, yksisuuntaisia tulisi muuttaa kaksisuuntaisiksi, 

nopeuksia alemmas 
 vihreästä linjasta pitäisi pitää paremmin kiinni liikennesuunnittelussa  
 Voionmaan kadun kohta, jossa on koulu on vaarallinen koska siellä ei ole suojatietä ja lapset 

ylittävät vaarallisesti tietä 
 Voionmaankatu turvallisemmaksi 
 voisiko autoilijoiden asenteelle suojatiellä liikkuvia kohtaan tehdä jotain 
 Väinönkadun ja Kauppakadun risteyksessä ajaminen kuriin, vaikka siitä saisi kulkea vain 

bussit myös henkilöautoilla ajetaan siitä 
 ydinkeskusta on aika ahdas ja pieni, mutta sille ei kyllä varmaankaan voi mitään tehdä, 

kiellettyjä ajosuuntia on paljon 
 Yliopistokadulla (välillä Väinönkatu-Harjukatu) pyöräilijöille myös oma kaista, ei 

mukulakivinen vaikka puistoa hyväksi käyttäen 
 Yliopistonkadulla ja Kauppakadulla ei saisi ajaa pyörällä, nuoret pyöräilijät pitää saada kuriin 
 yläkaupungin liikennejärjestelyjä, erityisesti joukkoliikenteen, olisi parannettava 
 ympyrä Saarijärventien ja uuden moottoritien liittymään 
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14. VERTAILUT 1999-2004 
 

OVATKO HIDASTETÖYSSYT TARPEELLISIA ASUNTOKADUILLA?
ENTÄ KOKOOJA- JA PÄÄKADUILLA?

Vertailu 1999-2004

0%
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81%

3%

60%

31%

9%

0%

19%

78%

3%

71%

23%

7%
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Ei osaa sanoa

KOKOOJA-/PÄÄKADUILLA

Ei

Kyllä

Ei osaa sanoa
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KUINKA TEHOKKAITA HIDASTETÖYSSYT OVAT 
AJONOPEUKSIEN ALENTAJINA?

Vertailu 1999-2004
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1%

2%

49%

38%
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Erittäin tehokkaita

Melko tehokkaita

Melko tehottomia

Täysin tehottomia
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PARANTAVATKO HIDASTETÖYSSYT JALANKULKIJOIDEN JA 
PYÖRÄILIJÖIDEN TURVALLISUUTTA?

Vertailu 1999-2004
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OVATKO HIDASTETÖYSSYT JYVÄSKYLÄSSÄ 
MITOITUKSELTAAN...?

Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004
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Liian suuria
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Liian pieniä

Ei osaa sanoa
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ONKO HIDASTETÖYSSYISTÄ ILMOITETTU TAI 
VAROITETTU RIITTÄVÄSTI?
Tekpa - Liikenteen rauhoittaminen 2004
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KADULLA ON USEITA HIDASTETÖYSSYJÄ PERÄKKÄIN. 
SIJAITSEVATKO NE...?

Vertailu 1999-2004
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Liian kaukana toisistaan

Sopivalla etäisyydellä toisistaan

Liian lähellä toisiaan
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OVATKO ALENNETUT NOPEUSRAJOITUKSET TARPEELLISIA 
ASUNTOALUEILLA? ENTÄ KAUPUNGIN KESKUSTASSA?

Vertailu 1999-2004
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OVATKO AUTOJEN TODELLISET AJONOPEUDET LIIAN SUURIA 
OMALLA ASUINALUEELLA? ENTÄ PÄÄ- JA KOKOOJAKADUILLA?

ENTÄ KAUPUNGIN KESKUSTASSA?
Vertailu 1999-2004
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KUMPI ON PAREMPI VAIHTOEHTO LIITTYMÄN/RISTEYKSEN 
LIIKENNETURVALLISUUDEN JA LIIKENTEEN SUJUVUUDEN 

PARANTAMISEKSI, LIIKENNEYMPYRÄ VAI LIIKENNEVALOT?
Vertailu 1999-2004
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HAASTATTELULOMAKE
Tekpa, haastattelututkimus liikenteen rauhoittamisesta 2004

 

Sivu 1/1  (202641_lomake.doc) 

Hyvää päivää. Olen Tietoykkösen tutkimushaastattelija NN. Teemme tutkimusta asukkaiden mielipiteistä ja koke-
muksista Jyväskylän liikenneoloihin liittyvistä asioista Jyväskylän kaupungin Teknisen palvelukeskuksen toimek-
siannosta. Haastattelu kestää noin 10 minuuttia. Saanko haastatella teitäkin hetken, vai olisiko jokin toinen ajan-
kohta teille sopivampi? KIITOS! 
 

Johdanto: Jyväskylässä on pyritty alentamaan autojen nopeuksia ja vähentämään autoliikenteen haittoja liikenne-
turvallisuuden ja ympäristön parantamiseksi. Keinoina on käytetty mm. alempia nopeusrajoituksia ja niiden noudat-
tamista parantavia hidastetöyssyjä.   

 

01. Jyväskylässä on rakennettu hidastetöyssyjä monille asuntokaduille ja joillekin vilkkaille kokooja- ja pääkaduille, 
kuten Saarijärventielle. Ovatko hidastetöyssyt mielestänne tarpeellisia nimenomaan asuntokaduilla? Entä ko-
kooja- ja pääkaduilla? 

 
 Asuntokaduilla 
 Pääkaduilla  

 
1. Ei -> perustelut mielipiteelle:__________________________ 
2. Kyllä 
3. Ei osaa sanoa 

 

02. Kuinka tehokkaita hidastetöyssyt ovat mielestänne ajonopeuksien alentajina? 

 
1. Erittäin tehokkaita 
2. Melko tehokkaita 
3. Melko tehottomia 
4. Täysin tehottomia  
5. Ei osaa sanoa 

 

03. Parantavatko hidastetöyssyt mielestänne jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta esimerkiksi kadun 
ylittämistilanteessa? 

 
1. Ei 
2. Kyllä 
3. Ei osaa sanoa 

 

04. Ovatko hidastetöyssyt Jyväskylässä mitoitukseltaan kuten jyrkkyydeltään ja korkeudeltaan mielestänne …? 

 
1. Liian suuria 
2. Sopivia 
3. Liian pieniä 
4. Ei osaa sanoa 

 

05. Hidastetöyssyjen rakentamisen yhteydessä kadulle on merkitty 30 km/h nopeusrajoitus tai töyssyistä on varoi-
tettu erillisellä liikennemerkillä. Onko hidastetöyssyistä mielestänne ilmoitettu tai varoitettu riittävästi? 

 
1. Ei -> miten asiaa tulisi mielestänne parantaa? _______________________________________________ 
2. Kyllä 
3. Ei osaa sanoa 
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06. Kaduilla on useita hidastetöyssyjä peräkkäin. Sijaitsevatko ne mielestänne …? 

 
1. Liian kaukana toisistaan 
2. Sopivalla etäisyydellä toisistaan 
3. Liian lähellä toisistaan 
4. Ei osaa sanoa 

 

07. Mitä muita kommentteja tai mielipiteitä Teillä olisi hidastetöyssyistä? 

 
Myönteiset kommentit: ________________________________________________________________________ 
 
Kielteiset kommentit:__________________________________________________________________________ 
 

08. Asuntoalueilla ja kaupungin keskustassa on asetettu 30 ja 40 km/h nopeusrajoituksia entisen 50 km/h rajoi-
tuksen sijasta. Ovatko alennetut nopeusrajoitukset nimenomaan asuntoalueilla mielestänne tarpeellisia? Entä 
kaupungin keskustassa? 

 
 Asuntoalueilla 
 Keskustassa  

 
1. Ei  
2. Kyllä  + perustelut mielipiteille, jos vastasi 1 tai 2 
3. Ei osaa sanoa  

 

09. Ovatko autojen todelliset ajonopeudet mielestänne liian suuria omalla asuinalueellanne? Entä pää- ja kokooja-
kaduilla? Entä kaupungin keskustassa? 

 
 Omalla asuinalueella 
 Pää- ja kokoojakaduilla 
 Keskustassa  

 
1. Ei 
2. Kyllä 
3. Ei osaa sanoa  

 

10. Onko asuntoalueiden läpi kulkevien tai niitä sivuavien pääkatujen, esimerkiksi Kangasvuorentie, Vaajakosken-
tie, Siltakatu, Keljonkankaantie, Myllyjärventie, Keskussairaalantie ja Vesangantie, nopeusrajoitus mielestänne 
aiheellista alentaa 50:stä 40:een kilometriin tunnissa? 

 
1. On aiheellista, jos katuun samalla tehdään rakenteellisia muutoksia kuten ajoradan kaventaminen, liiken-

neympyröitä ja leveitä suojatiesaarekkeita 
2. On aiheellista ilman kadun rakenteellisia muutoksia 
3. Nopeusrajoituksen alentaminen pääkaduilla ei ole aiheellisesta 
4. Ei osaa sanoa 

 

11. Kumpaa Te henkilökohtaisesti pitäisitte parempana vaihtoehtona liittymän/risteyksen liikenneturvallisuuden ja 
liikenteen sujuvuuden parantamiseksi, liikenneympyrää vai liikennevaloja? 

 
1. Liikenneympyrä 
2. Liikennevalot 
3. Ei osaa sanoa 

 
 + perustelut mielipiteelle. 
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12. Onko mielestänne aiheellista järjestää keskustan kaduille lisää tilaa jalankululle ja pyöräilylle, vaikka se tapah-
tuisi kadunvarsipysäköintiä vähentämällä? 

 
1.  Ei 
2.  Kyllä  
3.  Ei osaa sanoa 

 

13. Mitä muita ehdotuksia tai terveisiä Teillä olisi Jyväskylän liikenneolosuhteita kehittäville tahoille? 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 

TAUSTATIEDOT AINEISTON TILASTOLLISTA KÄSITTELYÄ VARTEN. 

 
SUKUPUOLENNE?  1.  Mies   
   2.  Nainen     
 
IKÄNNE?   1.  16-24 vuotta  
   2.  25-34 vuotta  
   3.  35-44 vuotta 
   4.  45-59 vuotta  
   5.  60+ vuotta 
 
TALOUTENNE HENKILÖMÄÄRÄ?            1.  1 henkilö    
   2.  2 henkilöä   
   3.  3 henkilöä 
   4.  4 henkilöä 
   5.  5+ henkilöä 
 
ONKO PERHEESSÄNNE ALLE 18 V. LAPSIA? 1.  Ei ole   
   2.  Nuorin alle 7 vuotta 
   3.  Nuorin 7-17 vuotta 
 
PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VASTAUSHETKELLÄ: 
 

1.  Töissä Jos töissä, niin mihin ammattiryhmään kuuluu: 
2.  Työtön 1.  Työväestö 
3.  Opiskelija/kurssilla 2.  Toimihenkilö/virkamies 
4.  Kotiäiti/-isä 3.  Johtava asema/itsenäinen yrittäjä 
5.  Varusmies 4.  Maatalousväestö 
6.  Eläkeläinen  
7.  Muu  

 
TYÖPAIKAN/KOULUN/OPPILAITOKSEN SIJAINTI (postinumero): __________ 
 
ONKO TEILLÄ HENKILÖKOHTAISESTI KÄYTÖSSÄ JOKIN TAI JOITAKIN SEURAAVISTA KULKUNEUVOISTA? 
 
   1.  Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde) 
   2.  Moottoripyörä/mopedi/skootteri 
   3.  Polkupyörä 
 
   -> JOS KÄYTÖSSÄ 1 tai 2, sijaitseeko kulkureitillänne hidastetöyssyjä? 
     

1. Ei 
2. Kyllä 
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MITÄ KULKUNEUVOA KÄYTÄTTE PÄÄASIALLISESTI LIIKKUESSANNE JYVÄSKYLÄSSÄ? 
 
   1.  Henkilö-/pakettiauto 
   2.  Moottoripyörä/mopedi/skootteri 
   3.  Polkupyörä 
   4.  Linja-auto 
 
ONKO TEILLÄ AUTON AJOKORTTI? 1.   Ei 
   2.   Kyllä 
 
ASUINALUE   1.  Keskusta (kantakaupunki)  
   2.  Kortepohja / Kypärämäki  
   3.  Keltinmäki / Mäyrämäki / Myllyjärvi  
   4.  Keljo / Keljonkangas / Sarvivuori 
   5.  Kuokkala            
   6.  Aittorinne / Halssila  
   7.  Huhtasuo / Kangasvuori / Kangaslampi   
   8.  Lohikoski / Mannila / Heinälampi 
   9.  Säynätsalo 
 
ASUINALUEEN POSTINUMERO:  ________________________ 
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15%

35%

17%

24%

10%

55%

20%

25%

20%

32%

7%

6%

14%

6%

15%

1%

78%

5%

84%

4%

28%

51%

21%

63%

1%

19%

10%

7%

14%

86%

23%

10%

10%

7%

17%

7%

10%

10%

7%

100%

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANN
E

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO
KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE
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Tietoykkönen Oy



Jyväskylässä on rakennettu hidastetöyssyjä monille asuntokaduille ja joillekin vilkkaille
kokooja- ja pääkaduille, kuten Saarijärventielle.

Ovatko hidastetöyssyt mielestänne tarpeellisia asuntokaduilla? Entä kokooja- ja
pääkaduilla?

16% 81% 3% 100%

48 242 10 300

60% 31% 9% 100%

180 94 26 300

n=
ASUNTOKADUILLA

n=
KOKOOJA- JA
PÄÄKADUILLA

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa KAIKKI
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Tietoykkönen Oy



Jyväskylässä on rakennettu hidastetöyssyjä monille asuntokaduille ja joillekin vilkkaille kokooja- ja pääkaduille, kuten
Saarijärventielle.

Ovatko hidastetöyssyt mielestänne tarpeellisia asuntokaduilla? Entä kokooja- ja pääkaduilla?

16% 81% 3% 100% 300

16% 80% 4% 100% 150

16% 81% 3% 100% 150

11% 84% 5% 100% 44

10% 85% 5% 100% 61

12% 88% 0% 100% 60

22% 76% 1% 100% 89

22% 70% 9% 100% 46

20% 75% 5% 100% 44

17% 79% 4% 100% 104

14% 78% 8% 100% 50

15% 85% 0% 100% 72

10% 90% 0% 100% 30

18% 77% 5% 100% 164

16% 82% 2% 100% 61

12% 88% 0% 100% 75

15% 83% 2% 100% 59

14% 83% 3% 100% 95

29% 67% 5% 100% 21

17% 83% 0% 100% 18

5% 90% 5% 100% 41

26% 74% 0% 100% 19

20% 73% 7% 100% 44

33% 67% 0% 100% 3

18% 79% 4% 100% 233

21% 71% 7% 100% 14

16% 81% 4% 100% 251

8% 92% 0% 100% 12

22% 75% 4% 100% 83

15% 81% 4% 100% 154

11% 87% 2% 100% 63

19% 78% 3% 100% 189

0% 100% 0% 100% 2

5% 89% 5% 100% 57

16% 81% 3% 100% 31

24% 76% 0% 100% 21

7% 93% 0% 100% 42

17% 79% 4% 100% 258

16% 80% 4% 100% 70

23% 73% 3% 100% 30

10% 87% 3% 100% 30

25% 75% 0% 100% 20

20% 80% 0% 100% 50

10% 85% 5% 100% 20

13% 80% 7% 100% 30

17% 80% 3% 100% 30

5% 90% 5% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa

ASUNTOKADUILLA

n=

KAIKKI
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Tietoykkönen Oy



Jyväskylässä on rakennettu hidastetöyssyjä monille asuntokaduille ja joillekin vilkkaille kokooja- ja pääkaduille, kuten
Saarijärventielle.

Ovatko hidastetöyssyt mielestänne tarpeellisia asuntokaduilla? Entä kokooja- ja pääkaduilla?

60% 31% 9% 100% 300

69% 25% 6% 100% 150

51% 38% 11% 100% 150

61% 27% 11% 100% 44

67% 25% 8% 100% 61

55% 38% 7% 100% 60

57% 35% 8% 100% 89

61% 28% 11% 100% 46

64% 30% 7% 100% 44

53% 38% 10% 100% 104

70% 24% 6% 100% 50

57% 32% 11% 100% 72

70% 23% 7% 100% 30

59% 34% 7% 100% 164

69% 25% 7% 100% 61

55% 32% 13% 100% 75

56% 39% 5% 100% 59

58% 35% 7% 100% 95

62% 24% 14% 100% 21

78% 11% 11% 100% 18

56% 32% 12% 100% 41

79% 21% 0% 100% 19

57% 30% 14% 100% 44

67% 33% 0% 100% 3

63% 31% 6% 100% 233

57% 36% 7% 100% 14

60% 31% 9% 100% 251

42% 33% 25% 100% 12

64% 30% 6% 100% 83

62% 31% 7% 100% 154

51% 33% 16% 100% 63

67% 28% 5% 100% 189

50% 50% 0% 100% 2

42% 42% 16% 100% 57

48% 39% 13% 100% 31

62% 19% 19% 100% 21

40% 43% 17% 100% 42

63% 29% 7% 100% 258

57% 31% 11% 100% 70

50% 37% 13% 100% 30

53% 43% 3% 100% 30

80% 10% 10% 100% 20

68% 20% 12% 100% 50

45% 55% 0% 100% 20

57% 37% 7% 100% 30

63% 30% 7% 100% 30

70% 25% 5% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa

KOKOOJA- JA PÄÄKADUILLA

n=

KAIKKI
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Tietoykkönen Oy



Kuinka tehokkaita hidastetöyssyt ovat mielestänne ajonopeuksien alentajina?

30% 59% 9% 1% 2% 100% 300

29% 58% 11% 1% 1% 100% 150

30% 60% 7% 1% 2% 100% 150

16% 77% 5% 2% 0% 100% 44

30% 61% 8% 0% 2% 100% 61

35% 55% 8% 0% 2% 100% 60

37% 48% 12% 1% 1% 100% 89

22% 65% 9% 0% 4% 100% 46

20% 73% 5% 0% 2% 100% 44

32% 55% 11% 1% 2% 100% 104

22% 62% 12% 2% 2% 100% 50

38% 56% 6% 0% 1% 100% 72

30% 57% 13% 0% 0% 100% 30

28% 60% 9% 1% 2% 100% 164

31% 59% 10% 0% 0% 100% 61

32% 57% 8% 0% 3% 100% 75

27% 68% 2% 2% 2% 100% 59

38% 46% 14% 0% 2% 100% 95

29% 48% 19% 0% 5% 100% 21

17% 78% 6% 0% 0% 100% 18

22% 73% 2% 2% 0% 100% 41

32% 58% 11% 0% 0% 100% 19

27% 59% 11% 0% 2% 100% 44

33% 67% 0% 0% 0% 100% 3

33% 54% 11% 1% 2% 100% 233

21% 57% 14% 0% 7% 100% 14

31% 57% 9% 0% 2% 100% 251

33% 58% 8% 0% 0% 100% 12

41% 48% 10% 1% 0% 100% 83

28% 58% 11% 1% 3% 100% 154

19% 76% 3% 0% 2% 100% 63

33% 53% 11% 1% 2% 100% 189

0% 100% 0% 0% 0% 100% 2

25% 67% 7% 0% 2% 100% 57

16% 71% 10% 0% 3% 100% 31

33% 67% 0% 0% 0% 100% 21

12% 83% 5% 0% 0% 100% 42

33% 55% 10% 1% 2% 100% 258

24% 69% 6% 0% 1% 100% 70

40% 50% 7% 0% 3% 100% 30

17% 70% 13% 0% 0% 100% 30

35% 55% 10% 0% 0% 100% 20

36% 52% 8% 0% 4% 100% 50

25% 65% 10% 0% 0% 100% 20

33% 53% 10% 3% 0% 100% 30

23% 53% 20% 0% 3% 100% 30

40% 55% 0% 5% 0% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Erittäin
tehokkaita

Melko
tehokkaita

Melko
tehottomia

Täysin
tehottomia

Ei osaa
sanoa

Kuinka tehokkaita hidastetöyssyt ovat ajonopeuksien alentajina?

n=

KAIKKI
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Tietoykkönen Oy



Parantavatko hidastetöyssyt mielestänne jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta esim. kadun ylittämistilanteessa?

10% 87% 3% 100% 300

10% 89% 1% 100% 150

10% 85% 5% 100% 150

9% 86% 5% 100% 44

8% 90% 2% 100% 61

12% 87% 2% 100% 60

8% 89% 3% 100% 89

15% 80% 4% 100% 46

7% 89% 5% 100% 44

13% 85% 3% 100% 104

12% 86% 2% 100% 50

10% 90% 0% 100% 72

3% 87% 10% 100% 30

12% 85% 3% 100% 164

7% 92% 2% 100% 61

9% 87% 4% 100% 75

5% 92% 3% 100% 59

11% 85% 4% 100% 95

5% 95% 0% 100% 21

28% 72% 0% 100% 18

7% 90% 2% 100% 41

11% 89% 0% 100% 19

14% 82% 5% 100% 44

0% 100% 0% 100% 3

12% 86% 2% 100% 233

14% 79% 7% 100% 14

9% 88% 3% 100% 251

8% 92% 0% 100% 12

12% 86% 2% 100% 83

12% 86% 2% 100% 154

3% 90% 6% 100% 63

13% 84% 3% 100% 189

0% 100% 0% 100% 2

4% 95% 2% 100% 57

6% 90% 3% 100% 31

10% 86% 5% 100% 21

2% 95% 2% 100% 42

11% 86% 3% 100% 258

7% 87% 6% 100% 70

7% 90% 3% 100% 30

7% 93% 0% 100% 30

5% 90% 5% 100% 20

10% 88% 2% 100% 50

20% 80% 0% 100% 20

13% 83% 3% 100% 30

17% 80% 3% 100% 30

10% 90% 0% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa

Parantavatko hidastetöyssyt jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden turvallisuutta esim. kadun

ylittämistilanteessa?

n=

KAIKKI
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Ovatko hidastetöyssyt Jyväskylässä mitoitukseltaan (kuten jyrkkyydeltään ja korkeudeltaan) mielestänne...?

24% 64% 4% 8% 100% 300

28% 61% 6% 5% 100% 150

21% 67% 2% 11% 100% 150

25% 66% 5% 5% 100% 44

20% 69% 7% 5% 100% 61

25% 63% 3% 8% 100% 60

24% 62% 4% 10% 100% 89

30% 59% 0% 11% 100% 46

20% 68% 2% 9% 100% 44

27% 61% 5% 8% 100% 104

30% 62% 2% 6% 100% 50

18% 65% 6% 11% 100% 72

27% 67% 3% 3% 100% 30

26% 61% 4% 9% 100% 164

23% 69% 5% 3% 100% 61

21% 65% 4% 9% 100% 75

27% 63% 7% 3% 100% 59

21% 62% 6% 11% 100% 95

33% 57% 5% 5% 100% 21

28% 61% 0% 11% 100% 18

20% 71% 0% 10% 100% 41

21% 79% 0% 0% 100% 19

30% 61% 2% 7% 100% 44

0% 33% 0% 67% 100% 3

27% 61% 5% 7% 100% 233

29% 57% 7% 7% 100% 14

22% 66% 3% 9% 100% 251

17% 67% 8% 8% 100% 12

30% 61% 2% 6% 100% 83

25% 62% 6% 8% 100% 154

16% 71% 2% 11% 100% 63

30% 60% 5% 6% 100% 189

50% 50% 0% 0% 100% 2

5% 79% 4% 12% 100% 57

29% 58% 3% 10% 100% 31

19% 67% 0% 14% 100% 21

17% 69% 2% 12% 100% 42

26% 63% 4% 7% 100% 258

21% 66% 1% 11% 100% 70

13% 80% 0% 7% 100% 30

27% 57% 7% 10% 100% 30

25% 70% 0% 5% 100% 20

26% 62% 6% 6% 100% 50

35% 55% 0% 10% 100% 20

30% 57% 7% 7% 100% 30

33% 47% 13% 7% 100% 30

10% 85% 0% 5% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Liian suuria Sopivia Liian pieniä Ei osaa
sanoa

Ovatko hidastetöyssyt Jyväskylässä mitoitukseltaan (kuten
jyrkkyydeltään ja korkeudeltaan) mielestänne...?

n=

KAIKKI

Tekpa - Haastattelututkimus liikenteen rauhoittamisesta 2004
Tietoykkönen Oy



Hidastetöyssyjen rakentamisen yhteydessä kadulle on merkitty 30 km/h nopeusrajoitus tai töyssyistä on varoitettu erillisellä
liikennemerkillä.

Onko hidastetöyssyistä mielestänne ilmoitettu tai varoitettu riittävästi?

20% 76% 4% 100% 300

21% 76% 3% 100% 150

18% 76% 6% 100% 150

18% 82% 0% 100% 44

26% 69% 5% 100% 61

20% 78% 2% 100% 60

17% 79% 4% 100% 89

17% 72% 11% 100% 46

20% 73% 7% 100% 44

19% 76% 5% 100% 104

14% 86% 0% 100% 50

22% 72% 6% 100% 72

23% 73% 3% 100% 30

19% 77% 4% 100% 164

31% 67% 2% 100% 61

12% 81% 7% 100% 75

24% 75% 2% 100% 59

14% 83% 3% 100% 95

24% 62% 14% 100% 21

28% 72% 0% 100% 18

17% 80% 2% 100% 41

16% 79% 5% 100% 19

23% 68% 9% 100% 44

67% 33% 0% 100% 3

20% 78% 2% 100% 233

36% 64% 0% 100% 14

18% 78% 5% 100% 251

42% 58% 0% 100% 12

22% 76% 2% 100% 83

19% 79% 2% 100% 154

17% 70% 13% 100% 63

20% 76% 4% 100% 189

100% 0% 0% 100% 2

12% 79% 9% 100% 57

19% 81% 0% 100% 31

29% 67% 5% 100% 21

19% 69% 12% 100% 42

20% 77% 3% 100% 258

21% 73% 6% 100% 70

17% 83% 0% 100% 30

23% 77% 0% 100% 30

25% 70% 5% 100% 20

18% 72% 10% 100% 50

10% 90% 0% 100% 20

27% 67% 7% 100% 30

13% 87% 0% 100% 30

20% 75% 5% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa

Onko hidastetöyssyistä ilmoitettu tai
varoitettu riittävästi?

n=

KAIKKI

Tekpa - Haastattelututkimus liikenteen rauhoittamisesta 2004
Tietoykkönen Oy



Kaduilla on useita hidastetöyssyjä peräkkäin. Sijaitsevatko ne mielestänne...?

4% 59% 28% 9% 100% 300

3% 57% 33% 7% 100% 150

6% 61% 23% 11% 100% 150

7% 70% 20% 2% 100% 44

8% 51% 33% 8% 100% 61

3% 67% 23% 7% 100% 60

2% 56% 30% 11% 100% 89

2% 54% 30% 13% 100% 46

2% 66% 20% 11% 100% 44

3% 56% 31% 11% 100% 104

6% 54% 32% 8% 100% 50

7% 61% 25% 7% 100% 72

3% 63% 30% 3% 100% 30

3% 59% 28% 10% 100% 164

8% 57% 28% 7% 100% 61

4% 61% 28% 7% 100% 75

3% 58% 31% 8% 100% 59

5% 59% 28% 7% 100% 95

5% 48% 38% 10% 100% 21

0% 67% 22% 11% 100% 18

5% 66% 22% 7% 100% 41

11% 63% 26% 0% 100% 19

2% 55% 27% 16% 100% 44

0% 67% 33% 0% 100% 3

4% 58% 30% 7% 100% 233

0% 71% 29% 0% 100% 14

4% 60% 26% 9% 100% 251

0% 50% 42% 8% 100% 12

4% 54% 35% 7% 100% 83

5% 61% 28% 6% 100% 154

5% 60% 19% 16% 100% 63

4% 58% 32% 6% 100% 189

0% 50% 50% 0% 100% 2

7% 63% 18% 12% 100% 57

3% 58% 19% 19% 100% 31

0% 62% 29% 10% 100% 21

7% 62% 17% 14% 100% 42

4% 59% 30% 8% 100% 258

1% 63% 24% 11% 100% 70

7% 63% 30% 0% 100% 30

3% 40% 50% 7% 100% 30

5% 60% 30% 5% 100% 20

2% 62% 32% 4% 100% 50

0% 70% 20% 10% 100% 20

3% 57% 30% 10% 100% 30

20% 43% 20% 17% 100% 30

0% 75% 10% 15% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Liian
kaukana
toisistaan

Sopivalla
etäisyydellä
toisistaan

Liian lähellä
toisiaan

Ei osaa
sanoa

Kaduilla on useita hidastetöyssyjä peräkkäin. Sijaitsevatko ne
mielestänne...?

n=

KAIKKI

Tekpa - Haastattelututkimus liikenteen rauhoittamisesta 2004
Tietoykkönen Oy



Asuntoalueilla ja kaupungin keskustassa on asetettu 30 km/h ja 40 km/h nopeusrajoituksia
entisen 50 km/h rajoituksen sijasta.

Ovatko alennetut nopeusrajoitukset asuntoalueilla mielestänne tarpeellisia? Entä
kaupungin keskustassa?

8% 89% 3% 100%

25 266 9 300

15% 83% 3% 100%

44 248 8 300

n=
ASUNTOALUEILLA

n=
KAUPUNGIN
KESKUSTASSA

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa KAIKKI
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Asuntoalueilla ja kaupungin keskustassa on asetettu 30 km/h ja 40 km/h nopeusrajoituksia entisen 50 km/h rajoituksen
sijasta.

Ovatko alennetut nopeusrajoitukset asuntoalueilla mielestänne tarpeellisia? Entä kaupungin keskustassa?

8% 89% 3% 100% 300

10% 87% 3% 100% 150

7% 91% 3% 100% 150

20% 73% 7% 100% 44

8% 92% 0% 100% 61

3% 93% 3% 100% 60

8% 91% 1% 100% 89

4% 89% 7% 100% 46

5% 89% 7% 100% 44

7% 91% 2% 100% 104

16% 84% 0% 100% 50

6% 89% 6% 100% 72

13% 87% 0% 100% 30

7% 90% 3% 100% 164

11% 87% 2% 100% 61

8% 88% 4% 100% 75

7% 93% 0% 100% 59

6% 93% 1% 100% 95

5% 90% 5% 100% 21

6% 94% 0% 100% 18

17% 76% 7% 100% 41

21% 79% 0% 100% 19

5% 89% 7% 100% 44

0% 67% 33% 100% 3

9% 89% 2% 100% 233

14% 71% 14% 100% 14

9% 88% 3% 100% 251

0% 92% 8% 100% 12

12% 83% 5% 100% 83

8% 91% 1% 100% 154

5% 90% 5% 100% 63

11% 87% 2% 100% 189

50% 50% 0% 100% 2

2% 93% 5% 100% 57

6% 94% 0% 100% 31

0% 90% 10% 100% 21

7% 88% 5% 100% 42

9% 89% 3% 100% 258

7% 90% 3% 100% 70

3% 93% 3% 100% 30

17% 83% 0% 100% 30

15% 80% 5% 100% 20

6% 88% 6% 100% 50

10% 85% 5% 100% 20

3% 97% 0% 100% 30

10% 90% 0% 100% 30

10% 85% 5% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa

ASUNTOALUEILLA

n=

KAIKKI

Tekpa - Haastattelututkimus liikenteen rauhoittamisesta 2004
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Asuntoalueilla ja kaupungin keskustassa on asetettu 30 km/h ja 40 km/h nopeusrajoituksia entisen 50 km/h rajoituksen
sijasta.

Ovatko alennetut nopeusrajoitukset asuntoalueilla mielestänne tarpeellisia? Entä kaupungin keskustassa?

15% 83% 3% 100% 300

19% 77% 4% 100% 150

10% 89% 1% 100% 150

20% 73% 7% 100% 44

18% 77% 5% 100% 61

15% 83% 2% 100% 60

10% 89% 1% 100% 89

13% 87% 0% 100% 46

9% 86% 5% 100% 44

12% 88% 0% 100% 104

24% 70% 6% 100% 50

13% 85% 3% 100% 72

23% 73% 3% 100% 30

12% 86% 2% 100% 164

18% 79% 3% 100% 61

17% 79% 4% 100% 75

8% 92% 0% 100% 59

12% 83% 5% 100% 95

24% 76% 0% 100% 21

39% 61% 0% 100% 18

17% 76% 7% 100% 41

16% 84% 0% 100% 19

11% 89% 0% 100% 44

33% 67% 0% 100% 3

15% 83% 2% 100% 233

21% 79% 0% 100% 14

14% 83% 3% 100% 251

8% 92% 0% 100% 12

14% 84% 1% 100% 83

16% 82% 2% 100% 154

13% 81% 6% 100% 63

18% 79% 3% 100% 189

0% 100% 0% 100% 2

9% 88% 4% 100% 57

10% 87% 3% 100% 31

10% 90% 0% 100% 21

10% 83% 7% 100% 42

16% 83% 2% 100% 258

14% 83% 3% 100% 70

13% 87% 0% 100% 30

27% 70% 3% 100% 30

25% 75% 0% 100% 20

6% 86% 8% 100% 50

15% 85% 0% 100% 20

17% 80% 3% 100% 30

10% 90% 0% 100% 30

15% 85% 0% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa

KAUPUNGIN KESKUSTASSA

n=

KAIKKI

Tekpa - Haastattelututkimus liikenteen rauhoittamisesta 2004
Tietoykkönen Oy



Ovatko autojen todelliset ajonopeudet mielestänne liian suuria omalla asuinalueellanne?
Entä pää- ja kokoojakaduilla?
Entä kaupungin keskustassa?

46% 52% 3% 100%

137 155 8 300

52% 40% 8% 100%

155 120 25 300

69% 22% 9% 100%

207 66 27 300

n=
OMALLA ASUINALUEELLA

n=
PÄÄ- JA KOKOOJAKADUILLA

n=
KAUPUNGIN KESKUSTASSA

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa KAIKKI
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Ovatko autojen todelliset ajonopeudet mielestänne liian suuria omalla asuinalueellanne?
Entä pää- ja kokoojakaduilla?
Entä kaupungin keskustassa?

46% 52% 3% 100% 300

48% 51% 1% 100% 150

43% 53% 4% 100% 150

75% 25% 0% 100% 44

46% 49% 5% 100% 61

30% 70% 0% 100% 60

40% 56% 3% 100% 89

48% 48% 4% 100% 46

57% 34% 9% 100% 44

43% 56% 1% 100% 104

52% 48% 0% 100% 50

39% 58% 3% 100% 72

43% 53% 3% 100% 30

48% 49% 3% 100% 164

38% 61% 2% 100% 61

47% 51% 3% 100% 75

32% 66% 2% 100% 59

42% 55% 3% 100% 95

57% 43% 0% 100% 21

67% 33% 0% 100% 18

61% 37% 2% 100% 41

42% 53% 5% 100% 19

48% 48% 5% 100% 44

0% 100% 0% 100% 3

43% 56% 1% 100% 233

57% 43% 0% 100% 14

45% 53% 3% 100% 251

75% 25% 0% 100% 12

31% 66% 2% 100% 83

50% 50% 0% 100% 154

54% 37% 10% 100% 63

46% 53% 1% 100% 189

50% 50% 0% 100% 2

44% 49% 7% 100% 57

42% 58% 0% 100% 31

57% 33% 10% 100% 21

55% 43% 2% 100% 42

44% 53% 3% 100% 258

60% 37% 3% 100% 70

50% 47% 3% 100% 30

33% 67% 0% 100% 30

30% 65% 5% 100% 20

48% 48% 4% 100% 50

50% 50% 0% 100% 20

33% 60% 7% 100% 30

43% 57% 0% 100% 30

35% 65% 0% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa

OMALLA ASUINALUEELLA

n=

KAIKKI

Tekpa - Haastattelututkimus liikenteen rauhoittamisesta 2004
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Ovatko autojen todelliset ajonopeudet mielestänne liian suuria omalla asuinalueellanne?
Entä pää- ja kokoojakaduilla?
Entä kaupungin keskustassa?

52% 40% 8% 100% 300

55% 37% 7% 100% 150

48% 43% 9% 100% 150

66% 27% 7% 100% 44

61% 34% 5% 100% 61

47% 48% 5% 100% 60

40% 48% 11% 100% 89

54% 33% 13% 100% 46

57% 34% 9% 100% 44

47% 42% 11% 100% 104

56% 36% 8% 100% 50

47% 49% 4% 100% 72

63% 27% 10% 100% 30

51% 39% 10% 100% 164

62% 34% 3% 100% 61

45% 47% 8% 100% 75

49% 44% 7% 100% 59

47% 44% 8% 100% 95

52% 43% 5% 100% 21

56% 33% 11% 100% 18

63% 27% 10% 100% 41

58% 42% 0% 100% 19

50% 36% 14% 100% 44

33% 67% 0% 100% 3

52% 41% 7% 100% 233

57% 43% 0% 100% 14

52% 39% 9% 100% 251

33% 58% 8% 100% 12

51% 45% 5% 100% 83

53% 38% 8% 100% 154

49% 38% 13% 100% 63

56% 39% 6% 100% 189

100% 0% 0% 100% 2

42% 47% 11% 100% 57

48% 42% 10% 100% 31

43% 33% 24% 100% 21

50% 36% 14% 100% 42

52% 41% 7% 100% 258

54% 39% 7% 100% 70

63% 33% 3% 100% 30

43% 53% 3% 100% 30

45% 40% 15% 100% 20

48% 42% 10% 100% 50

55% 30% 15% 100% 20

43% 40% 17% 100% 30

60% 40% 0% 100% 30

50% 40% 10% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa

PÄÄ- JA KOKOOJAKADUILLA

n=

KAIKKI

Tekpa - Haastattelututkimus liikenteen rauhoittamisesta 2004
Tietoykkönen Oy



Ovatko autojen todelliset ajonopeudet mielestänne liian suuria omalla asuinalueellanne?
Entä pää- ja kokoojakaduilla?
Entä kaupungin keskustassa?

69% 22% 9% 100% 300

73% 21% 6% 100% 150

65% 23% 12% 100% 150

75% 18% 7% 100% 44

69% 25% 7% 100% 61

77% 18% 5% 100% 60

60% 25% 16% 100% 89

72% 22% 7% 100% 46

75% 20% 5% 100% 44

62% 28% 11% 100% 104

78% 14% 8% 100% 50

65% 22% 13% 100% 72

80% 17% 3% 100% 30

67% 24% 9% 100% 164

75% 16% 8% 100% 61

68% 21% 11% 100% 75

64% 24% 12% 100% 59

69% 21% 9% 100% 95

86% 10% 5% 100% 21

67% 17% 17% 100% 18

71% 22% 7% 100% 41

74% 21% 5% 100% 19

64% 30% 7% 100% 44

67% 33% 0% 100% 3

67% 23% 9% 100% 233

50% 36% 14% 100% 14

68% 22% 10% 100% 251

92% 8% 0% 100% 12

59% 31% 10% 100% 83

71% 19% 9% 100% 154

76% 16% 8% 100% 63

74% 19% 7% 100% 189

50% 50% 0% 100% 2

56% 32% 12% 100% 57

65% 19% 16% 100% 31

67% 29% 5% 100% 21

64% 24% 12% 100% 42

70% 22% 9% 100% 258

70% 24% 6% 100% 70

77% 23% 0% 100% 30

63% 20% 17% 100% 30

75% 10% 15% 100% 20

70% 26% 4% 100% 50

65% 30% 5% 100% 20

67% 23% 10% 100% 30

60% 17% 23% 100% 30

75% 15% 10% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa

KAUPUNGIN KESKUSTASSA

n=

KAIKKI
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Onko asuntoalueiden läpi kulkevien tai niitä sivuavien pääkatujen nopeusrajoitus
mielestänne aiheellista alentaa 50:stä 40:een kilometriin tunnissa?

13% 15% 69% 4% 100% 300

13% 13% 74% 1% 100% 150

13% 17% 64% 7% 100% 150

7% 7% 82% 5% 100% 44

8% 7% 84% 2% 100% 61

15% 17% 65% 3% 100% 60

16% 16% 64% 4% 100% 89

15% 28% 52% 4% 100% 46

11% 9% 75% 5% 100% 44

16% 18% 61% 5% 100% 104

10% 10% 78% 2% 100% 50

11% 19% 67% 3% 100% 72

10% 7% 80% 3% 100% 30

15% 15% 66% 4% 100% 164

5% 18% 75% 2% 100% 61

15% 11% 71% 4% 100% 75

15% 14% 66% 5% 100% 59

12% 15% 72% 2% 100% 95

19% 0% 81% 0% 100% 21

11% 6% 72% 11% 100% 18

7% 5% 83% 5% 100% 41

5% 26% 68% 0% 100% 19

16% 32% 48% 5% 100% 44

33% 0% 67% 0% 100% 3

12% 15% 71% 2% 100% 233

14% 7% 79% 0% 100% 14

12% 16% 69% 4% 100% 251

17% 17% 50% 17% 100% 12

12% 12% 75% 1% 100% 83

12% 17% 69% 2% 100% 154

16% 13% 60% 11% 100% 63

11% 15% 72% 1% 100% 189

0% 0% 100% 0% 100% 2

11% 16% 63% 11% 100% 57

26% 6% 58% 10% 100% 31

14% 19% 67% 0% 100% 21

14% 17% 60% 10% 100% 42

12% 14% 71% 3% 100% 258

11% 14% 69% 6% 100% 70

17% 17% 67% 0% 100% 30

17% 17% 63% 3% 100% 30

5% 25% 70% 0% 100% 20

6% 12% 76% 6% 100% 50

15% 15% 70% 0% 100% 20

20% 10% 67% 3% 100% 30

17% 13% 63% 7% 100% 30

10% 15% 75% 0% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

On aiheellista,
jos samalla

tehdään
rakenteellisia

muutoksia

On aiheellista
ilman kadun
rakenteellisia

muutoksia

Nopeusrajoituksen
alentaminen

pääkaduilla ei ole
aiheellista

Ei osaa sanoa

Onko asuinalueiden läpi kulkevien tai niitä sivuavien pääkatujen nopeusrajoitus
aiheellista alentaa 50:stä 40:een kilometriin tunnissa?

n=

KAIKKI
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Kumpaa Te henkilökohtaisesti pitäisitte parempana vaihtoehtona
liittymän/risteyksen liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi, liikenneympyrää vai liikennevaloja?

68% 26% 6% 100% 300

74% 19% 7% 100% 150

61% 33% 5% 100% 150

68% 27% 5% 100% 44

61% 28% 11% 100% 61

72% 25% 3% 100% 60

72% 20% 8% 100% 89

63% 35% 2% 100% 46

52% 36% 11% 100% 44

72% 25% 3% 100% 104

64% 30% 6% 100% 50

69% 21% 10% 100% 72

77% 20% 3% 100% 30

65% 29% 5% 100% 164

72% 18% 10% 100% 61

69% 25% 5% 100% 75

78% 19% 3% 100% 59

65% 23% 12% 100% 95

71% 19% 10% 100% 21

56% 33% 11% 100% 18

66% 32% 2% 100% 41

68% 32% 0% 100% 19

64% 34% 2% 100% 44

67% 33% 0% 100% 3

71% 22% 7% 100% 233

64% 36% 0% 100% 14

68% 25% 7% 100% 251

58% 42% 0% 100% 12

75% 19% 6% 100% 83

69% 23% 8% 100% 154

56% 41% 3% 100% 63

72% 21% 7% 100% 189

50% 50% 0% 100% 2

61% 32% 7% 100% 57

68% 29% 3% 100% 31

48% 52% 0% 100% 21

60% 36% 5% 100% 42

69% 24% 7% 100% 258

57% 34% 9% 100% 70

80% 13% 7% 100% 30

60% 40% 0% 100% 30

85% 10% 5% 100% 20

74% 20% 6% 100% 50

70% 25% 5% 100% 20

67% 30% 3% 100% 30

57% 30% 13% 100% 30

80% 15% 5% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Liikenneymp
yrä

Liikennevalo
t

Ei osaa
sanoa

Kumpi olisi parempi vaihtoehto
liittymän/risteyksen liikenneturvallisuuden ja

liikenteen sujuvuuden parantamiseksi,
liikenneympyrä vai liikennevalot?

n=

KAIKKI
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Onko mielestänne aiheellista järjestää keskustan kaduille lisää tilaa jalankululle ja pyöräilylle,
vaikka se tapahtuisi kadunvarsipysäköintiä vähentämällä?

48% 44% 8% 100% 300

50% 45% 5% 100% 150

45% 43% 11% 100% 150

52% 41% 7% 100% 44

56% 34% 10% 100% 61

37% 52% 12% 100% 60

45% 48% 7% 100% 89

52% 41% 7% 100% 46

45% 45% 9% 100% 44

45% 46% 9% 100% 104

56% 36% 8% 100% 50

50% 44% 6% 100% 72

40% 47% 13% 100% 30

48% 44% 9% 100% 164

51% 38% 11% 100% 61

45% 49% 5% 100% 75

47% 47% 5% 100% 59

43% 47% 9% 100% 95

67% 33% 0% 100% 21

39% 39% 22% 100% 18

46% 46% 7% 100% 41

63% 21% 16% 100% 19

48% 48% 5% 100% 44

33% 33% 33% 100% 3

52% 41% 7% 100% 233

57% 43% 0% 100% 14

47% 45% 8% 100% 251

42% 42% 17% 100% 12

57% 40% 4% 100% 83

49% 42% 9% 100% 154

32% 56% 13% 100% 63

56% 37% 7% 100% 189

50% 50% 0% 100% 2

35% 61% 4% 100% 57

32% 52% 16% 100% 31

29% 48% 24% 100% 21

26% 60% 14% 100% 42

51% 41% 7% 100% 258

46% 50% 4% 100% 70

53% 47% 0% 100% 30

50% 43% 7% 100% 30

65% 25% 10% 100% 20

52% 40% 8% 100% 50

40% 50% 10% 100% 20

23% 53% 23% 100% 30

53% 43% 3% 100% 30

50% 30% 20% 100% 20

KAIKKI

Mies

Nainen
SUKUPUOLI

16-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-59 vuotta

60+ vuotta

IKÄRYHMÄ

1 henkilö

2 henkilöä

3 henkilöä

4 henkilöä

5+ henkilöä

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

Ei ole

Kyllä, nuorin alle 7 vuotta

Kyllä, nuorin 7-17 vuotta

ONKO PERHEESSÄ LAPSIA

Työväestö

Toimihenkilö/virkamies

Johtava asema/itsenäinen yrittäjä

Työtön

Opiskelija/kursseilla

Kotiäiti/-isä

Eläkeläinen

Muu

AMMATTIRYHMÄ/TYÖTILANNE

Henkilö-/pakettiauto (oma tai työsuhde)

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Ei mikään näistä/eos

KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KULKUNEUVOT

Ei

Kyllä

Ei ole käytössä autoa/moottoripyörää

SIJAITSEEKO KULKUREITILLÄ
HIDASTETÖYSSYJÄ?

Henkilö-/pakettiauto

Moottoripyörä/mopedi/skootteri

Polkupyörä

Linja-auto

Ei mikään edellisistä/eos

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTY
KULKUNEUVO

Ei

Kyllä
ONKO AJOKORTTIA?

Keskusta (kantakaupunki)

Kortepohja/Kypärämäki

Keltinmäki/Mäyrämäki/Myllyjärvi

Keljo/Keljonkangas/Sarvivuori

Kuokkala

Aittorinne/Halssila

Huhtasuo/Kangasvuori/Kangaslampi

Lohikoski/Mannila/Heinälampi

Säynätsalo

ASUINALUE

Ei Kyllä Ei osaa
sanoa

Onko aiheellista järjestää keskustan kaduille
lisää tilaa jalankululle ja pyöräilylle, vaikka se

tapahtuisi kadunvarsipysäköintiä
vähentämällä?

n=

KAIKKI
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