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TIIVISTELMÄ  
Järvenpään  liikenneturvallisuussuunnitelma  sisältää liikenneturvallisuuden  nykytilan  kartoi-
tuksen  ja  ongelma-analyysin,  liikenneturvallisuustyön  tavoitteet  ja  painotukset sekä ehdotuk-
sen  liikenneturvallisuustyön organisoinnista  kaupungissa. Suunnitelma sisältää myös suosi-
tukset  toimenpiteiksi  kasvatus-, valistus-  ja  tiedotustoiminnalle, liikenneympäristön  paranta-
miselle, liikenteen  valvonnalle  sekä ehdotuksen  liikenneturvallisuustyön  seurannasta. 

Liikenneturvallisuuden  nykytilan  kartoituksen perusteella merkittävimmät ongelmat Järven-
päässä liittyvät autoilijoiden  liikennekäyttäytymiseen (ylinopeudet,  piittaamattomuus kevyen 
liikenteen  kulkijoista),  lasten ja nuorten  turvavälineiden  käytön  puutteisiin,  kevyen liikenteen 
heikkoon turvallisuuteen (onnettomuudet) etenkin  risteämisissä  ajoneuvoliikenteen kanssa 
sekä kevyen liikenteen väylien  ja  autoteiden talvikunnossapidon  tasoon. Asukkaat kokevat  
merkittävinä  ongelmina myös kaupungin monet  vilkkaat  valo-ohjaamattomat liittymät.  Vuosi-
na  2001-2005  kaupungin alueella sattui yhteensä  237  henkilövahinkoihin johtanutta onnet-
tomuutta. Onnettomuuksissa kuolleista  ja  loukkaantuneista  lähes joka toinen  on  ollut jalan- 
kulkija  tai  pyöräilijä.  

Nykytilan  kartoituksen  ja  ongelma-analyysin pohjalta määritettiin Järvenpään  liikenneturvalli-
suustyön  tavoitteet. Keskeinen tavoite  on,  että liikenteessä kuolleiden  ja  loukkaantuneiden 
määrää vähennetään jatkuvasti  ja  kevyen liikenteen osuutta onnettomuuksista vähennetään 
merkittävästi. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin asukkaiden  kokeman  liikenneturvallisuuden pa-
rantuminen. Tavoitteiden edistämiseksi asetettiin neljä  liikenneturvallisuustyön  painopiste- 
aluetta eri  toimijoiden  resurssien  ja  toimenpiteiden  kohdentamiseksi  sekä yhteistyön tiivistä -
miseksi. Painopistealueet  olivat:  1)  Liikenteen  ja  maankäytön  vuorovaikutteinen  suunnittelu, 

 2)  Turvallinen kevyen liikenteen ympäristö,  3)  Esteetön  ja  selkeä  liikenneympäristö  sekä  4) 
 Asenteisiin  ja  liikennekäyttäytymiseen  vaikuttaminen. 

Asetettuihin  liikenneturvallisuustavoitteisiin  pääseminen vaatii monen eri  toimijan  samanai-
kaisia toimenpiteitä sekä kokonaisvaltaista  ja  pitkäjänteistä liikenneturvallisuusyhteistyötä. 

 Järvenpään  liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esitetään laaja-alaisesti erilaisia toimenpiteitä  
liikenneympäristön  turvallisuuden parantamiseksi  ja  turvallisen  liikennekäyttäytymisen  edis-
tämiseksi. Suunnitelmassa esitetään perustettavan Järvenpäähän liikenneturvallisuustyö- 
ryhmä, joka jatkossa koordinoi  ja  seuraa  liikenneturvallisuustyön  etenemistä kaupungissa. 
Työryhmälle laadittiin  toimintasuunnitelma  seuraaville viidelle vuodelle. 

Liikenneturvallisuuden  parantamistoimenpiteet  on  ryhmitelty kolmeen luokkaan. Koulutuk-
seen,  valistukseen  ja  tiedotukseen  liittyvät toimenpiteet ovat luonteeltaan jatkuvia  ja  näiden 
osalta suunnitelmassa  on  kuvattu  liikenneturvallisuustyöryhmän  keskeisiä tehtäviä  painopis-
tealueittain.  Liikenteen valvonnan osalta  on  esitetty suosituksia valvonnan painopistealueista 

 ja  kohteista Järvenpäässä.  Liikenneympäristön parantamisehdotukset  on  ryhmitelty kevyen 
liikenteen järjestelyihin  ja  autoliikenteen järjestelyihin. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetta-
vaksi esitetään pieniä  ja  edullisesti  toteutettavia,  mutta liikenneturvallisuuden kannalta tehok-
kaita toimenpiteitä sekä muutamia suurempia liikenneturvallisuuden kannalta erittäin merkit-
täviä toimenpiteitä.  

Esitettävillä liikenneympäristön parantamistoimenpiteillä  saavutetaan merkittävä  vähenemä 
henkilövahinko-onnettomuuksien määrässä  ja sen  myötä niistä  aiheutuvissa  kustannuksista. 
Toimenpiteet eivät kuitenkaan yksin riitä pitkälle  aikavälille  asetettujen  liikenneturvallisuusta-
voitteiden  saavuttamiseen.  Liikenneympäristöön  kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi merkit-
tävässä roolissa  liikenneturvallisuustavoitteen  saavuttamisessa ovat liikenteen valvonta sekä 
koulutus- valistus  ja  tiedostustoimenpiteet. 



ALKUSANAT 
Tiehallinnolta  on  valtakunnallisena  tavoitteena laatia yhteistyössä kuntien kanssa  liikennetur-
vallisuussuunnitelmia  ja  ylläpitää ne  ajantasaisina. Tiehallinnon tiepiirit  hyödyntävät suunni-
telmia  tienpitotoimenpiteiden  suunnittelussa  ja  toteuttamisaikataulujen laadinnassa.  Suunni-
telmien  ajantasaisuus  ja  liikenneturvallisuustyön  tekeminen  suunnitelmallisesti  kunnallisten  
liikenneturvallisuustyöryhmien  johdolla hyödyttää myös monia muitakin osapuolia (lääninhal-
litukset, muut  väylälaitokset, Liikenneturva,  Poliisi, jne.),  ja  ennen kaikkea parantaa kuntien  
liikenneturvallisuustitannetta.  Järvenpään kaupungin edellinen  liikenneturvallisuussuunnitel

-ma  valmistui vuonna  1992.  

Nyt  laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman  keskeisenä tavoitteena  on  ollut Järvenpäässä 
tehtävän  liikenneturvallisuustyön  organisoinnin  ja  yhteistyön kehittäminen kaupungin eri hal-
linnonalojen  ja  sidosryhmien  välillä. Eri osapuolten yhteistyötä varten suunnitelmassa esite-
tään perustettavan Järvenpäähän  liikenneturvallisuustyöryhmä,  jonka toiminnan esitetään  
käynnistyvän  syksyllä  2007.  Liikenneturvallisuussuunnitetmassa  on  esitetty myös toimenpi-
teitä ihmisten  liikennekäyttäytymisen ohjaamiseksi  (kasvatus-, valistus-  ja  tiedotustoimenpi

-teet) ja  liikenneympäristön  parantamiseksi sekä linjauksia liikenteen valvonnan  periaatteiksi  
kaupungin alueella.  

Liikenneturvallisuussuunnitelma  on  syntynyt laaja-alaisen vuorovaikutuksen tuloksena. 
Suunnitelma  on  laadittu yhteistyössä Järvenpään kaupungin teknisen toimen, Uudenmaan 
tiepiirin, Liikenneturvan  ja  Järvenpään kihlakunnan poliisilaitoksen kesken. Lisäksi suunni-
telman laadintaan ovat merkittävästi osallistuneet kaupungin eri hallinnonalojen edustajat 
sekä useat  sidosryhmätahot.  Asukkaiden näkemyksiä  ja  kokemuksia liikenneturvallisuudesta 

 on  selvitetty  kattavasti  työn eri vaiheissa.  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  laatimista  on  ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet:  

Minna  Jokelainen  Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepiiri  (1 2.2.2007  asti)  
Man  Ahonen  Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepiiri  (1.1.2007  lähtien) 
Jenni Rautiainen  Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepiiri  (1 7.4.2007  lähtien) 
Ilkka  Holmila  Järvenpään kaupunki 
Eino  Ikonen  Järvenpään kaupunki  (1.5.2007  asti) 
Veli-Pekka  Saresma  Järvenpään kaupunki  (1.5.2007  lähtien) 
Varpu  Tavaststjerna Liikenneturva  
Kari  Onninen  Poliisi (Järvenpään  kihlakunta)  

Konsulttina työssä  on  toiminut  Strafica  Oy, jossa suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet 
 Dl  Miikka  Niinikoski,  DI  Juha  Heltimo,  FM  Tuuli Salonen  ja  tekn.yo.  Heta  Toivola. 

Helsingissä syyskuussa  2007  

Tiehallinto 
 Uudenmaan  tiepiiri 
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I  JOHDANTO  
1.1 	Työn tausta  ja  tavoitteet  

Liikenneturvallisuustyötä  ohjaavat Suomessa liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan 
laatima liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille  2006-2010  ja sen  pohjalta muodostettu  val

-tioneuvosten  periaatepäätös  9.3.2006  tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta. Lisäksi 
Suomelle  on  hyväksytty pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio, jonka mukaan tieliikenne-
järjestelmä  on  suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla  tai  loukkaantua vakavasti 
liikenteessä. 

Valtioneuvoston periaatepäätös velvoittaa toteuttamaan valtakunnallista liikenneturvail isuus-
suunnitelmaa  ja  siinä esitettyjä tavoitteita kaikessa liikennepoliittisessa päätöksenteossa  ja 

 tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kesken. Kyse  on  eri toimijoiden välisestä liikennetur-
vallisuustyöstä, jonka lähtökohtana  on  laajan toimijakentän toimintatapojen ymmärtäminen 
sekä eri toimijoiden keinojen  ja  resurssien tunnistaminen. Tavoitteena  on,  että eri toimijat 
ymmärtäisivät  sen  kokonaisuuden, johon  he  omalla toiminnallaan vaikuttavat. Toisaalta hei-
dän tulisi tiedostaa ne yhteistyökumppanit, joiden kanssa  he  voisivat sekä parantaa oman 
toimintansa tehokkuutta että vaikuttaa liikenneturvallisuuteen yhdessä toimimalla. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  keskeisenä tavoitteena  on  ollut Järvenpäässä tehtävän lii-
kenneturvallisuustyön organisointi  ja  yhteistyön kehittäminen kaupungin eri hallinnonalojen  ja 

 sidosryhmien  välillä. Suunnitelmassa  on  myös tehty kattavaan nykytilanteen ongelmakartoi-
tukseen  ja  sidosryhmävuorovaikutukseen  perustuen ehdotus Järvenpäässä lähiaikoina toteu-
tettavista liikenneturvallisuutta parantavista kehittämistoimista sekä luotu suuntaviivat pitkän 
aikavälin turvallisuutta parantaville toimille.  

1.2  Työmenetelmät  ja  aineistot 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  laatiminen tulee aina sovittaa paikallisiin tarpeisiin  ja  toi-
mintatapoihin. Työmenetelmänä suunnitelmaa laadittaessa  on  ollut olemassa olevien tieto-
lähteiden  ja  -aineistojen analyysi sekä tiivis vuorovaikutus niin asukkaiden kuin viranomais-
ten  ja  eri sidosryhmien suuntaan. Työssä käytettyjä vuoropuhelumenetelmiä ovat olleet: 

•  asukkaille suunnattu liikenneturvallisuuskysely, 
• 	kunnalle  ja  tiepiirille  tulleiden liikenneturvallisuusaloitteiden analyysi, 
• sidosryhmähaastattelut, 
• hallintokuntien  ja  eri sidosryhmien kehittämiskeskustelut sekä 
• aktiivinen tiedottaminen. 

Laajan sidosryhmävuoropuhelun tavoitteena  on  ollut hakea hyväksyntää  ja  sitoutumista lii-
kenneturvallisuustavoitteisiin, painotuksiin  ja  toimenpideohjelmaan  sekä jatkossa tehtävään 
liikenneturvallisuusyhteistyöhön. Asukasmielipiteen selvittäminen kyselyin  ja  palautteita ana-
lysoimalla  on  puolestaan luonut keskeisen perustan oikein kohdennettujen toimenpiteiden 
suunnittelulle. Kyselyn avulla  on  myös kerätty ehdotuksia pienemmistä liikenneympäristön 
kehittämistarpeista lyhyellä aikavälillä. 

Suunnitelman laadinnan kuluessa tehtiin myös maastokatselmuksia. Maastokatselmukset 
ovat kyselytutkimusten ohella keskeisimpiä työvaiheita asukkaiden  kokemien  ongelmien 
ymmärtämisen  ja  toimenpiteiden määrittelyn kannalta. Lähes kaikki järvenpääläisten esille 
nostamat ongelmakohteet käytiin tarkistamassa  ja  arvioimassa paikan päällä. 
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2  SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  
2.1  Väestö  ja  maankäyttö 

Väestökehitys  ja  -rakenne 

Järvenpäassä  asui vuoden  2005  lopulla noin  37 500  asukasta. Viimeisen  15  vuoden aikana 
kunnan väestömäärä  on  kasvanut lähes  6 000  asukkaalla  (19  %).  Voimakkainta väestönkas-
vu oli  80-luvulta  90-luvun puoleenväliin,  ollen  noin  3-4  %  vuodessa. Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana väestönkasvu  on  edelleen jatkunut, mutta selvästi maltillisempana (keskim. 

 1  % vuositahtia).  Ennusteiden mukaan Järvenpäässä asuisi vuonna  2020  arviolta  45 100 
 asukasta eli kasvua vuoteen  2005  nähden olisi noin  20  %  (7 600  asukasta). 

Väestön kasvu merkitsee usein enemmän liikennettä. Tällä  on  puolestaan liikenneturvalli-
suuden näkökulmasta erilaisia seurauksia riippuen muun muassa siitä, miten kysyntä jakau-
tuu eri kulkumuodoille  ja  toisaalta miten uusi maankäyttö sijoittuu  ja  tukee liikennejärjestel

-män  tehokasta käyttöä. Maankäyttöä ohjaamalla voidaan vaikuttaa niin jalankulun  ja  pyöräi-
lyn houkuttelevuuteen, joukkolilkenteen taloudellisiin järjestämismandollisuuksiin kuin autolii-
kenteen suoritteisiin, kustannuksiin  ja  väylästön kuormittumiseen.  Toimintojen sijoittelulla 
vaikutetaan siten keskeisesti myös turvallisuuteen niin onnettomuuksille altistumisen kuin 
niiden vakavuudenkin kautta. 

Väkiluvun kehitys vuosina  1980-2005  
(indeksoitu:  1980  =  100) 

170  --______________________________________ 

160  
Jarvenpä  

- 
Uusirma 	 -- -  

150  —Kokorma 	 -  

140 

I  
Kuva  1. 	Väestömäärän  muutoksia vuosina  1980-2005  (Tilastokeskus  2006).  

Liikenneturvallisuustyössä muita heikommiksi luettavia väestöryhmiä ovat lapset  ja  nuoret, 
iäkkäät sekä liikkumis-  ja  toimintaesteiset.  Järvenpään väestön ikärakenne poikkeaa jonkin 
verran  koko  maan ikärakenteesta: Muuttovoittoisessa kasvukunnassa  lasten ja nuorten  sekä 

 nuorten  aikuisten osuus väestöstä  on  merkittävä. Järvenpääläisistä joka neljäs  (24  %)  on  alle 
 18-vuotias  ja  joka toinen  alle  40-vuotias.  Koko  maassa  alle  18-vuotiaiden  osuus  on  selvästi 

alhaisempi,  vain  noin viidennes.  Koko  maan tavoin iäkkään väestön osuus kasvaa lähivuosi-
na selvästi myös Järvenpäässä, mutta tällä hetkellä Järvenpääläisistä  vain  joka kymmenes 

 on  yli  65-vuotias, kun  koko  maassa osuus  on  noin  15  %  eli selvästi korkeampi. 
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Väestön ikärakenne  2005 
25% 
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Kuva  2. 	Väestön ikärakenne Järvenpäässä  ja koko  maassa (Tilastokeskus  2005).  

Yhdyskuntarakenne  ja  toiminnot 

Järvenpää  on  osa  päärataan  ja  osin  valtateihin  3  ja  4  tukeutuvaa helminauhamaista  Helsinki-
Hyvinkää-Hämeenlinna  aluerakennetta.  Myös uusi  oikorata  kulkee Järvenpään kunnan alu-
eella  ja  vaikuttanee jatkossa  asemaseutujen  kehittymiseen  Haarajoki  (Järvenpää)—Kellokoski 
(Tuusula)—Mäntsälä  -akselilla. Raideliikenteeseen tukeutuvassa  rakenteessa asuminen  ja 

 muut toiminnot ovat tyypillisesti keskittyneet asemien  vaikutusalueille.  Järvenpäässä sijaitsee 
nykyisin viisi juna-asemaa, joiden  välittömällä  vaikutusalueella  (1 km  säteellä) asuu noin 

 56  %  kunnan väestöstä.  

Sisäiseltä  rakenteeltaan Järvenpää  on  tiivis,  radan  varteen sekä  radan ja  Pohjoisväylän  väliin 
keskittynyt. Tilastokeskuksen  luokittelussa  Järvenpää kuuluukin  ns. kaupunkimaisiin  kuntiin.  
Järvenpääläisistä  46  %  asuu kerrostaloissa,  31  % erillisissä  pientaloissa,  22  %  rivi-  ja  ketju- 
taloissa  ja  1  %  muualla.  Yleisilmeeltään  Järvenpään asutus  on  kuitenkin  varsin  pientaloval-
taista,  koska peräti noin  80  % asuinrakennuskannasta  on  erillispientaloja  ja  noin  15  %  rivi-  ja 

 ketjutaloja  (Rakennus-  ja  huoneistorekisteri  2005).  Asuinkerrostalojen  osuus  on  pieni  (n. 
6  %)  ja  niitä sijaitsee lähinnä keskustan lähiympäristössä.  Kerrostaloasutus  on  sijoittunut eri-
tyisesti asemien läheisyyteen keskustan,  Pöytäalhon, Loutin  ja  Jampan  alueille.  

Maankäyttö  ja  erityisesti  sen  sijoittuminen vaikuttaa oleellisesti  liikenneturvallisuuteen.  Kes-
keisten toimintojen (suuret kaupat, palvelut, työpaikat, koulut, jne.) tulisi sijaita siten, että  111k-
kumistarve  on  mandollisimman vähäinen  ja  että eri  kulkumuodoilla  liikenne ohjautuisi  turvalli-
sille reiteille.  Päivittäispalveluiden  tulisi olla saavutettavissa  kävelyetäisyydellä  asutuksesta  ja 

 kevyen liikenteen  ja  autoliikenteen vaarallisia  risteyskohtia  tulisi välttää. Järvenpään nykyi-
nen  ja  yleiskaavan mukainen uusi  maankäyttö  on  esitetty liitteessä  1.  

Erityistä huomiota  liikennejärjestelyihin  tulee kiinnittää ympäristöissä, joissa liikkuu runsaasti 
lapsia  ja  nuoria,  liikkumisrajoitteisia  tai  ikääntyneitä.  Keskeisiä  erityiskohteita  ovat  mm.  koulut 

 ja  oppilaitokset, päiväkodit, terveyskeskukset, vanhusten  palvelutalot, urheilutalot  ja  -alueet 
sekä keskeiset  joukkoliikenteen terminaalit  ja  pysäkkialueet. Erityishuomiota edellyttävien 

 toimintojen sijainti Järvenpäässä  on  esitetty kuvassa  3.  
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Kuva  3. 	Erityishuomiota edel/yttävien  toimintojen sijainti Järvenpäässä. 

Järvenpäässä liike-  ja  toimistorakennukset  sijaitsevat suurelta osin pääradan,  Helsingintien, 
 Rantakadun  ja  Postikadun rajaamalle  ydinkeskustan alueella sekä  Pohjoisväylän  ja  Helsin-

gintien liittymän  ympäristössä. Järvenpäässä toimii kaikkiaan  17  päivittäistavarakauppaa  ja  5 
 päivittäistavarakaupan erikoismyymälää.  Suurimmat myymälät  (>  1 000m2)  ovat keskustan 
 Prisma,  Pohjoisväylän  ja  Helsingintien liittymän  tuntumassa sijaitsevat  Citymarket  ja  Tarjous- 

talo sekä  Pajalantiellä  sijaitseva  Euromarket.  Merkittäviä  (>400 m2)  päivittäistavaramyymä-
löitä  ovat myös  Jampassa  sijaitseva  Valintatalo  Plus,  keskustan  S-market  ja  vuonna  2004 

 avannut  Lidi Pohjoisväylän  varressa.  

Erityiskohtejta 

-  0  Pölvakodit  

0  Koulut, vuosiluokat  1-6  -- 	
O Koulut, vuosiluokal  7-9  ja 

Iuot 

• 	Q  Muut oppildtokset 

• Kiastot  

A  Terveyskeskukset, palvelu- 
keskukset, vanhainkod 

•  Keskeiset liikuntapalkat  
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Keskustahakuinen erikoistavarakauppa  on  keskittynyt Järvenpään keskustaan.  Keskustalla 
 on  kaupunkilaisten keskuudessa vahva asema ensisijaisena  erikoistavaroiden hankintapaik

-kana. Erikoistavarakaupan  merkittävä keskittymä sijoittuu  kävelykadun  päähän  Prisma- 
keskuksen välittömässä läheisyydessä. Tilaa vievä  erikoistavarakauppa  on  puolestaan sijoit-
tunut keskustan ulkopuolelle  Terholaan  ja Wärtsilänkadun/Pajalankadun  alueelle. Lisäksi yk-
sittäisiä  erikoiskaupan  yksikköjä sijaitsee eri puolella kaupunkia,  mm. K-Rauta eteläisen 
moottoritien  liittymän  läheisyydessä sekä  Jysk  keskustan eteläpuolella. Teollisuus  ja  varasto- 
toiminta  on  keskittynyt pääosin kunnan pohjoisosaan Wärtsilän  ja Nummenkylän  alueille. Te-
ollista toimintaa sijaitsee myös  Terholassa (Loutti)  ja Mikonkorvessa.  

22  Liikkuminen  ja liikennekäyttäytyminen 

Järvenpääläisten liikkumistarpeiden  suuntautumista eri  kulkumuodoille  sekä muita liikkumi-
sen ominaisuuksia  on  tarkasteltu seudulla vuonna  1996  tehdyn  KEHYLI -alueen  lilkennetut-
kimuksen  ja  vuosina  2004-2005  toteutetun valtakunnallisen  henkilöliikennetutkimuksen  poh-
jalta. Myös asukkaille  suunnatussa liikenneturvallisuuskyselyssä  kysyttiin vastaajien pääasi-
allista  liikkumistapaa. Liikennekäyttäytymisen  piirteitä  on  arvioitu  asukaskyselyyn  perustuen 

 ja  tekemällä vertailua  valtakunnallisiin tunnuslukuihin.  

Liikkuminen  

Yhdyskuntarakenne  ja liikennejärjestelmä  vaikuttavat merkittävästi auton käytön  tarpeellisuu
-teen.  Järvenpäässä  yhdyskuntarakenteelliset  ominaisuudet suosivat  jalankulkua  ja  pyöräilyä, 

oman auton ollessa kuitenkin tärkein  liikkumisväline.  Valtakunnallisen  henkilöliikennetutki-
muksen  mukaan päivittäin autoa ilmoittaa käyttävänsä noin puolet  ja  vähintään kerran viikos-
sa  80 % järvenpääläisistä.  

Vastanneiden kokema autonkäyttömandollisuus,  N=358 
300 	 -_____  

Mies 

250 	 Natnen  

200 

150 

100 

50 

0  
Aina 	 Joskus 	 6  koskaan 	 et  tietoa  

Asukaskyselyssä 	vastaajia 
pyydettiin kuvailemaan auton

-käyttömandoliisuuksiaan.  Au
-tonkäyttömandollisuuden  aina 

ilmoitti  74  %  vastanneista.  

Kuva  4. 	Asukaskyselyyn  osallistuneiden kokema  autonkäyttömandollisuus.  

Järvenpään tiivis  kaupunkirakenne  yhdistettynä  lyhyisiin etäisyyksiin  suosii kevyen liikenteen 
käyttöä erityisesti kaupungin sisäisessä liikkumisessa.  KEHYLI -alueen  liikennetutkimuksen 

 mukaan  järvenpääläisten  tekemistä matkoista noin  40 %  tehdään jalan  tai  pyörällä. Kunnan 
sisällä tehtävistä matkoista kevyen liikenteen osuus  on  noin puolet.  Joukkoliikenteen  kulku

-tapaosuus  on  puolestaan  vain  noin  10 % painottuen  suurelta osin pääkaupunkiseudulle,  Ke-
ravalle  ja Hyvinkäälle suuntautuvaan junaliikenteeseen.  Autolla tehdään noin puolet kaikista 
matkoista.  Matkasuoritteesta  puolestaan valtaosa syntyy  henkilöautolla. 

Asukaskyselyyn  vastanneista  66 %  prosenttia ilmoittaa  kulkevansa  pääsääntöisesti autolla 
(kuljettajana  tai  matkustajana)  ja  noin  12 % joukkoliikenteellä.  Jalan  tai  pyörällä pääsääntöi-
sesti liikkuvia ilmoitti olevansa  21 %  vastanneista.  
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Kuntakohtaisia  kulkutapajakaumia 
(KEHYLI-tutkimus, kaikki matkat)  
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Hyvinkää 	 Järvenpää 	 Kerava 	 Nurnijärvi 	 Tuusula  

Kuva  5. 	KEHYL/-tutkimuksen havaintoja kuntien kulkutapajakaumista. 

Kyselyyn vasta nneiden pääasiallinen kulkutapa  ja  koettu  

250 	 autonkäyttömandollisuus, N=345 

Autonkäyttö nhdollista  aina  

200 
______________________________ 	Autonkäyttö rrehdollista  joskus  

.8  autonkäyttömhdollisuutta  

150 

100  - __________ ______  

50  -  

0  
HenkilÖautolla 	Henkilöautolla 	Linja-autolla 	Junalla 	PlkupyÖrällä 	Kävellen 	rvkiulla  tavoin 
kuljettajana 	rmtkustajana  

Kuva  6. 	Järvenpääläisten  pääasiallinen kulkutapa asukaskyselyn mukaan (ei ku/kutapajakauma). 

Liikennekäyttäytyminen  
Ihmisten  liikennekäyttäytymisessä  on  kyse siitä, miten ihminen toimii  liikennejärjestelmässä: 

 Yleisten yhteiskunnan  säätelemien  normien  ja  sääntöjen noudattaminen, toisten tienkäyttäji-
en  huomiciminen  tai  esimerkiksi erilaisten  turvalaitteiden  käyttäminen. Voidaan myös kysyä, 
miksi ihminen toimii niin kuin toimii. 

Valtakunnallisissa  käyttäytymistutkimuksissa  mitataan  mm. ajonopeuksia,  autojen  aikavälejä 
(turvavälit), turvavyön  käyttöä,  suuntamerkin  näyttöä,  lasten  turvaistuinten  käyttöä, alkoholi- 
tapausten määrää, liikennevalojen noudattamista  ja  pyöräilykypärän  käyttöä.  Vertailtavuuden 

 vuoksi tietoja kerätään säännöllisin väliajoin samoilla menetelmillä  ja  samoissa  tutkimuspai-
koissa. 
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Järvenpääläisten liikennekäyttäytymisen  piirteitä  on  arvioitu  asukaskyselyn,  vuonna  2004 
 tehdyn koululaisten  liikenneselvityksen  ja  maastokäynneillä  tehtyjen havaintojen kautta.  Lii-

kenneturvallisuuskyselyssä asukkailta  kysyttiin  liikennekäyttäytymisen  osalta lähinnä turva- 
välineiden käyttöä. Koululaisten  liikenneselvityksessä  kysymykset koskivat  liikennekäyttäy-
tymisen  osalta  turvavälineiden  käyttöä  ja  liikennesääntöjen  noudattamisesta. Maastossa teh-
tiin havaintoja kypärän käytöstä,  mopoilijoiden ajotavoista, liikennesääntöjen  noudattamises-
ta  ja  autoilijoiden käyttäytymisestä kevyen liikenteen  ylitysten  kohdalla. 

Seuraavassa keskeisimpiä havaintoja  järvenpääläisten liikennekäyttäytymisestä: 

• Asukaskyselyyn  vastanneista kypärää ilmoittaa  pyöräillessään  käyttävänsä aina  tai 
 yleensä noin puolet  (48  %)  vastanneista. Joka  kolmas  (29  %)  vastaaja ilmoitti, että ei 

käytä kypärää koskaan  pyöräillessään. Koulukyselyssä  vain  kolme prosenttia vastanneis-
ta ilmoitti käyttävänsä kypärää. Valtakunnallisesti kypärää ilmoittaa käyttävän  (2005)  kes-
kimäärin  29  prosenttia pyöräilijöistä.  

•  Heijastinta  asukaskyselyssä  ilmoitti käyttävänsä aina  tai  yleensä noin neljännes vastaa-
jista  (26  %),  kun valtakunnan tasolla heijastinta ilmoittaa käyttävänsä  valaistujen  katujen 
ulkopuolella neljä henkilöä kymmenestä  ja  valaistuilla  alueilla joka  kolmas.  Koululais

-kyselyssä heijastinta ilmoitti käyttävänsä noin neljännes  (23  %)  ja  pyörävaloja  15  %  oppi-
laista.  

•  Neljäsosa  (26  %) asukaskyselyyn  vastanneista ilmoitti, että ei käytä  autoillessa  hands- 
free  -laitteita. Valtakunnan tasolla noin kuusi prosenttia kuljettajista pitää  kännykkää  yhä 
ajon aikana  korvallaan. 

• Koululaiskyselyssä liikennesääntöjä  ilmoitti noudattavan aina noin neljännes  (26  %)  ja 
 vain  harvoin hieman  alle  viidennes  (17  %)  oppilaista.  

• Asukaskyselyn  vapaissa  kommenteissa merkittävimmiksi ongelmiksi järvenpääläiset  ko-
kivat autoilijoiden piittaamattomuuden kevyen liikenteen  kulkijoista, ylinopeudet  ja  mopoi-
lijoiden  käyttäytymisen sekä piittaamattomuuden  liikennevaloista.  Nuorten  koettiin suh-
tautuvan  liikenneturvallisuuteen  ja  turvavälineiden  käyttöön negatiivisesti.  

• Maastokäyntien  keskeiset havainnot liittyivät  pyöräilykypärän  käyttöön, joka tuntui olevan 
 varsin  harvinaista. Lapset näyttivät käyttävän kypärää paremmin kuin aikuiset, joilta  se 

 pääsääntöisesti puuttui.  Maastokäynnit  toivat lisävalaistusta myös  mopoilijaongelmaan. 
Mopoilun  suosio  on  kasvanut voimakkaasti myös Järvenpäässä, mikä näkyy myös koulu-
jen  lähialueilla  koulujen päättymisen jälkeen.  
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Turvavälineiden  käyttäminen 

• .autoillessa  hands-free  -laitetta 

heijastinta liikkuessa pimeällä 

lapsella tuneistuinta pyöräillessä 

lapsella tureistuinta autossa 

•autoillessa tuRewötä 

• .mopoillessa/ moottoripyöräillessä kypärää 

rullaluistellessa  tai  rullahiihtäessä poI-, kyynär-,  ja 
 rannesuojia 

.rullaluistellessa  tai  rullahiihtäessä  kypärää 

.Iiukuesteitä kengissä talella 

•pyöräillessä taleIla nastarenkaita 

•pyÖräillessä pimeällä eIoja 

.pyöräillessä pyöräilykypärää  -I 

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100%  
.Käytänaina 	•Käytän1eensä 	Käytän joskus 
•Käytän harvemmin  •En  käytä lainkaan 	En  luku  ko.  tavalla  

Kuva  7. 	Turva välineiden käyttö Järvenpään asukaskyselyyn vastanneiden keskuudessa.  

Kuva  8. 	Maastokäynneillä  tehtyjen havaintojen mukaan Järven pääläisten polkupyöräkypärän 
käytössä  on  vielä runsaasti parantamisen varaa, niin lapsilla kuin heidän 
vanhemmillaankin esimerkin näyttäjinä. 
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2.3 Liikenneympäristö 

Tie-ja  katuverkko  

Järvenpään autoliikenteen verkko muodostuu kaupungin ylläpitämistä kaduista  ja  Tiehallin
-non  ylläpitämistä maanteistä.  Tie-  ja  katuverkkoa  täydentävät osaltaan myös yksityistiet. 

Kaikkiaan  tie-  ja  katuverkon yhteispituus  Järvenpäässä  on  noin  275  kilometriä, josta maan-
teiden osuus  on  noin  40 km (15  %)ja  katuverkon  noin  210  kilometriä  (76  %). 

Maanteihin  Järvenpään kaupungin alueella kuuluvat Landenväylä  (vt  4),  Vanha Landentie 
(mt  140),  Pohjoisväylä (mt  1456),  keskustan eteläpuolella kulkevat Järvenpääntie (mt  145)  ja 

 Poikkitie (mt  145),  Vähänummentie (mt  1452)  keskustan pohjoispuolella,  osa  Vanhankylän
-tiestä (mt  11 591),  Eriksnäsintien (mt  1 421)  sekä Sipoontie (mt  146)  länsipäästään. Verkolli-

sesti  sekä liikenteellisen luonteen  ja  yhdistävyystehtävän  kautta maanteiden rooli  on  varsin 
 merkittävä. Kaupungin alueella tapahtuvasta ajoneuvoliikenteen suoritteesta noin  60  %  ta-

pahtuu maantieverkolla. Valtatie  4  muodostaa noin kolmanneksen kokonaisliikennesuorit-. 
teesta. Muista kaupungin alueen maanteistä selvästi merkittävimpiä ovat Pohjoisväylä (mt 

 1456)  ja  Vähänummentie (mt  1452),  jotka yhdessä muodostavat noin viidenneksen kaupun-
gin ajoneuvoliikenteen suoritteesta. Liikennesuoritteesta noin  40  %  tapahtuu katuverkolla. 

Nykytilanteessa kaupungin ajoneuvoliikenteen verkolla ei ole merkittäviä pitkäkestoisia liiken-
teen sujuvuusongelmia. Ruuhka-aikoina esiintyy kuitenkin ajoittain  ja  paikallisesti, esimerkik-
si yksittäisissä liittymissä, jonkinasteisia sujuvuusongelmia. Kuormittuneimpia verkon osia 
nykytilanteessa ovat Järvenpääntie/Sibeliuksenväylä, Helsingintie  ja  Pohjoisväylä.  Liittymistä 
kuormittuneimpia ovat Pohjoisväylän liikennevaloliittymät, Kartanontien, Mannilantien  ja  Ran-
takadun liittymät Helsingintiellä, Myllytien  ja  Pajalantien  liittymä sekä useimmat Postikadun 
liikennevalo-ohjatuista liittymistä. Vilkasliikenteisimmissä valo-ohjaamattomissa liittymissä 
(esim. Sipoontien  ja  Poikkitien liittymät Järvenpääntiellä  sekä Poikkitien liittymä Pohjois- 
väylällä)  on  sivusuunnalta  päätien liikennevirtaan liittyminen ongelmallista aamu-  ja  iltahuip-
putuntien  aikana. 

Kuvassa  9 (s.14) on  esitetty Järvenpään  tie-  ja  katuverkon nopeusrajoitukset  ja  nopeusrajoi-
tuksia tukevat rakenteelliset hidasteet nykytilanteessa. Tiehallinnon hallinnoimilla maanteillä 
nopeusrajoitus  on  pääsääntöisesti  50-60 km/h. 80 km/h  rajoituksia  on  Pohjoisväylän  pohjois- 
päässä, Poikkitien länsipäässä  ja  Landentiellä,  joissa maankäyttö tien varrella ei ole tiivistä. 
Muulla  pää-  ja  kokoojakatuverkolla  nopeusrajoitus  on  pääsääntöisesti  40-50 km/h  riippuen 
tien liikenteellisestä tehtävästä  ja  sitä ympäröivästä maankäytöstä. Yksittäisiä  30 km/h  nope-
usrajoituksia  on  toteutettu  mm.  Satumetsän, Terholan  ja  Teriojan  alueilla. Alueellisia  40 km/h 

 nopeusrajoituksia  on  nykytilanteessa toteutettu lähes kaikille asuinalueille. Alueellisia  30 
km/h  nopeusrajoituksia  on  toteutettu  mm.  Satukallion, Kaakkolan,  Peltolan, Tahvolan,  Le

-vonkydön  ja  Kartanonseudun  alueilla. Pihakatuja  (20 km/h) on mm.  Nummenkylässä,  Koivu- 
saaren  ja  Pellonkulman  alueilla. 

Rakenteellisia ajonopeuksien hidasteita  on  toteutettu monin paikoin (yhteensä noin  50  kpl)  ja 
 etenkin Saunakallion  ja  Loutin  alueilla. Yksittäisiä hidasteita  on  toteutettu erityiskohteiden, 

kuten koulujen päiväkotien läheisyydessä. Toteutetut hidasteet ovat pääosin ajoradan ka-
vennuksia (ei kuvassa), korotettuja liittymiä  ja  töyssyjä  tai  korotettuja suojateitä. Kiertoliitty-
miä  on  toteutettu yhteensä  5  kpl.  Lähes kaikki nykyiset rakenteellisen ajonopeuksien hidas - 
teet  sijaitsevat  30-40 km/h  nopeusrajoitusalueilla. 
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Nykyiset nopeusrajoitukset  ja  rakenteelliset hidasteet. (Huom! Vehkatie Saunakalliossa  
oli suunnitelman laadinnan aikana saneerauksessa  ja  sorapääl/ysteinen.  Saneerauksen 
myötä hidasteiden määrä  ja  sijainnit  muuttuvat). 

Kevyen liikenteen yhteydet 

Kevyen liikenteen verkko  on  varsin  kattava Järvenpään kaupungin alueella. Kevyen liiken-
teen verkosto muodostuu sekä kaupungin että  Tiehallinnon  vastuulla olevista kevyen liiken-
teen  väylistä  ja  yli-  ja alikuluista. Jalankulku- ja  pyöräteitä kaupungin alueella  on  yhteensä 
noin  90  kilometriä, josta noin  20 km on  maanteiden varsilla  ja Tiehallinnon  vastuulla. Katu

-verkolla  kevyen liikenteen verkostoa täydentävät jalkakäytävät, joita kaupungin alueella  on 
 kaikkiaan noin  26  kilometriä. Kevyen liikenteen verkostoon voidaan lukea myös erilaiset  p0- 

lut, kuntoradat ja ulkoilureitit. 
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Jalankulku-  ja pydrötiet  (,J  Koulut,  vuoslluokat  1 -6 0  Pölvökodil 	 • 	Keskeiset  Ilikuritapalkat  

..(J..  EIIinen  Kevyen liikenteen Koulut,  vuoslluokal  7-9  ja •  Kirjastot 
yli-  tai  alikulku lukiot  

0  Muut oppilaitokset  A  Terveyskeskukset, palvelu- 
keskukset,  vanhainkod  

Kuva  10 	Nykyiset kevyen liikenteen väylät  ja alikulkukäytä vät  Järvenpään kaupungin alueella. 
Katuverkolla  kevyen liikenteen verkostoa täydentävät usein ajoradoisfa erot  et  ut 

 jalkakäytävät, joilla kuitenkaan esimerkiksi pyöräily ei ole luvallista. 

Järvenpäähän  on  tehty Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijatyönä vuonna  2004  kattava 
kevyen liikenteen väylien kartoitus. Selvityksessä kartoitettiin nykyisten väylien kuntoa, reitti- 
en  sujuvuutta sekä yleisesti kevyen liikenteen järjestelyjä Järvenpäässä. Tutkimukseen sisäl- 
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tyi  myös kaupunkilaisille vuonna  2003  tehdyn kevyen liikenteen kyselyn vastauksissa esille 
nousseiden ongelmakohteiden tarkistaminen. Tutkimus  ja  siinä esiin nostetut kevyen liiken-
teen verkoston kehittämistarpeet ovat muodostaneet keskeisen lähtökohdan myös liikenne-
turvallisuustoimenpiteiden suunnittelulle. 

Järvenpään kaupunki  on  kehittänyt aktiivisesti kuntansa esteettömyyttä. Vuonna  2004  kun-
nassa laadittiin yleisten alueiden  ja  julkisten rakennusten esteettömyyskartoitus, jossa koh-
teena olivat yleiset alueet eli jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, puistot, torialueet, pysä

-kit  ja  kävelykadut. Esteettömyyskartoituksen  pohjalta kunnassa laadittiin vuonna  2005 es
-teettömyyden toimenpideohjelma  ja  joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma.  Suunnittelu piti 

sisällään ydinkeskustan yleisten alueiden  ja  tärkeimpien julkisten rakennusten toimenpide- 
suunnittelun esteettömyyden näkökulmasta sekä joukkoliikenteen esteettömyyden kehittä-
missuunnitelman, jonka kohteena olivat rautatieasema  ja  raideliikenteen seisakkeet  sekä 
matkahuolto  ja  ydinkeskustan bussipysäkit. 

Joukkoliikennereitit  ja  -pysäkit  

Järvenpään nykyiset joukkoliikennereitit  ja  -pysäkit  on  esitetty kuvassa  11.  Liikenneturvalli-
suussuunnitelman  kannalta keskeiset kysymykset liittyvät joukkoliikenteen pysäkkien  ja  ter

-minaalien saavutettavuuteen.  Linja-autoliikenteen reitit  on  huomioitava myös liikenneympä-
ristön kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa (esim. töyssyt). Linja-autopysäkkien turvalli-
suuteen vaikuttavat niiden laatu (odotustila, pysäkkisyvennys), sijainti, näkemät pysäkiltä mo-
lempiin suuntiin sekä kulkuyhteys tien eri puolella oleville pysäkeille (kevyen liikenteen väylä, 
suojatie, alikulku). Myös hyvä valaistus pysäkkialueella  on  tärkeää. 

Kuva  11. 	Joukkoliikenteen  re it it  ja pysäkit.  Linjaston ulkopuolelle jäävät "vanhat pysäkit" ovat 
nykyisin osin SAMPO-kutsujoukkoliikenteen käytössä. 
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2.4 	Liikenneturvallisuustyön  nykytila 

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan keskeisenä tavoitteena  on  ollut Jär-
venpään kaupungin hallintokuntien sekä keskeisten sidosryhmätahojen muodostaman liiken-
neturvallisuustyöryhmän toiminnan suunnittelu  ja  työn käynnistäminen. 

Eri toimijoiden  välisen  yhteistyön kehittämisen tavoitteena  on  edistää liikenneturvallisuustyön 
suunnitelmallista toteutusta sekä liikenneturvallisuustietouden  ja  liikenneturvallisuuden arvos-
tuksen lisäämistä kunnan henkilöstön, päättäjien  ja  alueella toimivien muiden tahojen kes-
kuudessa. Yhteistyön tavoitteena  on  myös edistää olemassa olevien niukkojen resurssien 
kohdentamista keskeisiin liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Liikenneturvalli-
suustyön kehittämisen lähtökohtana  on  ollut nykyinen liikenneturvallisuustyö  ja  paikallinen 
tapa toimia organisaatioissa. 

Järvenpäässä liikenneturvallisuustyön tilaa selvitettiin alkuvuodesta  2007  haastattelujen  ja 
 yhteisten tilaisuuksien avulla. Nykytilanteen kartoituksessa selvitettiin  mm.  seuraavia asioita: 

•  miten kaupungin eri hallinnonalat  ja  muut kaupungin alueella toimivat tahot osallistuvat 
nykyisin liikenneturvallisuustyöhön, 

•  miten liikenneturvallisuustyön tavoitteet  on  kirjattu  ja  mitattu, 

•  miten yhteistyö toimii kaupungin sisällä eri hallinnonalojen välillä, 

• 	millaisia tarpeita  tai  toiveita eri hallintokunnilla  on  liikenneturvallisuustyölle, 

•  miten hallinnonalojen  ja  muiden liikenneturvallisuutta edistävien tahojen (esim. Tiehallin
-to,  poliisi, Liikenneturva) välinen yhteistyö toimii  ja  

•  miten asukkaat, alueen ammattikuljettajat  ja  muut sidosryhmät ovat osallistuneet liikenne-
turvallisuustyöhön. 

Nykytilan  kartoituksen tuloksena laadittiin kaupungin toimintakenttään sopivin liikenneturvalli-
suustyön toimintasuunnitelma. 

Järvenpäässä liikenneturvallisuustyötä  on  tehty  jo  useiden vuosien ajan niin kaupungin  hal
-lintokuntien  kuin eri sidosryhmien toimesta. Pääosin työ  on  kuitenkin ollut toimijakohtaista  ja 

 yhteistyö eri toimijoiden välillä  on  ollut vähäistä. Nykyinen liikenneturvallisuustyö  on  pääosin 
ollut kunnan teknisen toimen toteuttamia liikenneympäristöön kohdistuvia liikenneturvallisuut-
ta edistäviä toimenpiteitä, poliisin liikenteen valvontaa  ja  kouluissa osana opetussuunnitel-
maa tehtävää liikennekasvatustyötä. Lisäksi kaupungin työturvallisuustoimijat opastavat työ-
paikkakäynneillä kohteisiin soveltuvien turvavälineiden käytössä. Turvavälineiden käytöstä 

 on  kampanjoinut  myös kunnan terveystoimi. 
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3  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA  
3.1  Liikenneonnettomuudet 

Onnettomuuskehitys 

Järvenpäässä tapahtui vuosien  2001-2005  aikana yhteensä  685  poliisin  tilastoimaa  tieliiken-
teen onnettomuutta, keskimäärin  137  onnettomuutta vuodessa. Henkilövahinkoon johtaneita 
onnettomuuksia sattui yhteensä  237 (35  %).  Onnettomuuksista kaksi  on  ollut kuolemaan joh-
taneita. Vuonna  1992  laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman  mukaan vuosina  1987-1991 

 Järvenpäässä tapahtui yhteensä  1 325  liikenneonnettomuutta, joista loukkaantumiseen joh-
taneita oli  425 (32  %)  ja  kuolemaan johtaneita  14 (1  %). Asukasmäärään  suhteutettuna Jär-
venpään tieliikenteen onnettomuuksissa kuolleiden  ja  loukkaantuneiden määrä  on  valtakun-
nan tasoa alhaisempi, mutta Uudenmaan keskimääräistä tasoa korkeampi.  Lähikuntiin  ver-
rattuna Järvenpää  on  liikenneturvallisuudeltaan  samalla tasolla kuin Kerava  ja  Nurmijärvi.  

Onnettomuuskehitys  Järvenpäässä 
(tieliikenteen onnettomuudet  2001-2005) 

160 
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80 - 	 -- 	- 	 -  
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40— - 	 -  

20 -- 	-  
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2001 2002 2003 2004 2005 

On14isuusvahekoon  johtaneet onn.  85 98 86 88 91 

Loukkaanturnseenjohtaneetonn.  51 39 44 54 47 

•Kuoieneanjohtaneetonn.  1 1 0 0 0  

Kuva  12. 	Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet  Ja,venpäässä  vuosina  200 1-2005.  

Henkilövahingot  vuosina  2001-2005  
(vertailu  lähikuntiin  ja  .eItakunnan  tasoon)  
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Kuva  13. 	Vuosien  200 1-2005  henkilövahin  got  (Ikm/l000as/v). 
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Vuosien  2001-2005  aikana  sattuneissa  237:  ssä henkilövahinko-onnettomuudessa  on  kuollut 
yhteensä  2  henkeä  ja  loukkaantunut  307  henkeä. Kuolleista  ja loukkaantuneista  keskimäärin 
joka  kolmas  (33 %) on  ollut  jalankulkija  tai  pyöräilijä  ja  noin joka toinen  (45 %)  henkilöauton 
kuljettaja  tai  matkustaja. Valtakunnallisesti liikenneonnettomuuksissa  loukkaantuneista  kevy-
en liikenteen käyttäjiä  on  ollut noin  25 %,  Uudellamaalla osuus  on  samansuuntainen. 

Järvenpään tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet  ja  loukkaantuneet 
tienkäyttäjäryhmittäin vuosina  2001-2005  

Muut 
Jalankulkija  

3% 
10% 

r-m  diK  I 

17°i  

 

Polkupyörä 
 23% 

Ha-k  uljettaj  
28% 

M  opo  
12%  

  

Moottoripyörä  
7%  

 

Kuva  14. 	Vuosien  200 1-2005  tieliikenteen onnettomuuksissa kuolleiden  ja  loukkaantuneiden 
jakautuminen tienkäyttäjänjhmittäin. 

Onnettomuusluokat  ja  -paikat 

Järvenpään alueen maanteillä  on  sattunut vuosina  2001-2005  aikana  177  tieliikenteen onnet-
tomuutta, joista henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli  56.  Kaikista  henkilövahinko

-onnettomuuksista noin neljännes  (24 %)  tapahtui maanteillä. Maanteiden  henkilövahingoissa 
 kuolemista  ja loukkaantumisista  valtaosa  (75 %) on  tapahtunut  moottoriajoneuvoliikenteessä, 

 kun katu-  ja yksityistieverkolla  kevyen liikenteen henkilövahinkojen osuus  on  hieman yli puo-
let  52 %.  

vuosien  2001 -2005  loukkaantumisten jakautuminen 
Järvenpään maantie -ja  katuverkolle  

140  

Maottoriajoneuvoliikenne 	 11 7 
120  

- 	 Kevytliikenne  (Sis  nopot) 	 105 

100 
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60 
44 

40 

21 	 18 
20  - 	 ____________________ 	_________ 	________  

2 
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Maantiet,  MO (Vi 4) 	 Maantiet, muut 	 Kadut  ja  y1csitstiet  

Kuva  15. 	Vuosien  200 1-2005  tieliikenteen onnettomuuksissa kuolleiden  ja  loukkaantuneiden 
jakautuminen maantie-, katu-  ja yksityistieverkolle. 
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Kuva  17. 	Vuosina  2000-2005  tapahtuneet henkilövahinko-onnettomuudet Jäivenpäa maantie-  ja  
katu verkolla.  

3.2  Asukkaiden kokema liikenneturvallisuus 

Koettu liikenneturvallisuus  ja turvattomat liikkujaryhmät  

Turvallisuudella voidaan tarkoittaa joko mitattavissa olevaa turvaflisuuden tasoa (esim. ta-
pahtuneet onnettomuudet)  tai  ihmisten kokemuksia turvallisuudesta. Turvallisuuden  tunne  on 

 kokemusperäistä  ja sillä  voidaan tarkoittaa esimerkiksi jalankulkijan kokemaa riskiä joutua 
liikenneonnettomuuteen. Käyttäjien kokema turvallisuuden  tunne  ei useinkaan välity tilastois-
ta. 
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Asukkaiden kokemia  liikenneturvallisuusongelmia  Järvenpäässä  on  kartoitettu sekä  asukas - 
kyselyn että kunnalle  ja  Tiehallinnolle  saapuneiden  liikenneturvallisuusaloitteiden  pohjalta.  
Asukaskyselyssä  kartoitettiin  kattavasti  tietoja asukkaiden  liikkumistottumuksista  ja  asenteis-
ta sekä näkemyksistä vaarallisista  ja  ongelmallisista  tie-  ja  katujaksoista. Liikenneturvalli-
suusaloitteet  kohdistuvat puolestaan pääsääntöisesti yksittäisiin  ongelmakohtiin,  mutta myös 
niiden perusteella  on  voitu tehdä päätelmiä koetuista ongelmista. Yksityiskohtaiset aloitteet 
palvelevat lisäksi varsinaista toimenpiteiden suunnittelua.  

Asukaskyselyssä  vastaajilta kysyttiin arviota liikenneturvallisuuden tilasta (kokonaisuutena) 
Järvenpäässä. Vastausten jakauma erittäin huonosta  (=1)  erittäin hyvään  (=5) on  esitetty ku-
vassa  18.  Seuraavassa keskeisiä tuloksia:  
•  Vastanneista noin kolmannes  on  sitä mieltä, että liikenneturvallisuuden tila  on  erittäin  tai 

 melko huono. Joka neljäs pitää  liikenneturvallisuustilannetta  kokonaisuutena melko hy-
vänä. Yhdenkään vastaajan mielestä  liikenneturvallisuustilanne  ei ole erinomainen. Ko-
konaisuutena Järvenpään liikenneturvallisuuden tila saa vastaajilta asteikolla  1-5  arvosa-
nan  2,9.  

•  Miesten  ja  naisten välillä ei ole havaittavissa suuria eroja, joskin  naisvastaajien  joukossa 
 on  hieman enemmän niitä, jotka pitävät liikenneturvallisuuden tilaa erittäin  tai  melko huo-

nona.  
•  Suhteellisesti  heikoimpana  Järvenpään liikenneturvallisuutta pitävät jalan  tai  pyörällä liik-

kuvat (arvosana  2,8).  Joukkoliikenteellä  matkustavat pitävät puolestaan nykyistä liikenne-
turvallisuuden tilaa selvästi keskimääräistä parempana  (3,0).  Pääasiallisesti autolla liik-
kuvat antavat liikenneturvallisuuden tilalle arvosanan  2,9.  

Liikenneturvallisuuden tila (kokonaisuutena) Järvenpäässä 

	

Yhteensä 	 133 	 Ii 	 28  

	

rves 	 55 	 • 	17  

	

Nainen 	 78 	 '11 

0% 	10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
•  Erittäin huono  (1) 	•  Melko huono  (2) 	 0 6  hyvä eikä huono  (3) 
o  Melko Hyvä  (4) 	•  Erittäin hyvä  (5) 	 0  Tieto puuttuu  

Kuva  18. 	Kyselyyn osa/listuneiden (yht.  358  henkilöä) käsitys liikenneturvallisuuden tilasta 
Järvenpäässä. 

Asukaskyselyssä  pyydettiin vastaajia esittämään myös näkemyksensä eri  liikkujaryhmien  ja 
 kulkutapojen  turvattomuudesta Järvenpäässä. Lisäksi vastaajia pyydettiin perustelemaan 

vastaus. Kuvassa  19 on  esitetty vastausten jakauma  liikkuja-  ja  kulkutaparyhmittäin. Turvat-
tomimmiksi liikkujaryhmiksi  koetaan erityisesti koululaiset  ja  kulkutavoista jalankulku  ja  pyö-
räily.  
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Perusteluja ryhmien  turvattomuudelle saatiin runsaasti. Koululaisten osalta perustelut jakau-
tuivat kahteen ryhmään, toisaalta tuotiin vahvasti esille pienten  lasten  aistien kehittymättö-
myys, pieni  koko ja liikennesääntöjen ymmärtämättömyys.  Hieman vanhempien koululaisten 
osalta perusteluina oli puolestaan välinpitämättömyys muista tienkäyttäjistä. Liikennekasva-
tuksen tarvetta korostettiin. Kevyen liikenteen turvattomuutta perusteltiin suurelta osin autoili-
joiden  ja mopoilijoiden  piittaamattomuudella liikennesäännöistä  ja  muista  tienkäyttäjistä. 

Turvattomaksi koetut Iiikkujaryh  mät,  N338 
250 

200  - 	 _________  

Iso  -  

100 H 	 - 	 ___ 

- ..  
alle 

 koukileaset kouk.,laisel 
nuoret 

auoet  (18- 
- 

lapset  24-vuotiaat) 
at>  

•tc  41 234 8 3 33 18  

Kuva  19. 	Turvattomiksi koetut  liikkujaryhmätja kulkutavat  Järvenpäässä.  

• .  Pienet koululaiset liikkuvat paljon liikenteessä yksinään, eivät vielä  tunne  kunnolla  liiken-
nesääntöjä,  ovat arvaamattomia  ja  pienen kokonsa takia monesti myös vaikeasti  havaitta  via. 
Yläasteikäiset  nuoret puolestaan suhtautuvat  liikenneturvallisuuteen  ja  turva välineiden käyt-
töön erittäin  negatIIvisesti.  Samoin asenteet liikenteessä ovat heillä kehnot..... Asukas

-kyselyyn vastannut  kouluikäisen  lapsen äiti.  

Kuva  20. 	Jalankulkijat  ja  pyöräiljät  sekä erityisesti  kouluikäiset  lapset koetaan Järvenpäässä  
tuivattomimmiksi liikkujaryhmiksi. 
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Koetut  kehittämistarpeet  ja ongelmakohteet 

Asukaskyselyssä  vastaajia pyydettiin arvioimaan  liikenneympäristön  ja  liikenteen eri  osa- 
alueiden tärkeyttä  tai  haitallisuutta  heidän oman  liikkumisensa  ja  kokemansa liikenneturvalli-
suuden kannalta.  Asian  tärkeyttä  tai  haitallisuutta  henkilölle itselleen kysyttiin asteikolla  1=  ei 
lainkaan tärkeä (haitallinen),  2=  ei  kovin  tärkeä,  3  jokseenkin tärkeä,  4  tärkeä,  5  erittäin 
tärkeä (haitallinen). Tämän lisäksi kysyttiin  osatekijän  nykyistä tilaa Järvenpäässä asteikolla 

 1=  erittäin huono,  2=  melko huono,  3=  ei hyvä eikä huono,  4  melko hyvä,  5=  erittäin.  

Nykytilan  ongelmien  ja  vastaajien  kokeman  tärkeyden perusteella  on  laskettu eri  osatekijöi
-den  teoreettinen  kehittämistarve  painottamalla  nykytilannetta  asian  tärkeydellä: 

Kehittämistaive =  (tärkeys -  1) x (5—  nykytila) 

Kehittämistarve  voi siten saada arvoja välillä  0-16,  ja  mitä suurempi arvo  on,  sitä suurempi 
 on  kehittämistarve.  Vastaavasti mikäli asiaa ei koeta lainkaan tärkeäksi  tai  mikäli nykytila  on 
 erittäin hyvä,  on  kehittämistarve  nolla.  

•  Kaikista eniten  kehittämistarvetta  vastaajat kokevat olevan autoilijoiden  liikennekäyttäy-
tymisessä.  Ongelmina ovat autoilijoiden piittaamattomuus  jalankulkijoista  ja  pyöräilijöistä 
sekä nopeusrajoitusten noudattamatta jättäminen. Myös  mopoilijoiden  ajotapoihin toivo-
taan parannusta.  

•  Kevyen liikenteen  liikenneympäristöön  liittyvistä ongelmista selvästi merkittävimmäksi 
koetaan väylien  talvikunnossapito.  Myös kevyen liikenteen  ylitysjärjestelyiden  tila koetaan 

 varsin  heikoksi.  
•  Autoliikenteen osalta  liikenneympäristöön  liittyvistä ongelmista selvästi merkittävimmäksi 

koetaan väylien  talvikunnossapito.  Toiseksi merkittävimmäksi kehittämistä vaativaksi 
asiaksi koetaan kaupungin risteys-  ja  liikennevalojärjestelyt.  

Kuva  21. 	Yksi tu,vattomaksi koetuista  ja  koululaisten käyttämistä kevyen lIIkenteen ylityksistä 
Vähänummentiellä (mt  1452)  Vanhan valtatien liittymässä. 
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Liikenneolosuhteiden  tärkeys  ja  nykytila 
laskennallinen 

Autoilijoiden piittaamattomuus jalankulkijoista  tai  pyöräilijöistä  

Nopeusrajoitusten noudattaminen 

Jalankulku-  ja  pyöräteiden taMkunnossapito 

Hurjastelevat mopoilijat 

Maanteiden  ja  katujen taMkunnossapito 

Risteys-  ja  liikennevalojärjestelyt 

Näköesteet  (kasvillisuus/ lumivallitl muut näkoesteet) 

Kevyen liikenteen ylityskohdat (suojatiet, keskisaarekkeet, jne.) 

Liikennevalvonta 

Valaistus  ja  näkemät risteyksissä 

Asuntoalueiden läpiajoliikenne 

Jatankulku-  ja  pyöräteiden kunto 

Pyöräilijöiden piittaamattomuus jalankulkijoista 

Maanteiden  ja  katujen kunto 

Valaistus maanteillä  ja  kaduilla 

fietyöt 

Autoteillä  tai  pyöräteillä  liikkuvat rullaluistelijat 

Jalankulkijoiden piittaamattomuus pyöräilijöistä 

Jalankulku-  ja  pyöräteiden puuttuminen 

iköintijärjestetyt keskustassa  tai  asuinalueilla 

Saattoliikenteen  järjestelyt kouluissa  ja  päiväkodeissa 

 Raskas  liikenne 

Teiden ruuhkaisuus 

Kortteliralli 

Yhteydet juna-asemalle 

Juna-aseman siisteys  ja  kunnossapito 

Nopeusrajoitukset 

Linja-autopysäkkien puuttuminen  tai  sijainti 

Kokemattomat kuljettajat 

Yhteydet linja-autopysäkeille  

Koululaiskuljetukset  ja  niiden järjestelyt kouluissa 

Linja-autopysäkkien kunnossapito 

läkkäät kuljettajat 

Liian hitaasti ajavat ajoneuvot 

Tiellä liikkuvat hirvet  

Teiden mutkaisuus  tai  makisyys 

liikenneturvallisuuden näkökulmasta 
kehittämistarve 

sekä 

12,0  
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______________ 	I  
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Kuva  22. 	Liikenneolosuhteiden  ko  etut  kehittämistarpeet Jäivenpäässä ryhmiteltynä  koetun  
kehittämistarpeen  mukaiseen järjestykseen.  
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Asukaskyselyssä  pyydettiin vastaajilta myös vapaamuotoisia kommentteja  ja  kertomuksia 
liikenneympäristön vaarallisista  tai  ongelmallisista kohteista. Vastaajia pyydettiin ilmoitta-
maan kohteen sijainti, kuvaamaan ongelma sekä kertomaan mandollinen kehittämis-  tai pa

-rannusehdotus. Ongelmakohteita  ja  vaarallisia paikkoja sekä näihin liittyviä toimenpide- 
ehdotuksia vastaajat ilmoittivat kaikkiaan  729  kpl. 

Asukaskyselyn  lisäksi työn aikana käytiin läpi  ja  ryhmiteltiin  ongelma-/toimenpideluokittain 
kaikkiaan  77  kpl  kaupungille  tai  Uudenmaan tiepiirille asukkailta  tai  asukasyhdistyksiltä  saa-
tua liikenneympäristöä, liikennejärjestelyjä  ja  erityisesti liikenneturvallisuutta koskevaa aloitet-
ta  ja  palautetta. Kaikkiaan liikenneympäristön ongelma-analyysissä oli näin  ollen  mukana yli 

 800  kpl  asukkaiden ongelmakuvauksia. 

Kaikki ongelmakohteet käytiin läpi  ja  luokiteltiin tien nimen  tai  alueen, ongelmatyypin  ja  vas-
taajan esittämän ratkaisuehdotuksen tyypin mukaan. Merkittävimmät ongelmat liittyvät kor-
keisiin ajonopeuksiin (ylinopeuksiin), turvattomiin kevyen liikenteen ylityskohtiin sekä vaaral-
lisiin  ja  ruuhkaisiin liittymiin.  Myös liikennevalojen toimimattomuus sekä kadunvarsien pysä-
köintiongelmat nousivat selvästi esille keskeisenä asukkaiden kokemana ongelmana  (kuva 

 23).  

Kohteittain  tarkasteltuna selvästi ongelmallisimmaksi asukkaat kokevat Helsingintien nykyiset 
liikennejärjestelyt. Merkittäviä ongelmia koetaan olevan myös Kytötiellä, Sipoontiellä  ja  Jär-
venpääntiellä. Ongelmatyyppien  jakautuminen teittäin/kaduittain  on  esitetty kuvassa  24.  

Asukaskyselyssä  ja  liikenneturvallisuusaloitteissa  esille nousseet ongelmat (N=806kp1) 

Liian korkeat  ajonopeudet  (I  nopeusrajoitus) 

Kevyen  Fikeriteen ylityskohdan turvattorruus / puutturnnen 

Vaarallinen/vaikeafruuhkainen hittyrnS  (autolla)  

Luker,nevaiojen toirrivuus 

Isäköintijitrjestelyt  

Heikot  n8kerrt (puskat, ym)  

Muiden  tienkityttajien aiheuttarre turvattorruus  ja  hairi 

 Kevyen liikenteen yhteyden  puuttumnnen 

 Tien  kunto  /  laatu  (kunnossaprto) 

Liikennerrierkiven / tierrerkintöjen puuttumnnert  

Muu  (rrie8rittelerr'ietön( 

Rjutteellinen  valaistus 

Kevyen liikenteen  väyldn  kunto  

Litpiajolukenne 

Wden  hey htey den  tarve  

 

0 	 20 	 40 	 60 	 80 	 100 	 120 	 140 

Kuva  23. 	Asukaskyselyn  vapaamuotoisissa  kehittämisehdotuksissa  sekä  liikenneturvallisuusaloit- 
teissa  esille nostetut ongelmat luokiteltuna.  
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Asukaskyselyssä  ja  liikenneturvallisuusaloitteissa  esille nousseet ongelmat teittäin 
- ________  (vähintään  5  mainintaan  saaneet) 

_________ Helsingintie 

Kytötie  I  
Sipoontie  I  

J8rvenpntie 

Pohjoisvaylä 	I I  
Vähänummentie 

Kask4ie 

Jäppilänkatu 	! 	I  
Myllytie 	:jlUI 

Vanhankytäntie 	ij 

Postikatu 

Loutinkatu 

Mennilantie 

YrittäØnkatu 

Landentie 

Kaukotie 

Sibeliuksenväylä 	_______ 

Laurilantie  

Vanha Valtatie  U  Kevyen liikenteen yhteyden puuttuminen  
IL  Kevyen liikenteen ylityskohdan turvattomuus  I  puuttuminen 

Puistotte  Kevyen liikenteen väylan kunto 

Fvbottoritie  (3)  •  Liian korkeat ajonopeudet  (I  nopeusrajoitus) 

• Läpiajolukenne 

Torpantie  U  Vaarallinenlvaikea/ruuhkainen  liittymä (autolla) 

•  Liikennevalojen toimivuus 
Pietolankatu  Tien  kunto  /  laatu (kunnossapito) 

Liikennemerkkien / tiemerkintöjen puuttuminen/epäselvyys 

• Pysäköintijärjestelyt 

Fvtiorinpolku  Heikot näkemät (puskat, ym.) 

Puutteellinen valaistus 
Sahankaan • • Ajiden tienkäyttajien  aiheuttama turvattomuus  ja  häiriö 

Aihotie 
FrAju (määrittelematön)  

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	100  

Kuva  24 	Asukaskyselyn  vapaamuotoisissa kehittämisehdotuksissa  ja liikenneturvallisuusaloitteis- 
sa  esille nostetut ongelmakohteetja niissä esille nostetut ongelmat.  

Osa  saadusta palautteesta  (n. 10  %)  oli ns. yleistä eli tiettyyn paikkaan kohdistamatonta pa-
lautetta. Yleisessä palautteessa korostui erityisesti heikko kevyen liikenteen väylien kunto  ja 

 muiden tienkäyttäjien aiheuttama turvattomuus, lähinnä mopojen "kaahailu" kevyen liikenteen 
väylillä  ja  autoilijoiden välinpitämättömyys jalankulkijoista  ja  pyöräilijöistä sekä nopeusrajoi-
tuksista. Kuvissa  25-30 on  esitetty esimerkkejä järvenpääläisten kokemista ongelmakohteis

-ta. 
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Kuva  25.  He/sin gintiellä  ongelma!-
liseksi koetaan puutteelliset  tie- 
merkinnät  ja  liikenne valoliittymät. 
Erityisen hankala  ja  onnetto-
muusaltis  paikka sijaitsee  S- 
Marketin edessä, jossa pysäköin-
nistä poistuvat autot kääntyvät 
usein ajamaan vastaantu/evien 
suuntaan.  

Kuva  26.  Mankalan  koulun editse 
kulkeva/Ja Kytötiellä suurimmaksi 
ongelmaksi vastaajat kokevat ke-
vyen liikenteen väylän puuttumi-
sen osalta matkaa sekä raskaan 
liikenteen pysäköinnin kadun var-
rella. Ongelmaksi koetaan ajoit-
tain myös läpiajoliikenne  ja  ylino-
peudet.  

Kuva  27.  Sipoontien  ja  Sibeliuk-
senväylän  liittymä koetaan hanka-
laksi autoilijoille  ja  turvattomaksi 
jalankulksfjoille  ja  pyöräll/öi/le. 
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Kuva  28.  Jäi'venpäätiellä  suurim-
maksi ongelmakohteeksi koetaan 
Poikkitien (mt  145)  liittymä. Ruuh-
ka-aikoina Poikkitieltä liittyminen 
Järvenpääntielle  on  vaikeaa.  

Kuva  29.  Pohjoisväylän (mt  1456)  
alikulkukäytävät  nousivat kyselys-
sä esille useaan otteeseen. Kai-
kista hanka!immaksijätvenpääläi

-set  kokevat Muorinpolun alikulku- 
käytävän, jonka ongelmana  on 

 heikot näkemät.  

Kuva  30.  Kaskitienja Välskärinka-
dun  liittymää pidetään erityisen 
hankalana heikkojen näkemien 
takia. Lllttymä  on  tasa-arvoinen. 
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3.3  Yhteenveto  liikenneturvallisuusongelmista  

Seuraavassa  on  esitetty onnettomuusanalyysin, kyselyiden  ja maastokäyntien  perusteella 
yhteenveto pahimmista liikenneturvallisuusongelmista Järvenpäässä. 

Liikennekäyttäytyminen 

•  kypärän  ja heijastimen  käyttö vähäistä 
• jalankulkijat  ja  pyöräilijät eivät noudata liikennevaloja  tai  ylittävät autotien suojatien ul-

kopuolelta 
•  pyöräilijät eivät noudata sääntöjä (yleensä pyöräilijä  on väistämisvelvollinen) 
•  kevyen liikenteen väylillä kovaa ajavat mopoilijat (mopoilun määrä kasvussa) 
• autoilijoiden liikennekäyttäytyminen heikkoa  

o  suojatien pysähtymissääntöjen  noudattaminen  
o  ylinopeudet  

Kevyen liikenteen olosuhteet  

•  kevyen liikenteen turvallisuus heikko (paljon onnettomuuksia) 
•  kävelyn  ja  pyöräilyn risteämiset autoliikenteen kanssa: leveät tiet  ja keskisaarekkeiden 

 Puuttuminen 
• jalankulkuvalojen  toiminta (liian lyhyet vihreät, valojen toimimattomuus) 
• pyörätieverkossa paikoin katkoksia 
•  kevyen liikenteen väylien kunnossa puutteita 

Muu  liikenneympäristä 

•  leveitä  ja  suoria teitä, jotka nostavat ajonopeuksia 
•  raskaan liikenteen pysäköintiä asuinalueilla 

etuajo-oikeusjärjestelyt  paikoin epäloogisia (ympäristö ei tue niitä) 
• vilkkaita valo-ohjaamattomia liittymiä 
•  liikennevalojen toimimattomuus (pois päältä, vihreä aalto ei toimi  ja nuolivalojen  puut-

tuminen) 
.  teiden  ja  katujen talvihoito  ja  kunnossapito paikoin heikkoa 

Yksittäisiä merkittäviä  parannuskohteita: 

• Helsingintie—Sibeliuksenväylä—Järvenpääntie 

	

• 	Myllytie  välillä Pajalantie-Kartanontie 
• Mannilantie  keskustassa 
• Pohjoisväylän alikulkukäytävät  (heikot näkemät), ent. Muorinpolun alikulku 
• Kytötie (kevyen liikenteen väylä, raskaan liikenteen pysäköinti) 

• Pohjoisväylän  ja Vähänummentien  liittymä 

• Vähänummentien liittymien  näkemät (Yrittäjänkatu, Ahertajankatu, Lieksantie) 

Kuvassa  31 on  esitetty yhteenveto keskeisimmistä asukkaiden esille nostamista ongelma- 
kohteista sekä onnettomuustilastojen perusteella vaaralliset liittymät  ja tiejaksot. 



33  Järvenpään  liikenneturvallisuussuunnitelma  2007  
LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA  

- 

- 	-J 	 I 	/ 1 

I 	

• /\\ 	\ 	

S 	-  

I 

 - 

-»  

c .  

: 	:c; -'  ._  

•;  

,p 	 tS 	
ry  

•y: 	

.--  __f_  - - - 

. 

- -:' -\  

Vaaralliseksi koetut  liitlyrndt 	•  Turvaton  keen  liikenteen  yItts 	 Onnettomuusalttiit Ilitlymöt 
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Kuva  31. 	Yhteenveto ongelmakohteista. 
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4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN  TAVOITTEET  JA  PAINO-
PISTEALUEET  

4.1 	Lähtökohdat  

Valtakunnallisena liikenneturvallisuusvisiona  on,  että kenenkään ei tarvitse kuolla  tai  vaka-
vasti loukkaantua liikenteessä. Määrälliseksi tavoitteeksi  on  asetettu liikennekuolemien vä-
hentäminen  alle  250:een  vuoteen  2010  mennessä, mikä merkitsee turvallisuustason paran-
tamista  6-7  prosenttia vuodessa. Pitkällä aikavälillä visiota  on  konkretisoitu  ottamalla tavoit-
teeksi päästä vuonna  2025  alle  sadan liikennekuoleman eli neljännekseen nykytasosta. Ase-
tettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi  on  vuosille  2006-2010  määritelty kuusi kärkihanketta  tai 

 ongelma-aluetta, joilla tieliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa kohti asetettua tavoitetta:  

1. Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien  vähentäminen  
2. Jalankulku-  ja  pyöräilyonnettomuuksien  vähentäminen asutuskeskuksissa  
3. Nopeuksien  hillitseminen  
4. Päihdeonnettomuuksien  vähentäminen  
5. Ammattiliikenteen  onnettomuuksien vähentäminen  
6. Onnettomuuksien seurausten lieventäminen 

Suunnitelmassa esitetään lisäksi seuraavat muut ongelma-alueet  ja  toimenpidetarpeet: 

•  Asenteisiin  ja  liikennekäyttäytymiseen  vaikuttaminen 

• Ikääntymisen  ja lasten  huomioiminen  liikenteessä 

• Moottoripyöräilyn  ja  mopoilun  määrän kasvu 

•  Liikenneturvallisuuden seurannan kehittäminen 

Liikenneturvallisuustyön  edellytysten turvaaminen  ja  kehittäminen 

Etelä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelmassa  2006-2010  tavoitteeksi  on  asetettu 
liikennekuolemien vähentäminen vuoteen  2010  mennessä siten, että ne jäävät  alle  sadan. 
Pitkän aikavälin tavoitteena  on  edelleen jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen siten, 
että liikennekuolemien määrä  on  enintään  40  vuonna  2025.  Tavoitteiden saavuttamiseksi 
Etelä-Suomen läänin liikenneturvallisuustyössä keskitytään tulevina vuosina seuraaviin pai-
nopistealueisiin:  

1. Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen  
2. Pääteiden  ja  ammattiliikenteen  turvallisuuden parantaminen  
3. Liikenneturvallisuustyölle  myönteisten arvojen  ja  asenteiden edistäminen  
4. Liikenneturvallisuustyön  toimintamuotojen kehittäminen  
5. Päihdeonnettomuuksien  vähentäminen  
6. Ikääntyvien  liikenneturvallisuuden parantaminen 
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4.2  Järvenpään  liikenneturvallisuustavoitteet  

Järvenpään  liikenneturvallisuustavoitteita  muodostettaessa  on  huomioitu valtakunnallisessa  
liikenneturvallisuussuunnitelmassa  ja  Etelä-Suomen lääninhallituksen  liikenneturvallisuus -
suunnitelmassa asetetut tavoitteet sekä Järvenpään liikenneturvallisuuden nykytilanteen on-
gelmat (luku  3).  Näistä lähtökohdista  on  Järvenpäässä asetettu seuraavat  liikenneturvalli-
suustavoitteet: 

•  Liikenteessä kuolleiden  ja  loukkaantuneiden määrää vähennetään jatkuvasti.  

• Liikennekuolemissa määrällisenä  tavoitteena  on,  että kukaan ei kuole Järven-
pään tieliikenteessä. Liikenteessä loukkaantuneiden määrää vähennetään 
merkittävästi vuoteen  2025  mennessä.  

•  Kevyen liikenteen osuutta onnettomuuksista vähennetään merkittävästi.  

•  Asukkaiden kokema  liikenneturvallisuus  paranee nykyisestä. 

Kuvassa  32 on  konkretisoitu  Järvenpäähän asetettuja  liikenneturvallisuustavoitteita  sekä lii-
kennekuolemien että henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta.  Henkilövahinko-
onnettomuuksille  asetetut  määrälliset vähentämistavoitteet  on  asetettu samalle tasolle kuin 
valtakunnallinen pitkän aikavälin tavoite  liikennekuolemille: henkilövahinko -onnettomuuksien 
määrän vähentäminen neljännekseen  nykytasosta  vuoteen  2025  mennessä. Järvenpäässä 
tavoite tarkoittaa  henkilövahinko-onnettomuuksien määrän vähentämistä nykyisestä  47 hen

-kilövahinko-onnettomuudesta vuodessa noin  12  henkilövahinko -onnettomuuteen vuodessa.  

Lilkennekuolemien  Ja  henkilövahinkoon Johtaneiden 
onnettomuuksien kehitys  Ja  vähentämistavoite  

- Uikennekuolemat  

-u—  Henkilövahinko-onnettomuudet  
ka 	 47.  iiykytsu 	 - - 

 S  

______________________ ___________  294-18)  ____________  
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Kuva  32. 	Liikennekuolemien  ja  henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kehitys  ja  
vähennystavoite Jätvenpäässä.  

Asetetut tavoitteet ovat haasteellisia  ja  niiden saavuttaminen rajallisilla resursseilla edellyttää 
keskittymistä toimenpiteisiin, joilla pitkällä aikavälillä voidaan tehokkaimmin puuttua liikenne -
turvallisuusongelmiin.  Asetettuihin  liikenneturvallisuustavoitteisiin  pääseminen vaatii myös 
monen eri  toimijan  samanaikaisia toimenpiteitä sekä kokonaisvaltaista  ja  pitkäjänteistä lii-
kenneturval lisuusyhteistyötä. 
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Paikallisesti tehtävän  liikenneturvallisuustyön  lisäksi valtakunnallisesti  tehtävällä  työllä  on 
 huomattava merkitys asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Pitkällä aikavälillä liikenne-

turvallisuustavoitteiden  saavuttamista  edesauttavat  mm.  lainsäädännön muutokset, liikenne-
turvallisuuden arvostuksen lisääminen, liikenteen kasvun hillintä sekä uuden  teknologian  oi-
kea hyödyntäminen.  

4.3  Liikenneturvallisuustyön  painotukset 

Liikenneturvallisuuden parantaminen ei ole  vain  yhden tahon vastuulla, vaan vaatii monen eri  
toimijan  samanaikaisia toimenpiteitä yhteisen tavoitteen eli onnettomuuksien vähentämisen 
saavuttamiseksi.  Painopistealueissa  on  keskitytty sellaisiin Järvenpäässä havaittuihin on-
gelma-alueisiin  tai  toimenpidetarpeisiin,  jotka ovat nousseet korostuneesti esille liikennetur-
vallisuuden  nykytilannetta kartoitettaessa,  ja  joihin toisaalta voidaan vaikuttaa kunnallisen  
liikenneturvallisuusyhteistyön  keinoin. Kussakin  painopistealueessa  on  mandollista toteuttaa 
monia eri toimenpiteitä, jotka tukevat toinen toisiaan  ja  soveltuvat monen muunkin tieliiken-
teen  turvallisuusongelman  torjumiseen. 

Valtakunnalliset  ja  läänin painotukset huomioiden sekä Järvenpään  liikenneympäristöstä, 
liikenneturvallisuustilanteesta  ja  asukkaiden  kokemasta  liikenneturvallisuudesta tehtyjen ana-
lyysien pohjalta  on  määritelty seuraavat neljä Järvenpään liikenneturvallisuuden parantami-
sen  painopistealuetta:  

1. Liikenteen  ja  maankäytön  vuorovaikutteinen  suunnittelu  

2. Turvallinen kevyen liikenteen ympäristö  

3. Esteetön  ja  selkeä  liikenneympäristö  

4. Asenteisiin  ja  liikennekäyttäytymiseen  vaikuttaminen  

Painopistealueiden  ulkopuolelle  jää  luonnollisesti monia yleisiä ongelma-alueita  tai  yksittäisiä  
merkittäviäkin liikenneturvallisuustoimenpiteitä.  Näitä kuitenkin hoidetaan osana viranomais-
ten  ja  eri  toimijoiden  normaalia arkista  liikenneturvallisuustyötä. Painopistealueiden  muodos-
taminen  on  kuitenkin sekä keino tiivistää eri  toimijoiden  välistä  yhteystyötä  että kohdentaa eri  
toimijoiden  resursseja  ja  toimenpiteitä kaikista merkittävimpien ongelmien poistamiseksi. 

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutteinen suunnittelu 

Väestönkasvu  on  keskeinen vaikuttaja liikenteen kasvun taustalla. Myös  kaupunkirakenne  
vaikuttaa pitkällä aikavälillä oleellisesti liikenteeseen  ja sen  ominaisuuksiin, erityisesti eri  kul

-kumuotojen  välisen  työnjaon kautta. Järvenpäässä tiivis rakenne luo hyvät edellytykset  kes-
täville kulkutavoille.  Toisaalta tiiviin rakenteen  kääntöpuolena  on se,  että paitsi asukkaat  ja 

 työpaikat myös liikenne kasautuvat pienelle alueelle. Tästä seuraa usein ruuhkautumista  ja 
 muita liikenteen haittoja. 

Järvenpään asukasmäärä  on  kasvanut viimeisen  15  vuoden aikana lähes  6 000  asukkaalla 
 (19  %).  Samalla  aikajänteellä  työpaikkojen määrä  on  kasvanut yli  3 000  tuhannella  ja  luon-

nollisesti myös muu yhteiskunnallinen toiminta kunnan alueella  on  kehittynyt  ja  vilkastunut. 
Ennusteiden mukaan Järvenpäässä asuisi vuonna  2020  arviolta  45 100  asukasta eli kasvua 
vuoteen  2005  nähden tulisi noin  20  %  (7 600  asukasta). Kaupungin kasvun seurauksena lii-
kenteen määrä kunnan  tie-  ja  katuverkolla  on  lisääntynyt merkittävästi  ja sen  myötä myös 
monet liikenteen haitalliset vaikutukset.  Jo  nykytilanteessa asukkaita huolestuttaa autoliiken-
teen suuri määrä  ja  autoilijoiden suhtautuminen  liikennesääntöihin  ja  muihin  tienkäyttäjiin.  

Liikenteen, erityisesti  moottoriajoneuvoliikenteen,  määrän kasvu  on  liikenneturvallisuudelle 
 aina  uhkatekijä,  koska  se  vaikuttaa suoraan  onnettomuuksille  altistumiseen. Taajamissa  ja  



Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma  2007 	 37  
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN  TAVOITTEET  JA  PAINOPISTEALUEET  

asutuskeskuksissa riski kohdistuu erityisesti suojaamattomiin tienkäyttäjiin, jalankulkijoihin  ja 
 pyöräilijöihin.  Liikenteen kasvua  ja sen  haitallisia liikenneturvallisuus vaikutuksia  on  kuitenkin 

mandollista hallita  ja  ennalta ehkäistä maankäytönsuunnittelun keinoin. Haitallisten vaikutus-
ten hallinnassa  on  toisaalta kyse siitä, miten uusi maankäyttä sijoittuu  ja  tukee nykyisen lii-
kennejärjestelmän tehokasta käyttöä  ja  toisaalta siitä, miten uusi kysyntä jakautuu eri kulku- 
muodoille. 

Maankäytönsuunnittelu  on  keskeisessä asemassa liikenneturvallisuusongelmia ratkaistaessa 
pitkällä aikavälillä. Maankäytön suunnitelmilla vaikutetaan toisaalta eri kulkumuotojen liiken-
nesuoritteisiin eli onnettomuuksille altistumiseen sekä toisaalta liikkumisen ympäristöihin eli 
onnettomuuksien todennäköisyyteen. Kaavojen liikenneturvallisuus riippuu ennen kaikkea 
siitä, miten hyvin maankäytön  ja  liikennesuunnittelun yhteensovittamisessa  onnistutaan. 

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutteinen suunnittelu: 

Toimenpidetarpeita  Järvenpäässä:  

•  Turvallisten kevyen liikenteen yhteyksien järjestäminen uusilla asuinalueilla 
• Yleis-  ja  asemakaavojen liikenneturvallisuusvaikutusten  arviointi 

Turvallinen kevyen liikenteen ympäristö 

Jalankulun  ja  pyöräliikenteen  turvallisuus  ja  esteettömyys  ovat kevyen liikenteen järjestelmän 
tärkeimmät laatutekijät. Järvenpään tiivis kaupunkirakenne  ja  kattava kevyen liikenteen väy-
lien verkosto suosii jalankulkua  ja  pyöräilyä ihmisten liikkumisessa. Jalan  tai  pyörällä teh-
däänkin lähes puolet kunnan sisäisistä matkoista.  Lasten ja nuorten  sekä iäkkäiden matkois-
ta valtaosa tehdään jalan  tai  pyörällä. Nuorilla mopoilun suosio  on  ollut voimakkaassa kas-
vussa. 

Vuosina  2001-2005  kaikista Järvenpään henkilövahinko-onnettomuuksissa kuolleista  tai 
 loukkaantuneista  lähes joka toinen  on  ollut jalankulkija, pyöräilijä  tai  mopoilija. Noin puolet 

kevyen liikenteen henkilövahingoista  on  tapahtunut pyöräilijöille. Jalankulkijat  ja  mopoilijat 
 muodostavat molemmat noin neljänneksen kevyen liikenteen henkilövahingoista. Kaikista 

Järvenpään alueella tapahtuneista kevyen liikenteen henkilövahingoista peräti  85  %  on  ta-
pahtunut kunnan katuverkolla. Katuverkolla sattuneista henkilövahingoista kevyen liikenteen 
osuus  on 62  %.  Jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden onnettomuuksissa korostuvat erityisesti  ris

-teysonnettomuudet.  Kevyen liikenteen turvattomuus nousi esille myös asukkailta kerätyssä 
palautteessa. Merkittävimmiksi ongelmiksi järvenpääläiset kokevat autoilijoiden piittaamatto-
muuden kevyen liikenteen kulkijoista, ylinopeudet  ja  mopoilijoiden hurjastelun  kevyen liiken-
teen väylillä. Kevyen liikenteen liikenneympäristöön liittyvistä ongelmista selvästi merkittä-
vimmäksi koettiin väylien talvikunnossapito, mutta myös kevyen liikenteen ylityskohtiin liitty-
vissä järjestelyissä nykytila koettiin heikoksi. 

Kevyen liikenteen kulkutapaosuuden kasvattamista pidetään liikennejärjestelmän kehittämi-
sessä tavoiteltavana. Asetettujen  I  iikenneturvallisuustavoitteiden  saavuttaminen edellyttää 
kuitenkin kevyen liikenteen turvallisuuden huomattavaa parantamista. Kevyen liikenteen tur-
vallisuuden parantamisessa suurimmat haasteet Järvenpäässä liittyvät kevyen liikenteen  ja 

 autoliikenteen risteämiskohtien parantamiseen sekä autoliikenteen nopeuksien rauhoittami-
seen. Myös autoliikenteen  ja  kevyen liikenteen erottaminen omille väylilleen vähentää merkit-
tävästi onnettomuusriskiä. Järvenpäässä tilanne erillisten kevyen liikenteenväylien osalta  on 

 kuitenkin kohtuullinen. Kasvava mopoliikenne tulee myös jotenkin huomioida kevyen liiken-
teen järjestelyissä. Jalkakäytävien  ja  pyöräteiden hoidolla  ja  kunnolla  on  niin ikään keskeinen 
vaikutus kevyen liikenteen turvallisuuteen  ja  käyttömukavuuteen.  Etenkin jalkakäytävien  ja 

 kevyen liikenteen väylien talvihoidolla  on  suuri merkitys liukastumistapaturmien ehkäisyssä 
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sekä vanhusten  ja  muiden heikommin liikkuvien väestöryhmien liikkumisedellytysten turvaa-
misessa. 

Toimenpiteitä suunniteltaessa erityistä huomiota  ja  priorisointia  toimenpiteiden kohdentami
-sessa  edellyttävät  mm.  koulujen lähialueet  ja  koulureitit  sekä muiden erityiskohteiden kuten 

päiväkotien, kirjastojen, terveyskeskusten, urheilukohteiden  ja  leikkikenttien  sekä päivittäis-
tavarakauppojen lähialueet  ja  liikenneyhteydet. 

Turvallinen kevyen liikenteen ympäristö  

Toimenpidetarpeita  Järvenpäässä:  
•  Kevyen liikenteen  ja  ajoneuvoliikenteen risteämisjärjestelyjen parantaminen 
• Nopeusrajoitusten tarkistaminen  ja  tukeminen rakenteellisin ratkaisuin 
• Jalankulku  ja  pyöräteiden hoidon  ja  kunnossapidon  parantaminen 

	

• 	Mopoliikenteen järjestelyt 
•  Kevyen liikenteen verkon epäjatkuvuuskohtien  ja  puutteiden korjaaminen 

Esteetön  ja  selkeä  liikenneympäristö 

Esteettömyys  on  merkittävä  osa  turvallista  ja  turvalliseksi koettua liikenneympäristöä. Esteet-
tömyydessä voidaankin ajatella olevan kysymys niistä esteistä  ja  "kynnyskysymyksistä",  jotka 
rajoittavat  tai  vaikeuttavat ihmisten päivittäistä liikkumista  ja  liikennejärjestelmän  hyödyntä-
mistä. Esteettömyydessä  on  myös kyse liikenneympäristön selkeydestä. 

Taajamien liikenneympäristö  on  usein vaikeaselkoinen  ja  tarkkaavaisuutta joutuu jakamaan 
samanaikaisesti moneen eri asiaan. Katutilassa  on  lisäksi paljon sellaisia elementtejä, jotka 
vievät huomiota pois liikenteestä. Liikenneympäristön selkeydellä vaikutetaan ihmisten lii-
kennekäyttäytymiseen  ja  esteettömyydellä  jopa suoraan liikkumismandollisuuksiin. Epäselvät 

 tai  epäloogiset liikenneympäristön  ratkaisut tulevat usein esille joko liikenneonnettomuuksien 
kasautumina  tai  runsaina asukaspalautteina. Järvenpäässä hyvä esimerkki epäselvästä  ja 

 moniongelmaisesta liikenneympäristöstä  on  Helsingintie,  jossa useat liittymät, kadun leveä 
poikkileikkaus,  vilkas  liikenne  ja  epäselvät tiemerkinnät aiheuttavat tienkäyttäjissä koettua 
turvattomuutta, mutta näkyvät myös onnettomuustilastoissa. 

Esteetöntä  ja  selkeää liikenneympäristöä rakennettaessa suunnittelun lähtökohtana tulisi olla 
lapset  ja  erityisesti iäkkäät.  Koko  maan tavoin iäkkään väestön osuus tulee lähivuosina kas-
vamaan selvästi myös Järvenpäässä. Väestöosuuteen suhteutettu kuolemanriski iäkkäillä 
henkilöauton kuljettajilla  on  suunnilleen samaa tasoa kuin  koko  väestöllä. läkkäille  kuljettajille 
tapahtuu kuitenkin keskimääräistä enemmän onnettomuuksia ajokorttien määrään  ja  liiken-
nesuoritteeseen  suhteutettuna. läkkäät kuijettajat joutuvat kaikista ikäryhmistä harvimmin 
onnettomuuteen liian suuren tilannenopeuden takia. Toisaalta iäkkäiden autoilijoiden  on  to-
dettu joutuvan muita ryhmiä useammin onnettomuuksiin risteyksissä, joissa  on  otettava 
huomioon liikennevaloja, muita tienkäyttäjiä  ja  kyettävä tekemään nopeita ratkaisuja. läkkäät 
ovat myös hieman muita useammin syyllisinä onnettomuuden aiheutumiseen. Esteettömistä 

 ja  selkeistä ratkaisuista hyötyvät myös muutkin tienkäyttäjät. 

Keinot liikenneympäristön parantamiseksi kaikkien liikkujaryhmien kannalta suotuisaksi  ja 
 turvalliseksi ovat moninaiset. Jalan liikkuville esteetön ympäristö tarkoittaa  mm.  katkeamat-

tomia kulkureittejä, helppokulkuisia  ja  hyvin hahmottuvia kulkuväyliä, turvallisempia kadunyli-
tyspaikkoja sekä rakennusten, pysäkkien  ja  julkisten alueiden parempaa saavutettavuutta. 
Talvisin korostuu talvikunnossapidon merkitys. Esteettömyys liittyy myös joukkoliikennepal-
veluiden kehittämiseen, jossa keskeisiä tarpeita pysäkkien esteettömyyden  ja  saavutetta-
vuuden  ohella liittyy  mm.  informaation  ja  kaluston laatuun. Autoliikenteen osalta liikenneym- 
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päristöltä  edellytetään ennen kaikkea selkeyttä,  yksiselitteisyyttä  ja  jopa tietynlaista yksinker-
taisuutta. Tärkeitä näkökulmia ovat  mm.  liikennetilan  käyttö,  liittymäratkaisujen  toimivuus, 
kevyen liikenteen  ja  autoliikenteen  risteyskohtien  huolellinen suunnittelu sekä liikenteen oh-
jauksen loogisuus.  

Esteetön  ja  selkeä  liikenneympäristö 

Toimenpidetarpeita  Järvenpäässä:  

• 	Liikenneverkon  jäsentely  ja sen  tukeminen rakenteellisin ratkaisuin 
• 	Ongelmaliittymien  parantaminen (valo-ohjatut IUttymät, tasoliittymät, jne.) 
• 	Tiemerkintöjen opastuksen  ja viitoituksen selkiyttäminen 
• Esteettömän jalankulkuympäristön  edistäminen 
• 	Pysäköintijärjestelyiden  kehittäminen (kadunvarsipysäköinti, saattoliikenne, jne.) 
• Työmaakohtien lukennejärjestelyjen selkiyttäminen  

Asenteisiin  ja liikennekäyttäytymiseen  vaikuttaminen 

Ihmisten käyttäytyminen liikenteessä  on  yksi keskeisimmistä  liikenneturvallisuuteen  vaikutta-
vista tekijöistä. Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmana  on  ihmisten kyky  ja  halu noudat-
taa erilaisia ohjeita  ja  sääntöjä. Tilastojen perusteella peräti noin puolet  Iiikennekuolemista  
voitaisiin välttää paremmalla  liikennekäyttäytymisellä,  noudattamalla  liikennesääntöjä  ja  no-
peusrajoituksia. Toinen paljolti asenteisiin liittyvä seikka  on  erilaisten  turvavälineiden  käyttö, 

 jota  lisäämällä onnettomuuksien seuraamuksia voitaisiin lieventää merkittävästi. Liikenne- 
sääntöjen laiminlyömiseen  ja  turvavälineiden  käyttämättömyyteen syyllistyvät sekä autoilijat 
että  jalankulkijat  ja  pyöräilijät. Käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa suunnitelmallisella liiken-
teen  valvonnalla  sekä monipuolisesti eri  käyttäjäryhmille suunnatulla liikennekasvatuksella  ja 
val  istuksel  la.  

Järvenpäässä  liikennekäyttäytyminen  ja  tienkäyttäjien asenteet nousivat yhdeksi  keskeisim-
mäksi  teemaksi asukkaiden  palautteissa.  Kehittämisen tarvetta koettiin olevan erityisesti au-
toilijoiden käyttäytymisessä  ja  liikennesääntöjen  noudattamisessa sekä suhtautumisessa 
muihin  tienkäyttäjiin.  Asukkaat toivat esille myös pyöräilijöiden piittaamattomuuden  jalankulki -
joista sekä  hurjastelevat mopoilijat.  Osa  vastauksista koski myös jalankulkijoiden käyttäyty-
mistä liikenteessä, liittyen liikennevalojen noudattamiseen  ja  heijastimen  käyttöön.  Turvaväli-
neiden  käytön osalta erityistä parantamisen tarvetta  on  lasten ja nuorten  pyöräilykypärän 

 käytössä  pyöräillessä  sekä  hands-free  laitteen käytössä autolla  ajaessa.  

Asenteisiin  ja  liikennekäyttäytymiseen  vaikuttaminen 

Toimen  pidetarpeita  Järven päässä:  

• Tiedotuskampanjat  tu rvavälineiden  käytöstä 
• 	Eri käyttäjäryhmien liikenneturvallisuustietoisuuden lisääminen kampanjoin, lapsilla  ja  nuorilla 

osana kasvatusta  (ml.  vanhempien valistaminen oman esimerkin merkityksestä) 
• Kampanjatjalankulun,  pyöräilyn  ja joukkoliikenteenkäytön  edistämiseksi 
• Nopeuksien  valvonta, puhallutukset 
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5  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN  KEHITTÄMINEN  
5.1 	Liikenneturvallisuustyön organisointi  

Keinot liikenneturvallisuuden parantamiselle ovat moninaiset, mikä edellyttää monen eri toi-
mijan mukaan ottamista liikenneturvallisuustyöhön  ja  yhteistyön tehokasta koordinointia. Lii-
kenneturvallisuusyhteistyön kehittäminen onkin yksi keskeisimmistä lähtökohdista pitkäjän-
teiselle  ja  oikein suunnatulle liikenneturvallisuustyölle. 

Liikenneturvallisuustyö mielletään usein  vain  poliisille, tekniselle sektorille  ja  kouluille kuulu-
vaksi työksi. Useat muutkin hallintakunnat  ja  sidosryhmätahot  tekevät kuitenkin  jo  nykyisin 
omalla tahollaan monenlaista kasvatus-  ja  valistustyötä.  Puute  on  pikemminkin eri toimijoiden 
välisessä yhteistyössä kuin keinoissa. Liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta kaikkien 
hallinnonalojen  ja  sidosryhmien  toiminta  on  tärkeää. Liikenneturvallisuustyö  on tehokkainta 

 silloin, kun  se on  hyvin organisoitu  ja  tavoittaa kaikki kaupungin asukasryhmät. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  keskeisenä tavoitteena  on  ollut Järvenpäässä eri toimijoi
-den  taholla tehtävän liikenneturvallisuustyön jäsentäminen yhteensopivaksi kokonaisuudeksi 

 ja  edistää näin resurssien parempaa käyttöä  ja  liikenneturvallisuustyön  suunnitelmallista to-
teutusta. Suunnitelman avulla pyritään myös varmistamaan jatkuvan  ja  aktiivisen liikennetur-
vallisuustyön toteutuminen kaupungissa. 

Yhteistyön edistämiseksi Järvenpäähän perustettiin työn aikana alustava (valmisteleva)  Iii -
kenneturvallisuustyöryhmä,  jossa eri hallinnonalojen, asiantuntijatahojen  ja  sidosryhmien 

 edustavat tapaavat säännöllisin väliajoin toisiaan. Työryhmän tavoitteena  on  lisätä toimijoi
-den  välistä yhteistyötä  ja  laaja-alaisuutta tiikenneturvallisuustyössä. Yhteistyö mandollistaa 

myös eri  asukas- ja  liikkujaryhmien  huomioon ottamisen liikenneturvallisuustyössä nykyistä 
laajemmin, samoin tehtäviä  ja  resursseja  on  mandollista kohdentaa  ja  jakaa työryhmän toimi- 
joiden kesken. Työryhmälle laadittiin työn aikana toimintasuunnitelma 1  seuraaville yhdelle 
vuodelle. 

Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmän muodostavat hallintokunnittain nimetyt edustajat 
sekä vakituiset  tai  vierailevat jäsenet keskeisistä sidosryhmistä: 

Kaupungin eri toimialat: yleishallinto, sivistys, tekninen, sosiaali-  ja  terveys. 

•  Keskeiset sidosryhmät:  poliisi, pelastuslaitos, liikennöitsijät, taksit, eläkeläisyhdistyksi
-en  neuvottelukunta, vammaisneuvosto, asukasyhdistykset, Liikenneturva, nuorisoparla-

mentti. 

Lisäksi liikenneturvallisuuskampanjoiden  ja  -tapahtumien järjestämisessä voivat olla mukana 
ammattikuljettajaryhmät, koulujen vanhempainverkosto, koulujen oppilaskunnat, koulujen 
kummioppilaat, kauppakeskukset, turvalaitteiden  ja  kulkuvälineiden  myyjät.  

1  Toimintasuunnitelma  laadittu erillisenä raporttina. Toimintasuunnitelman sisältö sisällytetty tähän  ra
-porttiin. 
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5.2  Liikenneturvallisuustyöryhmän  ja  eri osapuolten tehtävät 

Liikenneturvallisuustyöryhmä 

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa määritetyt liikenneturvallisuustavoitteet  ja  painopistealu-
eet  ohjaavat  liikenneturvallisuustyötä  Järvenpäässä.  Liikenneturvallisuustyöryhmä  määritte-
lee  liikenneturvallisuustyön  tavoitteet  ja  painopistealueet  vuosittain tämän suunnitelman val-
mistumisen jälkeen kerätyn palautteen, kokemusten  ja  seurannan perusteella. Yhteisesti  
muodostettuja  tavoitteita  tukevien  käytännön toimenpiteiden suunnittelusta  ja  toteuttamisesta 
vastaavat eri hallinnon-  ja  toimialojen toimijat  omien resurssiensa  ja  toimintavaltuuksiensa 

 puitteissa.  

Liikenneturvallisuustyöryhmän  tehtävänä  on  koordinoida, edistää, kehittää, toteuttaa  ja  seu-
rata kaupungin  liikenneturvallisuustyötä.  Ryhmä toimii eräänlaisena  liikenneturvallisuusasioi

-den  neuvottelukuntana  ja  tulee jatkossa koordinoimaan kaupungissa tehtävää  liikenneturval-
lisuustyötä.  Työryhmä voi toimia esimerkiksi  liikenneturvallisuusaloitteiden  käsittelijänä  ja 

 kommentoijana,  kaavojen  liikenneturvallisuusauditointien kommentoijana  ja  vaikuttaa  liiken-
neturvallisuusinvestointirahojen  suuntaamiseen  ja  määrään. 

Työryhmän perustamisen tavoitteena  on  myös  liikenneturvallisuustyön näkyminen  läpi kau-
pungin eri  hallintokuntien  ja  toimijoiden  toiminnassa.  Liikenneturvallisuustyöryhmässä  olevat  
hallintokuntien  edustajat toimivat  yhdyshenkilöinä  työryhmän  ja  hallintokuntien  välillä,  ja  hei-
dän kauttaan tavoitteet välittyvät  hallinnonalakohtaisiin toimintasuunnitelmiin.  Vastaavasti 
työryhmän jäsenet tuovat työryhmän tietoon  ja  keskusteltavaksi koetut  ja  havaitut eri  liikkuja-
ryhmiä koskevat liikkumisen erityispiirteet  ja  liikenneturvallisuuspuutteet.  

Työryhmän toiminnan  kohderyhminä  ovat ainakin seuraavat tahot: 

Asukkaat: Vaikutetaan asenteisiin lisäämällä  liikenneturvallisuustietoutta  eri  asukas- ja 
 liikkujaryhmien  keskuudessa sekä  edistetään  heidän tietoisuutta oman liikkumisen riski- 

tekijöistä  ja  keinoista niiden välttämiseksi.  

•  Päätöksentekijät: Lisätään päätöksenteon  liikenneturvallisuustietoisuutta  eri  asukas- ja 
 liikkujaryhmien  tarpeista  jo  maankäytön suunnitteluvaiheessa  ja  saatetaan päättäjien tie-

toon havaitut  liikenneturvallisuuspuutteet  rakennetussa  liikenneympäristössä. Edistetään  
turvallisen liikkumisen toteutumista eri  kulkumuodoilla.  Varmistetaan  liikenneturvallisuus-
työn  resursointi  ja  rahoitus.  

• Liikenneturvallisuustyöryhmän  jäsenet: Lisätään  liikenneturvallisuustyöryhmän  edustami-
en  toimijoiden  omaa työtä tukevaa  liikenneturvallisuustietoisuutta.  Seurataan  liikennetur-
vallisuustilannetta  mittareilla  ja  välitetään tietoja eri  toimijoiden  välillä  ja  päätöksentekijöil-
le. 

Järvenpään kaupungin hallintokunnat 

Tekninen toimiala vastaa  kaavoituksesta,  teknisestä huollosta  ja  liikenneympäristön  sekä 
liikenteen järjestelyjen  ja  -ohjauksen suunnittelusta. Liikenneturvallisuutta lisätään myös  
kunnossapitotoimenpiteiden  oikea-aikaisuudella.  Maankäytön  ja  liikenneympäristön 

 suunnittelussa otetaan huomioon  liikenneturvallisuus  eri  asukas- ja  liikkujaryhmien  näkö-
kulmasta. Mitä aikaisemmassa vaiheessa  liikenneturvallisuusnäkökohdat  otetaan tarkas-
teluun mukaan, sitä parempaan lopputulokseen voidaan päästä. Kaavoituksessa sovelle-
taan kaavojen  liikenneturvallisuusauditointia,  jossa  kaavaluonnokset  tarkistetaan erityisen  
tarkistuslistan  avulla. Myös  liikuntatoimi  on  osa  teknistä  toimialaa  Järvenpäässä  ja sen 

 tehtävänä  on  edistää nuorien  liikenneturvallisuustietoisuutta. 
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Sivistystoimiala  vastaa kasvatus-  ja  opetuspalveluista. Hallinnonalaan  kuuluvat lukiot, 
työväenopisto, kirjasto, musiikkiopisto,  kulttuuritoimi  ja  nuorisotoimi. Liikenneturvallisuus

-kentässä  sivistystoimen  tehtäviä ovat  mm.  lasten ja nuorten  liikennekasvatus  (perustuu  
opetussuunnitelmiin), liikenneturvallisuuskoulutuksen  järjestäminen opettajille,  lasten ja 
nuorten  turvavälineiden  käytön lisääminen niin  koulumatkoilla  kuin vapaa-ajalla  ja  koulu- 
kuljetusten liikenneturvallisuuden parantaminen.  Sivistystoimen  tehtävänä  on  myös  kou-
lureittien  ja  koulujen  lähialueiden liikenneturvallisuusongelmien kartoittaminen  yhteistyös-
sä teknisen toimialan kanssa.  Hallinnanalan  tehtävänä  on  myös tuoda työryhmään tietoi-
suutta  lasten ja nuorten  liikkumisen erityispiirteistä  ja  ongelmista. 
Sosiaali-  ja  terveydenhuollon toimiala vastaa terveys-  ja  sosiaalipalveluista.  Hallin

-nonalaan  kuuluvat kaupungin  terveyspalvelut,  lasten ja  perheiden palvelut  (esim.  päivä-
hoito)  ja  sosiaalipalvelut (esim.  koti-  ja  laitoshoito). Liikenneturvallisuustyötä  tehdään so-
siaali-  ja  terveystoimessa  eri yksiköissä niin  lasten, nuorten,  vanhusten kuin vammaisten 
parissa. Liikenneturvallisuustyö painottuu tiedottamiseen  ja  neuvontaan. Sosiaali-  ja  ter-
veystoimen  tehtäviä ovat esimerkiksi liikenneturvallisuuden korostaminen vanhemmille  
neuvoloissa,  turvallisen liikkumisen  ja  liikennesääntöjen  opettelu päivähoidon  retkillä,  tur

-vavälineiden  käytön opastus  ja  motivointi,  liikkumisen  apuvälineiden  lainaus,  liikennetur-
vallisuusmateriaalin  jakaminen ja  kevyen liikenteen väylien  kunnossapidon  yhteistyö tek-
nisen toimen kanssa.  Hallinnanalan  tehtävänä  on  myös tuoda työryhmään tietoutta van-
husten liikkumisen erityispiirteistä  ja  ongelmista.  
Yleishallinnon  toimiala vastaa  yleishallinnon-,  henkilöstö-  ja  elinkeinopalveluista  sekä 
kaupungin konsernin  lakimiespalveluista  ja  pysäköinnin  valvonnasta. Myös sisäinen  ja  ul-
koinen tiedottaminen  on  keskitetty  yleishallinnolle. Liikenneturvallisuuskentässä yleishal-
linnon  tehtävänä  on  liikenneturvallisuustietoisuuden  välittäminen kaupungin eri hallinto- 
kuntien  henkilöstölle  osaksi heidän päivittäistä  liikkumistaan.  Myös ulkoinen tiedottami-
nen  liikenneturvallisuustyöstä  on  osa  hallinnonalan  toimintaa.  

Liikenneturvallisuustyöryhmän  toimintaa tukevat tahot  

• Tiehallinto,  Uudenmaan  tiepiiri  vastaa Uudenmaan  ja  Itä-Uudenmaan maakuntien maan-
teiden kehittämisestä  ja  ylläpidosta.  Tienpidon painopisteet  ovat nykyisin tieverkon päivit-
täisen  liikennekelpoisuuden  ja  tiestön kunnon turvaaminen sekä liikenneturvallisuuden 
parantaminen.  Tiehallinto  tekee  liikenneturvallisuusyhteistyötä  muun muassa kuntien  ja 

 kaupunkien teknisen toimen, Liikenneturvan, lääninhallitusten  ja  poliisin kanssa.  

•  Etelä-Suomen lääninhallitus kutsuu  koolle  läänin  liikenneturvallisuusneuvottelukunnan  ja 
sen  työjaoston  sekä kolme alueellista  liikenneturvallisuus  työryhmää, joiden avulla  se 

 koordinoi läänin  liikenneturvallisuustyötä.  Työtä ohjaa valtakunnallisten tavoitteiden lisäk-
si läänin  liikenneturvallisuussuunnitelmassa  asetetut tavoitteet  ja  painopisteet.  Lääninhal-
litus seuraa  yhteistyöryhmien  kanssa kuntien  liikenneturvallisuussuunnitelmien ajantasai-
suutta  ja  toteutumista  ja  raportoi tästä työstä vuosittain liikenne-  ja  viestintäministeriölle.  

Keskeiset  sidosryhmät 

•  Poliisi (Keski-Uudenmaan kihlakunnan poliisilaitos) vastaa yleisestä turvallisuudesta.  Lii-
kenneturvallisuuskentässä  poliisin tehtävänä  on  valvoa liikenteen turvallisuutta  ja  liiken-
nesääntöjen  noudattamista. Poliisilla  on  myös keskeinen rooli  asennekasvattajana  erityi-
sesti  nuorten  keskuudessa.  

• Pelastuslaitos  (Keski-Uudenmaan  pelastuslaitos,  Järvenpää) vastaa viranomaisena  
yleispelastustoiminnasta  alueellaan.  Liikenneturvallisuuskentässä  sen  tehtävänä valis-
tuksen  ja  neuvonnan kautta vaikuttaa siihen, että ihmiset tunnistavat erilaiset vaaran ai-
heuttajat, osaavat ehkäistä onnettomuuksia  ja  osaavat toimia  onnettomuustilanteissa. 

• Ratahallintokeskus  vastaa junaliikenteen turvallisesta  liikennöinnistä rautatieverkolla.  
Turvallisuuden varmistaminen  on  kiinteä  osa  viraston jokapäiväistä operatiivista työtä.  
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Jokainen Ratahallintokeskuksen työntekijä  on  vastuussa turvallisuuden varmistamisesta 
omassa työssään. Lisäksi työntekijöiden apuna  on  turvallisuusverkosto,  jonka toimintaa 
johtaa turvallisuuspäällikkö. Turvallisuusverkostoon kuuluu asiantuntijoita turvallisuuden 
eri  osa-alueilta. Ratahallintokeskus edistää liikenneturvallisuustietoisuuden välittämisestä 
niin henkilöstölleen, liikennöitsijälle kuin asiakkailleen. 

• Liikenneturva  luo toiminnallansa edellytyksiä liikenneturvallisuustyön toteutumiselle.  Sillä 
 on  valtakunnallinen osaaminen liikenneturvallisuustyön suunnittelussa  ja  toteutuksessa. 

Liikenneturva laatu eri toimijoiden käyttöön koulutus-  ja  kasvatusmateriaalia,  järjestää pe-
rehdytystä  ja  koulutusta liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvalla  on  yhteydet kaupunkien 

 ja  kuntien liikenneturvallisuustyöryhmiin sekä valtakunnallisiin muihin toimijoihin (Tiehal-
linto, lääninhallituksetja liikenne-  ja  viestintäministeriö). 

• Liikennöitsi  lät  (mukana Ventoniemi Oy) vastaa joukkoliikenteen kuljetuksista Järvenpään 
alueella. Liikenneturvallisuuskentässä  se  edistää liikenneturvallisuustietoisuuden välillä- 
mistä niin kuljettajille kuin asiakkaille.  Se  tuo työryhmälle tiedoksi havaitsemansa liiken-
neturvallisuuspuutteet. Ammattlautoilijat toimivat esimerkkinä muulle lilkenteelle. 

•  Järvenpään Taksit Oy edustaa alueen taksiautoilijoita. Liikenneturvallisuuskentässä  se 
 edistää liikenneturvallisuustietoisuuden välittämistä niin kuljettajilleen kuin asiakkailleen 

asennekasvattajana. Ammattiautoilijat toimivat esimerkkinä muulle liikenteelle. 

•  Järvenpään Eläkeläisyhdistysten Neuvottelukunta edustaa Järvenpään eläkeläisiä  ja sen 
 tehtävänä  on  varmistaa eläkeläisten näkökulmien esiin tuleminen  ja  huomioon ottaminen 

Järvenpäässä. Liikenneturvallisuuskentässä neuvottelukunta edistää liikenneturvalli-
suustietoisuuden välittämistä eläkeläisille osaksi heidän päivittäistä liikkumistaan.  Se 

 myös tuo esille työryhmässä eläkeläisten liikkumisen erityispiirteetja havaitut ongelmat. 

•  Järvenpään vammaisneuvosto edustaa Järvenpään vammaisia  ja sen  tehtävänä  on  var-
mistaa vammaisten näkökulmien esiin tuleminen  ja  huomioon ottaminen Järvenpäässä. 
Liikenneturvallisuuskentässä neuvosto edistää liikenneturvallisuustietoisuuden välittämis-
tä vammaisille osaksi heidän päivittäistä liikkumistaan.  Se  myös tuo esille työryhmässä 
vammaisten liikkumisen erityispiirteetja havaitut ongelmat. 

• Nuorisoparlamentti  edustaa Järvenpään nuoria  ja sen  tehtävänä  on  varmistaa  nuorten 
 näkökulmien  huomioon ottaminen Järvenpään päätöksenteossa. Liikenneturvallisuusken-

tässä parlamentti edistää liikenneturvallisuustietoisuuden välittämistä nuorille osaksi hei-
dän päivittäistä liikkumistaan.  Se  myös tuo esille työryhmässä  nuorten  liikkumisen erityis-
piirteet  ja  havaitut ongelmat. 

• Asukasyhdistykset  (mukana Satukallion, Seutula  1:n  ja  Jäppilänkadun asukasyhdistykset) 
 edustavat alueensa asukkaita  ja  niiden tehtävänä  on  varmistaa toiminta-alueensa asuk-

kaiden näkökulman esiin tuleminen. Liikenneturvallisuuskentässä asukasyhdistykset 
edistävät liikenneturvallisuustietoisuuden välittämistä toiminta-alueensa asukkaille. Asu-
kasyhdistysten keskeisiin tehtäviin kuuluu myös asuinalueiden liikenneturvallisuusongel

-mien  kartoitukset  ja  ongelmien saattaminen teknisen toimen tietoon. Järvenpäässä toimii 
nykyisin  22  alueellista asukasyhdistystä. 
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6 SUUNNITTELUPERIAATTEET  JÄRVENPÄÄSSÄ  
6.1 	Kevyen liikenteen järjestelyt 

Tuivalliset  ja  esteettömät  kevyen lIIkenteen yhteydet ovat tärkeimpiä jalankulun  ja  pyöräi-
lyn edellytyksistä. Verkon tulee  on  jatkuva  ja  riittävän tiheä  ja  reittien helposti hahmotetta-
via  ja  hyvin opastettuja. Verkkojen kehittämisen ohella myös väylien ylläpitoon  ja  kunnos-
sapitoon  on  panostettava.  Erityistä huomiota tulee kIInnittää kevyen lIIkenteen  ja  moottori-
ajoneuvolllkenteen ylityskohtien turvallisuuteen. Suurin tarve kevyen liikenteen järjestelyjen 
kehittämiselle  on  siellä, missä jalankulk/oita  ja  pyöräilijöitä  on  paljon  ja  etenkin missä  111k-
kujista  merkittävä  osa  on  lapsia  tai  vanhuksia. Erityistä huomiota edellyttävät  mm.  koulujen 
lähialueet  ja  koulureitit  sekä päiväkotien, kirjastojen, terveyskeskusten, urheilukohteiden  ja 

 leikkikenttien  sekä päivittäistavarakauppojen lähialueet  ja  liikenneyhteydet. 

Kevyen liikenteen ylitysten turvaaminen 

Kevyen liikenteen  ja  moottoriajoneuvoliikenteen ylityskohtien  turvallisuutta voidaan parantaa 
monin eri keinoin. Risteämistavan valintaan vaikuttavat  mm.  ajoneuvoliikenteen nopeus  ja 

 määrä vuorokaudessa. Mitä vilkkaampi liikenne tiellä  on,  sitä suuremmat vaatimukset  on 
 asetettava tieylitysten turvaamiseksi  (lute 2).  Risteämisjärjestelyjen  tulee myös olla loogisia 
 tie-  ja  katuverkon  hierarkian kanssa. Myös jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden määrä sekä eri 

käyttäjäryhmät  on  otettava huomioon. Esimerkiksi koulureiteillä tien ylittämisen turvallisuus 
 on  keskeisimpiä koululaisten turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

Kevyen lIIkenteen ylityskohtien järjestelyperiaatteita Järvenpäässä: 

• Vilkasliikenteisillä väyllilä,  joilla nopeusrajoitus  on  yli  50 km/h  kevyen liikenteen ylitykset 
toteutetaan eritasossa kun kevyttä liikennettä  on  runsaasti. Erilliset kevyen lIIkenteen 
suojatievalot tulevat kyseeseen kun lllkennemäärät ovat suuria  ja  eritasotasoratkaisun 

 toteuttaminen  on  vaikeaa. Alikulkukäytävät suunnitellaan riittävän avariksi, jotta näke-
mät saadaan riittäviksi (lIIte  3).  

Suojatiet  varustetaan keskisaarekkein pääkaduilla  ja  pääkokoojakaduilla. Suojateiden 
havaittavuutta  parannetaan koulujen läheisyydessä  ja  koulureiteillä  sekä vilkkaimmissa 
ylityskohdissa (päära  it it)  suojatiemerkkien tehostevarsilla.  Myös heräteraitoja voidaan 
käyttää ilmoittamaan näkemiltään hankalista  tai  muuten vilkkaista ylityskohdista. Muilla 
kokoojakaduilla keskisaarekkeita toteutetaan tarvittaessa esim. vilkkaan liikenteen  tai 

 leveän ajoradan vuoksi (ks. luokitus luvussa  6.2).  

•  Alhaisilla nopeusrajoituksilla voidaan muilla kokoojakaduilla  ja  tonttikaduilla  toteuttaa 
suojatiehen lIIttyen ajonopeuksia hihitseviä rakenteellisia hidasteita. Ylityskohtien turval-
lisuutta  ja  suojateiden havaittavuutta  voidaan lisäksi parantaa esimerkiksi suojatien 
muusta kadusta poikkea  valla  pintamateriaalilla, huomiovaloilla, varustamalla  suoja-
tiemerkit tehostevarsilla  tai  merkitsemällä korotetut suojatiet  puu-  tai  betonipollareilla. 

• Suojatien ennakkovaroitusmerkkiä  käytetään kun suojatie ei ole muuten riittävän ajois-
sa havaittavissa. Lapsista varoittavaa liikennemerkkiä käytetään ainoastaan koulujen, 
päiväkotien  tai  muiden vastaavien kohteiden läheisyydessä. 

•  Kevyen lIIkenteen ylityskohtien turvaamiseksi tulee liittymissä  ja  suojateiden  läheisyy-
dessä olla rIIttävät näkemät. Talvisin tulee välttää aurauslumen kasaamista liittymäalu-
eille  ja  suojateiden  läheisyyteen. 

• Suojatiemaalauksia selkeytetään  suunnitteluohjeiden mukaisesti siten, että yhdistetyillä 
jalankulku-  ja  pyöräteillä suojatien  keskiosa jätetään maalaamatta. 
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Kuvissa  33-35 on  esitetty esimerkkejä kevyen liikenteen kannalta ongelmallisista  ja  suunni-
telmassa parannettavaksi ehdotettavista kohteista Järvenpäässä.  

Kuva  33. 	Jäivenpääntiellä alikulkukäytäviä  esitetään rakennettavaksi Poikkitien (mt  145, vas.)  ja  
Sipoontien (oik.) liittymiin. Uudet alikulkukäytävät tulee aina sijoittaa luontaisille 
kulkureiteille, jotta niitä myös käytettäisiin.  

Kuva  34. 	Sibeliuksenväylällä  esitetään keskisaarekkeiden rakentamista  mm.  Urhellukadun  
liittymään  (vas.).  Korotettuja suojateitä  esitetään rakennettavaksi  mm.  Kytötielle (oik.).  

Kuva  35. 	Näkemien  parantamista esitetään  mm.  Vanhankyläntiellä Harjutien  liittymässä  (vas.)  sekä 
Muorinpolun alikulkukäytävässä (Oik.) 
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Kevyen liikenteen verkon kehittäminen 

Järvenpäässä kevyen liikenteen  verkolliset  puutteet liittyvät pääosin muutamiin  pyörätiever
-kon  epäjatkuvuuksiin  ja  kevyen liikenteen keskinäiseen  erotteluun. Moottoriajoneuvoliiken

-teen  ja  kevyen liikenteen  erottelulla  omille  väylilleen  parannetaan keskeisesti jalankulkijoiden 
 ja  pyöräilijöiden turvallisuutta  ja  turvallisuuden  tunnetta.  Vaihtoehtona  erottelulle  on  vaikuttaa  

moottoriajoneuvoliikenteen nopeuksiin  tai  määrään. Kevyttä liikennettä ovat  mm.  jalankulki
-jat,  pyäräilijät  ja  mopoilijat,  joiden  erottelu autoliikenteestä  ja  toisistaan riippuu muusta  liiken-

neympäristöstä. Erottelutarpeeseen  vaikuttavat  mm.  pyörä-  tai  autoliikenteen määrä sekä 
autoliikenteen nopeus  (lute 2).  

Jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden suurten  nopeuserojen  ja  erilaisen käyttäytymisen vuoksi  on 
 usein suositeltavaa erotella myös  jalankulku  ja  pyöräily toisistaan. Järvenpäässä kevyt lii-

kenne  on  yhteisillä väylillä, joille  on  maalattu  ajosuuntia  erottava  katkoviivamerkintä.  Kapeilla 
 (alle  3 m)  kevyen liikenteen väylillä ei  ajosuuntia  ole  eroteltu  toisistaan. Nykytilanteessa yh-

tenäisestä käytännöstä ei ole syytä luopua.  Ajosuuntien erottelua  on  kuitenkin tarpeen  sel
-kiyttää ajosuuntaa osoittavilla nuolimerkinnöillä.  Mikäli joskus myöhemmin halutaan siirtyä 

toisenlaiseen  jalankulun  ja  pyöräilyn  erottelutapaan,  tulisi  se  tehdä  koko  kunnan alueella yh-
tenäisesti.  

Oman  tarkastelunsa  vaatii  mopoliikenteen erottelu  muusta kevyestä liikenteestä.  Mopoilu  on 
 viime vuosina lisääntynyt merkittävästi, samoin  mopoliikenteen  onnettomuudet. Etenkin  ja

-lankulkijat  ja  pyöräilijät kokevat  mopojen kaahailun  takia kevyen liikenteen väylät turvatto-
miksi. Keskusta-  ja  asuntoalueilla  mopoilu  ohjataan yleensä  ajoradalle  sekä  mopoilun  että  
jalankulku-  ja  pyöräliikenteen  turvallisuuden takia. Muualla  erottelutarpeeseen  vaikuttavat 

 mm.  autoliikenteen määrä  ja  ajoradan  nopeusrajoitus kuvassa  36  esitetyllä  tavalla.  Erottelu -
periaatetta  sovellettaessa  on  aina myös huomioitava  mopoliikenteen verkolliset  ja  liikenne-
turvallisuusnäkökohdat. Erottelu  ei saa johtaa  mopoliikenteen  kannalta  turvattomiin  ratkaisui-
hin. 

MOOTTORI- 	 MOOTTORIAJONEUVOT,  KESKI  VUOROKAUSILIIKENr4E KyL  
AJON  EU  VOI, 
NOPEUSRAJOITUS 	(AJONEUVOA  / VRK) REUNIMMAISELLA AJOKAISTALLA  

1000 	2000 	3000 	4000 	5000 	6000 	7000 	8000  
___ 	 .- 	 -- 	 -  I 

40 KM/H 	 AJORADALLA  

50 KM/H 	 AJORADALLA 	
AJORADALLA,  JOS  LEVEYS'  s4,0 m 	

PYÖRÄT1ELLÄ  
MUUTOIN  PYÖRÄ11ELLÄ 

AJORADALLA.  JOS  
AJO- 

60 KM/H 	 RADALLA  LEVEYS'4,0n, 	 PYÖRÄT1ELLÄ  
MUUTOIN  PYÖRATIBLA 

70F/H 	T 	 PYÖRAEL 	 -- 

LEVEYS TARKOITTAA TÄSSÄ  REUNIMMAISEN AJOKAISTAN  JA  PALLYSTETYN PIENTAREEN YHTEISLEVEYTTÄ.  

Kuva  36. 	Mopoliikenteen erottelu  muusta moottoriajoneuvolllkenteestä (keskusta-  ja  
asuntoalueiden ulkopuolella). (Tielaitos  1998.  Kevyen lIIkenteen suunnittelu. Tiehallinto, 

 Tie-ja  liikennetekniikka.  Helsinki 1998.)  
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Kevyen lIIkenteen erottelussa noudattavia periaatteita Jäivenpäässä: 

• Jalankulku  on  pääosin erotettu autoliikenteestä jalkakäytäville  ja  kevyen liikenteen väy
-lille.  Lyhyillä vähäliikenteisilä asuntokaduilla jalankulku voi olla myös ajoradalla. 

•  Pyöräily erotellaan autolllkenteestä kevyen lIIkenteen väylille  pää-  ja kokoojakaduilla 
 sekä kevyen lIIkenteen  pää  verkon osina toimivilla tonttikaduila. 

•  Kevyen lIIkenteen väylillä ajosuunnat erotellaan toisistaan kun väylän leveys  on  yli  3 m. 
 Ajosuuntien erottelu  on  mandollista paikallisesti myös kapeammilla väylillä esim.  fyr-

kässä mutkassa  olevasta näkemäesteestä aihe utuvan törmäysvaaran vähentämiseksi. 

•  Keskustan kävelykaduilla pyöräilylle osoitetaan omat väylät. 

• Mopot  käyttävät ajorataa, ios mopolla ajoa pyörätiellä ei ole merkitty sallituksi. Järven-
päässä mopoilua ei sallita pyörätiellä kun ajoradan nopeusrajoitus  on  ^  40 km/h.  

Esteettömässä liikenneympäristössä  kaikille liikkujaryhmille turvataan helppopääsyiset  ja 
 turvalliset liikkumismandollisuudet. Esteettömyyden näkökulmasta liikenneympäristön suun-

nittelussa tulee kiinnittää huomiota kaltevuuksiin, pintamateriaaleihin, väylien leveyteen  ja 
 valaistukseen. Järvenpään esteettömyyteen liittyviä puutteita  on  kartoitettu vuonna  2004  laa-

ditussa esteettömyyskartoituksessa,  jonka pohjalta  on  laadittu erillinen toimenpideohjelma. 

Jalkakäytävien  ja  pyöräteiden hoidolla  ja  kunnolla  on  olennainen vaikutus kevyen liikenteen 
turvallisuuteen  ja  käyttömukavuuteen. Jalkakäytävien  ja  kevyen liikenteen väylien talvihoidol

-la on  myös suuri merkitys liukastumistapaturmien ehkäisyssä sekä vanhusten  ja  liikuntara-
joitteisten liikkumisedellytysten  turvaamisessa. Keinoja talvihoidon parantamiseksi ovat  mm. 

 menetelmien  ja  laatuvaatimusten kehittäminen, täsmähoito, hoitovastuiden selkeyttäminen  ja 
 vastuurajat  ylittävien reittien yhtenäinen hoito. Suunnitelmassa esitetään myös panostusta 

päällysteen kunnosta huolehtimiseen  ja  routavaurioiden ym. epätasaisuuksien korjaukseen 
(säännölliset inventoinnit, asukaspalaute) sekä työmaiden työnaikaisten järjestelyjen (turval-
liset opastetut reitit) kehittämiseen. 

Myös valaistuksella voidaan vaikuttaa merkittävästi jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden turvalli-
suuteen  ja  turvallisuuden tunteeseen. Valaistus viestii autoilijoille erilaiseen  Ii  ikenneympäris

-töön  saapumisesta, korostaa erityistä tarkkaavaisuutta vaativia tieosia  ja  ennen kaikkea pa-
rantaa ympäristössä kulkevien näkyvyyttä.  

Kuva  37. 	Järvenpäässä jalankulku  ja  pyöräily  on  yhteisillä väylillä, joille  on  maalattu ajosuuntia 
erottava katkoviivamerkintä. 
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Kuva  38. 	Pietolankadulla (vas.) maastokäyntien  aikaan käynnissä olleella tietyömaalla kevyen 
liikenteen opastus oli puutteellinen. Sipoontien varressa routa  on  paikoin saanut kevyen 
liikenteen väylän halkellemaan (oik). 

6.2  Autoliikenteen järjestelyt 

Taajamien liikenneympäristö  on  usein vaikeaselkoinen  ja  tarkkaa vaisuutta joutuu jaka-
maan samanaikaisesti moneen eri asiaan. Epäselvät  tai epäloogiset liikenneympäristön 

 ratkaisut tulevat usein esille joko liikenneonnettomuuksien kasautumina ja/tai runsaina 
asukaspalautteina. Ajonopeudet vaikuttavat sekä onnettomuuksien määrään että niiden 

 vaka  vuuteen. Nopeuksien  noustessa onnettomuuden riski kasvaa  ja  seuraamukset pahe- 
ne  vat  jyrkästi. Rajoitusten taso  ja  niiden noudattaminen säätelevät pitkälti turval/isuusta-
soa. Vallitseva nopeustaso määrä ytyy karkeasti kandesta tekjästä eli nopeusrajoituksen 
oikeasta määrittämisestä liikenneympäristön mukaan  ja  nopeusrajoituksen  noudattamises-
ta. Ongelmatilanteissa vaihtoehtoina ovat usein liikenne ympäristön parantaminen vastaa-
maan nopeustasoa  tai nopeusrajoituksen  laskeminen ympäristöä vastaavaksi. 

Liikenneverkon  jäsentely 

Tiet  ja  kadut voidaan ryhmitellä  sen  mukaan, mikä  on  niiden  liikenteellinen  tehtävä  ja  rooli 
maankäytössä.  Jäsentelyllä  pyritään ohjaamaan  asuinalueille  kuulumaton  läpiajoliikenne 
pääteille  ja  -kaduille sekä luomaan  tienkäyttäjille  selkeä  kuva  liikenneympäristöstä  ja  oikeista 
käyttäytymismalleista.  Tie-  ja  katuverkon  jäsentely  muodostaakin  perustan  mm.  nopeusrajoi-
tusjärjestelmän  suunnittelulle,  etuajo-oikeusjärjestelyille,  teiden  kunnossapitoluokitukselle  ja 

 monille  liikenneympäristön kehittämistoimille (esim.  kevyen liikenteen  ylitysjärjestelyt,  hidas- 
teet,  jne.).  
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Järvenpään  tie-ja  katuverkon jäsentelyssä noudatettuja yleisperiaatteita  (kuva  39): 

• Pääkadutja  -tiet välittävät sekä kaupunginosien välistä liikennettä että seudullista Jär-
venpään ulkopuolelle  tai  sen  kautta kulkevaa liikennettä. 

• Kokoojakadut  välittävät alueiden sIsäistä liikennettä  ja  johtavat lIIkenteen pääkaduile 
 ja  -teille. Kokoojakadut  on eroteltu liikenteellisen  ja  erityisesti maankäytöllisen roolinsa 

kautta vielä kahteen luokkaan, pääkokoojakatuihin  ja  muihin kokoojakatuihin. 

• Pääkokoojakadut  johtavat liikennettä pääväylille yleensä maankäyttöalueiden ohi. 
Yhteydet maankäyttöön ovat pääosin asuntokatujen kautta. 

•  Muut kokoojakadut ovat maankäytön sisällä merkittävimpiä yhdysväyliä, jotka vä-
littävät liikennettä tonttikaduilta sekä pääkokoojakaduille että pääväylille. Ympäröi-
vän maankäytön tontit kytkeytyvät niihin usein myös suoraan. 

Tonttikadut  välittävät maankäytön synnyttämän liikenteen korkealuokkaisemmille ka-
duille  ja  teille. Tonttikatuja ovat tavallisten asuntokatujen lisäksi esimerkiksi pihakadut 

 ja  kävelykadut. 

Pihakaduilla  tarkoitetaan  tieliikennelain  mukaan  jalankulku-  ja  ajoneuvoliikenteelle  yhteistä, 
 liikennemerkein  sellaiseksi  kaduksi osoitettua  tietä.  Pihakadulla  saa kuljettaa  moottorikäyt

-töistä ajoneuvoa  vain  kadun varrella olevalle  kiinteistölle  tai  pysäköintiä  varten. Muiden ajo-
neuvojen kuin polkupyörän, mopon  ja  vammaisen  pysäköintiluvalla  varustetun ajoneuvon 

 pysäköinti  on  sallittu  vain  merkityllä pysäköintipaikalla. Merkityn pysäköintipaikan  ulkopuolel-
la  pysäköinti  ei saa kohtuuttomasti haitata  pihakadulla  liikkumista.  Ajonopeus pihakadulla  on 

 sovitettava  jalankulun  mukaiseksi eikä  se  saa ylittää  20 km/h.  Jalankulkija  saa  pihakadulla 
 kulkea  sen  kaikilla  osilla.  Hän  ei kuitenkaan saa tarpeettomasti estää  ajoneuvoliikennettä. 

Tieliikennelain  vaatimusten täyttäminen edellyttää, että  jo  kaavoitusvaiheessa katualue mitoi-
tetaan  tarpeeksi leveäksi  pihakadun  rakenteelliset  erityisvaatimukset  huomioon ottaen. Näin 

 ollen  pelkän  pihakatu-liikennemerkin  asettaminen aikaisemmin  rakennetulle  tavanomaiselle 
kadulle ei ole mandollista.  Pihakadun  tulee ulkoisesti poiketa merkittävästi muista  asuntoka-
duista,  jotta ajoneuvon kuljettaja joutuu liikkumaan ympäristön ehdoilla. Siksi  pihakadulla 

 käytetään  ajoradan kavennuksia,  mutkia,  korokkeita, töyssyjä  ja  yleensä  ajotila mitoitetaan 
 mandollisimman kapeaksi.  

Töyssyillä  tai  muilla rakenteellisilla  hidasteilla  varustettua  katujaksoa,  jolla ajaminen yli  40 
km/h  ei ole  katuympäristön  puolesta luontevaa, käytetään usein nimeä  hidaskatu. Hidaska-
tua  ei ole erikseen määritelty  tieliikennelaissa,  joten  sillä  on  voimassa samat  liikennesäännöt 

 kuin muillakin kaduilla.  Hidaskaduilla  käytetään  nopeusrajoitusta  30 km/h tai 40 km/h.  

Ajonopeuksien  hallinta 

Ajonopeuksien  hallinnan  suunnittelun lähtökohtana  on  vuonna  2000  laadittu Järvenpään 
kaupungin  nopeusrajoitussuunnitelma  ja  siinä esitetyt  nopeusrajoituksien määräytymisperus

-teet.  Tavoitteena  on  edellisen suunnitelman mukaisesti muodostaa riittävän suuria  nopeusra-
joitusalueita,  jotta autoilijan olisi helpompi hahmottaa  nopeusrajoitusjärjestelmä  ja  oikeat 

 käyttäytymismallit. Asetettavan nopeusrajoituksen  tulee olla oikeassa suhteessa tietä ympä-
röivään maankäyttöön, tien  liikenteelliseen  tehtävään  ja  tien fyysisiin ominaisuuksiin. Pelkällä 

 nopeusrajoituksen  muuttamisella ei välttämättä saavuteta toivottua vaikutusta  ajonopeuksiin. 
 Nopeusrajoituksia  ja  niiden  muutoskohtia  voidaan tukea erilaisin  rakenteellisin  keinoin sekä 

 liikennemerkein  ja  tiemerkinnöin. 
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Rakenteelliset keinot ovat tehokkain tapa vaikuttaa  ajonopeuksiin.  Tehokkaita nopeuden 
 hidastimia  ovat esimerkiksi  ajoradan  korotukset  (töyssyt, korotetut suojatiet, korotetut liitty -

mät),  sivuttaissiirtymät  ja  kiertoliittymät.  Rakenteellisia  hidastimia (kiertoliittymää  lukuun ot-
tamatta) ei yleensä toteuteta, mikäli nopeusrajoitus  on  yli  40 km/h tai  tiellä kulkee  bussilii-
kennettä.  Rakenteellisia keinoja kevyempiä ovat erilaiset  liikennemerkkijärjestelyt  ja  ajora-
tamerkinnät. Nopeusrajoituksen  noudattamisen tehostamiseksi  ja  nopeusrajoituksen  muu

-toskohtien  korostamiseksi voidaan toteuttaa esimerkiksi  ajorataan  maalattuja  tai  jyrsittyjä  he
-räteraitoja  tai  nopeusrajoituksen  ja  suojateiden tehostemerkintöjä.  

Kuva  39. 	Kytötiellä ajonopeuksia on  pyritty hillitsemää rakenteellisin keinoin. Korotetut suojatiet 
tulisi niiden havaittavuuden parantamiseksi merkitä esimerkiksi puu-  tai betonipollarein. 

Muita autoliikenteen  järjestelyperiaatteita  

Autoliikenteen  ohjaustapa  liittymissä valitaan ottaen huomioon liittymään tulevien teiden 
 verkollinen  asema, teiden  liikennemäärät  sekä kevyen liikenteen yhteydet liittymässä. Pää-

periaatteena  on  että valo-ohjattuja liittymiä  toteutetaan Järvenpäässä  vain  Pohjoisväylälle 
 (nykyiset  liittymät)  ja  keskustan  pääkaduille.  Keskusta-alueen ulkopuolella  pää-  ja  kokoojaka-

tujen  keskinäiset  liittymät  toteutetaan  mm.  katujen  liikennemääristä  riippuen joko  kiertoliitty
-minä  ja  tai  väistämisvelvollisina tasoliittyminä. 

Etuajojärjestelyissä  periaatteena  on  että pääkadulla  ja  pääkokoojakaduilla sivusuunnat 
 ovat  väistämisvelvollisia. Väistämisvelvollisuudet  tukevat myös  bussireittien  sujuvaa  liiken-

nöintiä  ja  ohjaavat muutakin liikennettä käyttämään näitä  tonttikatujen  sijasta. Mikäli  väistä-
misvelvollisia  suuntia  risteää pyörätie,  varustetaan  väistämisvelvollisuusmerkit pyörätiestä 
varoittavalla lisäkilvellä.  Asuntoalueiden läpi  johtavilla kokoojakaduilla,  joilla  on 40 km/h tai 

 alhaisempi nopeusrajoitus,  sivukatuja  ei yleensä merkitä  väistämisvelvolliseksi. Vilkkailla  ja 
 esimerkiksi  bussiliikenteen käyttämillä kokoojakaduilla väistämisvelvollisuutta  on  kuitenkin 

syytä harkita  ja  nopeuksia pyrkiä hillitsemään muilla keinoin.  Nopeusrajoituksen  ollessa  50 
km/h tai  korkeampi osoitetaan  väistämisvelvollisuus liikennemerkein. Väistämisvelvollisuutta  
korostetaan  maalaamalla ajoradan keskiviiva liittymän  läpi  etuajo-oikeutetulla  suunnalla.  

Liittymien näkemäalueet  on  varattava  tai  siistittävä  (kasvillisuuden raivaus,  ym.)  siten, että 
saavutetaan liikenneturvallisuuden, liikenteen joustavuuden  ja  liikenteen  välityskyvyn kannal - 
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ta  riittävät näkemät. Näkemäalueiden määrittämisperusteina ovat pysähtymis-  tai liittymisnä-
kemät. Pysähtymisnäkemällä  tarkoitetaan matkaa, jonka etäisyydeltä ajoneuvon kuljettajan 

 on  nähtävä tiellä oleva este voidakseen normaaliolosuhteissa pysäyttää ajoneuvon ennen 
estettä. Liittymisnäkemällä tarkoitetaan puolestaan matkaa, mille etäisyydelle tasoliittymään 
saapuvan väistämisvelvollisen ajoneuvon kuljettajan  on  nähtävä päätien suuntaan voidak-
seen arvioida tilanteen sellaiseksi, että  hän  voi kääntyä päätielle  tai  ylittää  sen.  Lisää ohjeis-
tusta näkemäalueiden määrittämiseen eri tilanteissa löytyy  mm. Tiehallinnon  oppaasta 
Maantiet kaavoituksessa  2006 (s. 114-119). 

L  
Kuva  40. 	Järvenpään  tie-  ja katuverkon tavoitteellinen  hierarkia sekä nykyiset  ja  suunnitellut 

liittymäjärjestelyt.  Kuvaan ei ole piirretty  ton  ttikatuja. 
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Liikenne ympäristön yleisiä järjestelyperiaatteita Järvenpäässä: 
aman ulkopuoliset päätietja -kadut. 

• >50km/h 

•  Kevyt liikenne omilla väylillään, suojatiet varustettu keskisaarekkein kun nopeusrajoitus 
enintään  60 km/h.  Vilkkaissa ylityksissä  ali-  tai  ylikulkukäytävä  tai  liikennevalot. 

• Mopoilu  sallitaan kevyen liikenteen väylällä kuvassa  36  esitetyin per/a attein. 

• Nope uksia  on  mandollista hillitä kiertoliittymin. 

• Väistämisvelvollisuus  merkitään kärkikolmioin  tai STOP-merkein (tilanteissa, jolloin nä-
kemät eivät ole riittävät). 

Taajaman päätiet  ja  -kadut. 

•  50 km/h  

• Maankäyttö  liittyy a/em piasteisten katujen kautta. 

•  Kevyt liikenne omilla väylillään, suojatiet varustettu keskisaarekkein. 

• Mopoilu  sallitaan kevyen liikenteen väylällä kuvassa  36  esitetyin  periaattein. 

• Nopeuksia  on  mandollista hillitä kiertoliittymin. 

• Väistämisvelvollisuus  merkitään kärkikolmioin  tai STOP-merkein (tilanteissa, jolloin nä-
kemät eivät ole riittävät). 

Pääkadut  keskusta-alueella  ja  kokoojakadut  (pää-  ja  muut) asuntoalueilla. 

•  40 km/h 

•  Kevyt liikenne eroteltu omille väylilleen. 

• Mopoilu  kielletty kevyen liikenteen väylällä. 

•  Toteutetaan tarvittaessa erilaisia ajonopeuksia hill/tse viä rakenteellisia hidasteita (esim. 
töyssyt, korotettu suojatie, korotetut liittymät, jne.). Hidasteista tulee varoittaa nopeus-
rajoitusalueen reunalla. 

• Väistämisvelvollisuus  merkitään kärkikolmioin  tai STOP-merkein (tilanteissa, jolloin nä-
kemät eivät ole riittävät) pääkaduilla  ja  tarvittaessa kokoojakaduilla. 

Maankäyttöä  palvelevat tonttikadut asuntoalueilla  ja  keskustassa. 

•  30 km/h 

•  Jalkakäytävät pääsääntöisesti. Kevyen liikenteen väylä (pyörätie) pääreitin osilla. 

•  Mo  p0/lu  kielletty kevyen liikenteen väylällä. 

•  Toteutetaan tarvittaessa erilaisia ajonopeuksia hillitseviä rakenteellisia hidasteita (esim. 
töyssyt, korotettu suojatie, korotetut liittymät, jne.). Hidasteista ei ole välttämätöntä va-
roittaa erikseen, mutta niiden  on  oltava hyvin havaittavissa (merkintä pollareilla tms.). 

•  Tasa-arvoiset  riste  yksissä väistämisvelvollisuutta ei merkitä. 

Merkityt asuntoalueiden pihakadut, keskustan kävelypainotteiset kadut. 

•  20 km/h 

• Jalankululle, pyöräilylle  ja  ajoneuvoliikenteelle  yhteinen katutila. Kulkumuotoja voidaan 
erotella pintamateriaalein. 
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7  TOIMENPIDEOHJELMA  
7.1  Toimenpiteiden ryhmittely 

Onnettomuuksien määrään  ja  vakavuuteen voidaan vaikuttaa monin eri keinoin  ja  etenkin 
erilaisia toimenpiteitä yhdistelemällä. Monipuolisen keinovalikoiman edellytyksenä  on  laaja 
eri toimijoiden välinen yhteistyö, jonka kehittäminen  on  ollut yksi Järvenpään  liikenneturvalli-
suussuunnitelman keskeisiä tavoitteista (ks. luku  4).  Suunnitelmassa liikenneturvallisuuden 
parantamistoimenpiteet  on  ryhmitelty kolmeen luokkaan:  

1. Liikennekäyttäytymiseen  vaikuttaminen koulutus-, valistus-  ja  tiedotustoimenpitein  
2. Liikenneympäristön  parantaminen  
3. Liikenteen valvonta 

Liikenneturvallisuuteen  voidaan pitkällä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi maankäytönsuun-
nittelun keinoin. Kaavoituksessa tehdään monia liikenneturvallisuuden kannalta ratkaisevia 
valintoja niin toimintojen sijoittumiseen kuin  liikennejärjestelyihin  ja  -yhteyksiin niihin liittyen. 
Mitä varhaisemmassa vaiheessa  ja  yleispiirteisemmällä  tasolla liikenneturvallisuuteen vaikut-
tavat perustekijät otetaan huomioon sitä suuremmaksi vaikutusmandollisuudet muodostuvat. 
Kaavojen  liikenneturvallisuusauditoinnit  ovat hyvä keino edistää  liikenneturvallisuusnäkökul -
maa maankäytönsuunnittelussa. 

Koulutukseen, valistukseen  ja  tiedotukseen  liittyvät toimenpiteet ovat luonteeltaan jatkuvia  ja 
 näiden osalta  on  toimenpideohjelmassa  kuvattu liikenneturvallisuustyöryhmän keskeisiä teh-

täviä painopistealueittain. Myös liikenteen valvonta  on  luonteeltaan jatkuvaa. Valvonnan 
osalta  on  esitetty suosituksia valvonnan painopistealueista  ja  kohteista Järvenpäässä. 

Liikenneympäristön parantamisehdotukset  on  ryhmitelty kevyen liikenteen järjestelyihin  ja 
 autoliikenteen järjestelyihin. Toimenpiteet  on  koottu toimenpidetaulukoiksi, joissa  on  kuvattu 

toimenpiteen sisältö, kustannusarvio, toteutusajanjakso sekä toteutuksesta  ja  suunnittelusta 
vastaava taho. Liikenneväylien kunnossapitotoimenpiteitä ei ole eritelty, mutta niitä tulee to-
teuttaa tarpeen mukaan jatkuvasti saatuun asukaspalautteeseen  ja  säännöllisiin inventoin-
teihin perustuen.  

Kuva  41. 	Tu,vallinen liikenneympäristö  tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että  se  suojaa 
vastuuntuntoista  ja  sääntöjä noudattavaa kulkijaa, mutta sallii myös eri 
tienkäyttäjäryhmien inhimilliset virheet, eikä houkuttele vaaralliseen riskinottoon. 
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7.2  Liikennekäyttäytymiseen  vaikuttaminen 

Ihmisten  liikenneasenteisiin  ja  -käyttäytymiseen vaikuttavat kaupungin eri  hallinnonaloista  
parhaiten ne, joiden kanssa ihmiset ovat tekemisissä päivittäin eri  elämänvaiheissa.  Näitä 
tahoja ovat  mm.  sivistys-, sosiaali-  ja  terveystoimi.  Myös poliisi  ja  liikenneturva  osallistuvat 
omilla tahoillaan kasvatus-, valistus-  ja  tiedotustoimintaan kunnissa niin koulutuksen kuin eri-
laisten kampanjoiden kautta. 

Järvenpäässä koulutuksen, valistuksen  ja  tiedotuksen suunnittelusta vastaa  liikenneturvalli-
suustyöryhmä  ja  toteutuksesta tapauskohtaisesti työryhmän eri tahot joko yhdessä  tai  itse-
näisesti oman toimintansa kautta.  KVT  -toiminnalle voidaan esimerkiksi määritellä teemoja, 
joihin keskitytään vuosittain  normaalitoiminnan  lisäksi. Usean  hallinnonalan  toimiessa sa-
manaikaisesti yhteisen teeman ympärillä  on  toiminta näkyvämpää  ja  siten myös vaikutuksil-
taan tehokkaampaa. 

Ensimmäistä  toimikautta  varten Järvenpään  liikenneturvallisuustyöryhmän  valmistelussa  on  
linjattu  seuraavat  KVT-toiminnan  painopistealueet:  

1. Asenneympäristöön  ja  liikennekäyttäytymiseen  vaikuttaminen  

2. Työmaiden  liikenneturvallisuuden lisääminen  

3. Oman  liikkumisen riskien  ja  vaaratilanteiden  tunteminen  

Asenneympäristöön  ja  liikennekäyttäytymiseen  vaikuttaminen 

• Liikenneturvallisuusasiat  tuodaan mukaan arkipäivän keskusteluun tärkeäksi koettuna 
asiana, johon jokainen  liikkuja  voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.  

•  Tuodaan esille konkreettisia  liikenneturvallisuuspuutteita  ja  kerrotaan millaisilla toimenpi-
teillä  ja  kenen toimesta tilannetta saadaan  parannettua (esim. liikennesäännöt kiertoliit-
tymissä, ajojärjestelyt  koulujen  saattoliikenteessä). 

•  Kerrotaan, mikä merkitys  ajonopeuksilla  ja  niiden noudattamisella  on  onnettomuusriskiin 
 ja  onnettomuuksien vakavuuteen  taajamaympäristössä. 

•  Toteutetaan  kohdennettua  valistusta  liikennesäännöistä  ja  turvallisista käyttäytymismal-
leista eri  liikkujaryhmille, esim.  nuorille  mopoilijoille. 

•  Lisätään asukkaiden tietoutta Järvenpäässä tehtävästä  liikenneturvallisuustyöstä,  käyn-
nissä olevista  ja  suunnitelluista toimenpiteistä  ja  siitä, miten asukkaat voivat antaa palau-
tetta  havaitsemistaan liikenneturvallisuuspuutteista. 

•  Osallistutaan aktiivisesti julkiseen keskusteluun, tiedotetaan  liikenneturvallisuusasioista,  
järjestetään kampanjoita  ja  luodaan keskustelua  mediassa liikenneturvallisuusasioista. 

Työmaiden  liikenneturvallisuuden parantaminen 

•  Varmistetaan, että  työmaajärjestelyt  ovat kunnossa (kaupungin virkamies:  ohjeistus  ja 
 toteutuksen valvonta yhteistyössä poliisin kanssa).  

•  Lisätään tienkäyttäjien valvontaa työmaa-alueilla (poliisi:  rajoituksien  ja  opastuksen  mu-
kaan liikkuminen).  

•  Tiedotetaan alueella liikkuville  työmaasta  (selkeä opastus  turvallisille  reiteille)  ja  alueella 
liikkumisesta  (esim.  artikkelit  paikallislehdistössä). 
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Oman  liikkumisen riskien  ja  vaaratilanteiden  tunteminen 

Eri kohderyhmien valistaminen: työpaikat, asukkaat, ikäihmiset, vammaiset, liikuntajärjes-
töt, koulut, päiväkodit, neuvolat, kirjasto, työväenopisto. 

• Liikenneturvallisuustyöryhmän  edustamien tahojen liikenneturvallisuustietoisuuden li-
sääminen kohdennetun koulutuksen kautta. 

Kampanjoissa otetaan huomioon eri  asukas- ja  liikkujaryhmien  tarpeet. Näin lisätään laa-
ja-alaisuutta, näkyvyyttä  ja  tavoitettavuutta. Kampanjoihin  otetaan mukaan muita työryh-
män ulkopuolisia aiheen osalta keskeisiä toimijoita. Kampanjat aiheineen valitaan työ-
ryhmän toimikaudelle, samalla sovitaan niiden ajankohdista. 

Taulukossa  1 on  esitetty muita liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan aikana esille 
nousseita työryhmän toimesta mandollisesti toteutettavia kasvatukseen  ja  valistukseen  liitty-
viä toimenpiteitä (tilaisuuksia, kampanjoita, selvityksiä). 

Taulukko  1.  Työryhmän toimesta mandollisesti  toteutetta  via  toimenpiteitä (tilaisuuksia, kampanjoita, 
selvityksiä)  liikennetua-vallisuuden  edistämiseksi Järvenpäässä. 

Ehjä  nä  elämässä 

Aihe ______________ 	 ______  
Pääasiallinen 
kohde ryh  mä  
nuoret (lukion  ja  am-
mattioppilaitoksen 

 oppilaat) 

nuoret  

i  käihmiset  

eri liikkujaryhmät 

eri hallinnonalat 

eri liikkujaryhmät 

Järjestäjä 

Järvenpään kaupunki, Liikenneturva 

Mopoilijakurssi 

lkäautoilijoiden kuntokurssi 
lkäihminen  liikenteessä - 
teematilaisuus 
Liikenneturvallisuustietoisuuden 
Usääminen  omassa työssä 
Liikenteessä näkyminen (hei- 

Turvallinen liikkuminen liiken-
teessä, turvavälineiden_käyttö  

Nuorten  osallisuushanke*  

Koulujen ympäristön liikenne-
turvafiisuuskartoitukset 
Päiväkotien ympäristön liiken-
neturvallisuuskartoitukset 

Järvenpään kaupunki Terveys ry, Liiken-
neturva, Välinemyyjät poliisi 
Järvenpään kau 	Liikenneturva 
Järvenpään kaupunki, Liikenneturva, Elä-
keläisjärjestöjen_neuvottelukunta 

Litu-työryhmä, Liikenneturva 

Järvenpään kaupunki, Liikenneturva, 
muut yhteistyökumppanit 
Järvenpään kaupunki, Liikenneturva, eri liikkujaryhmat 	muut yhtetyölcumppanit 
Järvenpään kaupunki, Nuorisoparlament- nuoret  
ti, oppilaskunnat, LHkenneturva _________  

nuoret, vanhemmat, Tekninen toimiala, sivistystoimiala henkilökunta 	_______________  

lapset, vanhemmat, 	Tekninen toimiala, sosiaali-  ja  terveyden- 
henkilökunta 	huollon toimiala 

*  Hanke  (vv. 2003-200 7)  luo pysyviä  käytäntöjä  ja toimintamal/eja nuorten syrjäytymisen  ehkäisemi-
seksi sekä  osallistumis-  ja vaikuttamismandollisuuksien  edistämiseksi.  

7.3 Liikenneympäristön  parantaminen 

Turvallisista liikennejärjestelyistä huolehtiminen  on  pääsääntöisesti Tiehallinnon (Uuden-
maan tiepiirin)  ja  kaupungin teknisen toimialan tehtävänä. Kaupungin teknisen toimen tehtä-
väkenttään kuuluu myös maankäytönsuunnittelu  ja  siihen liittyvä liikennesuunnittelu. Liiken-
nejärjestelyistä vastaava toimiala  on  myös vastuussa siitä, että suunnitelmista tiedotetaan 
riittävästi  ja  asukkaille suunnattu palautteenantojärjestelmä  on  selkeä  ja  heippokäyttöinen, 
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Liikenneturvallisuustyöryhmä  osallistuu fyysisen liikenneympäristön kehittämiseen liikenne-
turvallisuusongelmia koskevien sidosryhmäpalautteiden käsittelyn sekä liikenneympäristön 
kehittämiseen liittyvien aloitteiden  ja  suositusten laadinnan kautta, eräänlaisena neuvottelu- 
kuntana. Työryhmässä laaditaan vastaukset kaupungin  ja  Uudenmaan tiepiirin työryhmälle 
osoittamiin palautteisiin  ja  lausuntopyyntöihin.  Toisaalta työryhmän jäsenet tuovat työryhmän 
tietoon eri  asukas- ja  liikkujaryhmien  havaitsemat liikenneturvallisuuspuutteet  ja  välittävät ne 
tiedoksi kaupungin  ja  tiepiirin toimijoille. 

Järvenpään liikenneympäristön parannustoimenpiteet  on  ryhmitelty kolmeen kiireellisyys-
luokkaan2 : 

•  Ensimmäiseen  kiireellisyysluokkaan  on  kerätty pieniä  ja  edullisesti toteutettavia, mutta 
liikenneturvallisuuden kannalta tehokkaita toimenpiteitä. Ensimmäisessä toteutusjaksos

-sa  on  myös mukana muutamia suurempia, liikenneturvallisuuden kannalta erittäin merkit-
täviä  tai  kiireelliseksi katsottuja toimenpiteitä. 

•  Toisessa  kiireellisyysluokassa  on  liikenneturvallisuuden kannalta merkittäviä, mutta ei 
niin kiireellisiä toimenpiteitä. 

•  Kolmanteen  kiireellisyysluokkaan  on  koottu työn aikana esille tulleita pidemmän aika-
välin muita investointitoimenpiteitä. 

Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden  kokonaiskustannukset ovat noin  14  milj  .€.  Ke-
vyen liikenteen toimenpiteiden kustannusarvio  on  noin  4,4  milj.€ ja  autoliikenteen järjestelyi

-den  noin  9,6  milj.  €.  Kustannusten jakautuminen toimenpideryhmittäin, kiireellisyysluokittain 
 ja  vastuutahoittain  on  esitetty taulukossa  2.  Ehdotetut  toimenpiteet  on  kuvattu liitteissä  3  ja  4. 

 Kuvassa  42 on  esitetty tavoitetilanteen nopeusrajoitukset Järvenpäässä. 

Taulukko  2.  Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden  kustannukset 
Kiireellisyysluokka 

Toimenpideryhmä  I  Il  Ill  Yht.  
Kevyen liikenteen järjestelyt  1 003 470 2 778 000 637 000 4418470 100 %  

Kaupunki  864470 858000 360000 2082470 47%  
TIe/ia//into  139000 1920000 277000 2336000 53%  

Autoliikenteen järjestelyt  2 397 710 2 287 000 4 960 000 9644710 100%  
Kaupunki  2036710 987000 1560000 4583710 48%  

Tiehallinto  361 000 1 300 000 3 400 000 5 061 000 52  %  

Yhteensä  3401 180 5065000 5597000 14063180 100%  
Kaupunki  2 901 180 1 845 000 1 920 000 6 666 180 47%  

Tie/ia//into  500000 3220000 3677000 7397000 53% 

2  Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  pääpaino  on  ollut pienemmissä liikenneturvallisuutta parantavis
-sa  toimenpiteissä  sekä muutamissa suuremmissa, liikenneturvallisuuden kannalta erittäin merkittävis-

sä toimenpiteissä. Uuden maankäytön tarpeisiin liittyviä uusia tieyhteyksiä  on  tarkasteltu Järvenpään 
liikennesuunnitelman tarkistaminen -selvityksessä  (2004).  
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Ehdotus Järvenpään nopeusrajoituksiksi. Nopeusrajoitusten muutokset (alentaminen) 
edellyttää monin paikoin erilaisin nopeusrajoitusta tuke  v/en lilkenneympäristön 
järjestely/den  toteuttamista samanaikaisesti (keskisaarekkeet, hidasteet, jne.)  

Kuva  42 

7.4  Liikenteen valvonta 

Liikenteen valvonnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi tienkäyttäjien käyttäytymiseen  ja  tätä 
kautta liikenneturvallisuuteen. Myös valvonnasta tiedottaminen lisää tietoisuutta kasvavasta 
kiinnijäämisriskistä  ja  vaikuttaa nopeusrajoitusten  ja  muiden liikennesääntöjen noudattami-
seen. Liikenteen valvonta kuuluu pääasiassa poliisin tehtäväkenttään  ja  on  kasvatus-, valis-
tus-  ja  tiedotustoiminnan ohella luonteeltaan jatkuvaa toimintaa. Valvonnasta tiedottamisesta 
voivat vastata poliisin kanssa yhteistyössä myös muut tahot. 
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Perinteistä poliisin suorittamaan liikenteen valvontaa voidaan tehostaa automaattisen  kame-
ravalvonnan  avulla. Lisäksi kaupunki voi osallistua valvontaan hankkimalla oman  siirrettävän 
nopeusmittauslaitteen,  jollaisesta  on  hyviä kokemuksia  mm.  Tuusulasta. 

Poliisin  liikenneturvallisuusstrategian  mukaan poliisin tekemän liikenteen valvonnan tulee pe-
rustua  onnettomuustietoihin, liikennekäyttäytymisen seurantatuloksiin  sekä mandollisuuksien 
mukaan kansalaisten odotuksiin poliisin  liikennevalvonnasta (esim.  teemat, kohteet). Liiken-
teen valvonta tulee kohdentaa niihin  osa-alueisiin, jotka ovat liikenneturvallisuuden kannalta 
keskeisiä. Poliisin  liikenneturvallisuustoiminta  painottuu valvonnan osalta pääsääntöisesti 

 nopeusvalvontaan, päihteiden  käytön valvontaan liikenteessä,  turvalaitteiden  käytön valvon-
taan sekä  riskikuljettajiin.  

Järvenpäässä keskeisiä valvonnan alueita  ja  kohteita ovat:  

Nopeusvalvonta  (autot  ja mopot) 
- 	Mopoliikenne  kevyen liikenteen  pääraiteilla  ja  koulujen läheisyydessä,  Jär- 

venpääntiellä. 
-  Autojen  nopeusvalvonta: Järvenpääntie/Sibeliuksenväylä, Kaukotie,  Yrittäjän- 

katu,  Loutinkatu, Jäppilänkatu.  

Autoilijoiden  suojatiesääntöjen  noudattaminen  
- 	Helsingintien  ja Myllytien liittymän suojatie (CM/ABC) 
- 	Sipoontien  ja Järvenpääntien liittymän suojatie  

Pyöräilijöiden  kypäränkäyttö 
- 	Koulureitit  ja  koulujen  lähialueet.  

Kuva  43. 	Suojatie  Sipoontien  ja  Järven pääntien liittymässä  on  yksi työssä ehdotetuista 
valvontakohteista.  Valvonnan  alla  on  autoilijoiden suojatiesäännön noudattaminen. 

7.5  Toimenpiteiden vaikutukset  

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden  tehokkuutta voidaan arvioida onnettomuuksien vähene-
misenä toimenpiteiden toteutettua. Tavoitteena  on  pyrkiä onnettomuuksien vähentämiseen 
etenkin henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. Järvenpäässä  määrälliseksi  tavoit-
teeksi  on  asetettu  henkilövahinko-onnettomuuksien vähentäminen neljännekseen  nykytasos

-ta  vuoteen  2025  mennessä.  Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esitettyjen  liikenneympäris- 
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8  JATKOTOIMENPITEET  
8.1 	Liikenneturvallisuustyön  jatkuvuus 

Liikenneturvallisuustyö kaupungissa  on  käynnistynyt  jo  suunnittelutyön aikana.  Liikennetur-
vallisuustyöryhmän  perustamista suunnitteleva työryhmä  on  hyväksynyt alustavan toiminta- 
suunnitelman seuraavaksi viideksi vuodeksi  ja  työryhmän  jäsenehdokkaat  15.2.2007  pide-
tyssä kokouksessa.  Toimintasuunnitelman  sisältö  on  kuvattu myös tässä raportissa. Tätä  lii-
kenneturvallisuussuunnitelman  raporttia voidaankin pitää kokonaisvaltaisen  liikenneturvalli-
suustyön  kehittämisen keskeisimpänä  asiakirjana.  

Tavoitteena  on,  että  liikenneturvallisuustyöryhmä  aloittaa toimintansa syksyn  2007  aikana. 
Kevään  2007  aikana  on  valmisteltu virkamiestyönä ehdotus kaupungin hallitukselle liikenne

-turvallisuustyöryhmän  perustamisesta Järvenpäähän. Kaupunginhallitus päättää työryhmän 
perustamisesta  ja  nimeää  sen  jäsenet.  Perustamispäätöksen  yhteydessä työryhmälle määri-
tellään toimikausi  ja  toiminnan mandolliset määrärahat. Varsinainen  liikenneturvallisuus

-suunnitelma  on  tarkoituksenmukaista hyväksyä kaupunginvaltuustossa. 

Poliittinen käsittely vahvistaa  liikenneturvallisuudelle  asetetut tavoitteet osaksi kaupungin laa-
tu-  ja  tulostavoitteita  ja  osoittaa työhön tarvittavat resurssit. Valtuuston annettua  liikennetur-
vallisuussuunnitelmalle  poliittisen hyväksymisensä  ja  sitoutumisensa  varmistaa myös  liiken-
neturvallisuustyön  jatkuvuuden kaupungissa.  

Liikenneturvallisuusryhmällä  on  jatkossa merkittävä rooli  liikenneturvallisuustyön  jatkumises-
ta  ja  seurannasta kaupungissa.  Liikenneturvallisuussuunnitelman  valmistuttua tärkeintä  on 

 käytännön toiminnan  ja  toimenpiteiden käyntiin saaminen.  Liikenneturvallisuustyön  toiminta- 
suunnitelmaa  päivitetään  ja  tarkennetaan  työryhmän aloittaessa toimintansa.  Toimintasuun-
nitelma  voidaan tarkastaa vuosittain  tai  työryhmän  toimikausittain  vastaamaan  liikenneturval-
lisuustyön  tarpeita. Myös ryhmän kokoonpanoa  ja  tehtäviä tulee tarkistaa säännöllisesti.  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  valmistumisesta  on  hyvä tiedottaa asukkaille heti suunni-
telman hyväksymisen jälkeen.  

8.2  Liikenneturvallisuustyön  seuranta 

Seurannan mittarit 

Liikenneturvallisuustyön  jatkuvuuden kannalta työn seuranta  on  erityisen tärkeätä. Seuran-
nan  tavoitteena  on  tarkastella, miten liikenneturvallisuustyössä  on  onnistuttu eli  liikennetur-
vallisuustyön  vaikuttavuutta.  

Liikenneturvallisuustyön  seuranta pitää sisällään seuraavat  osa-alueet:  
• Liikenneturvallisuustyön  vaikuttavuus (asetettujen tavoitteiden toteutuminen) 

 • Painopistealueilla  tehtävä työ  
• Liikenneturvallisuusyhteistyön  toteutuminen  
•  Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen  ja  ajantasaisuus 

•  Muutokset  liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökohdissa  (maankäytön muutokset, lii-
kenteen voimakas kasvu, jne.) 

Seurannan tueksi  on  suunnitelman aikana laadittu  mittaristo  osa-alueittain tehtävää seuran-
taa varten.  
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Liikenneturvalilsuustyön  seurannan mittarit  Jäivenpäässä: 

Liikenneturvallisuustyön vaikututtavuus: 
•  Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä  (onn/vuosi) 

•  Asukkaiden kokema  liikenneturvallisuus  (arvosana)  
• Onnettomuuskustannukset  (€/v) 

Painopistealueilla  tehtävä työ:  
•  Liikenteen  ja  maankäytön  vuorovaikutteinen  suunnittelu:  

• 	kaavojen  liikenneturvallisuusauditoinnit 

•  Turvallinen kevyen liikenteen ympäristö:  
• 	Kuolleet  ja  loukkaantuneet  jalankulkijat,  pyöräilijät  ja  mopoilijat (onn/vuosi) 
• 	Kevyen liikenteen väylien määrä, toteutettujen  risteämisjärjestelyjen  määrä  (kpl/vuosi) 
• 	Liikenteen  rauhoittamistoimenpiteiden  määrä  (kpl/vuosi) 

• Ajonopeuksien  kehitys  
• Asukkailta  saatava palaute  (asukaskysely) 

• Esteetön  ja  selkeä  liikenneympäristö: 
• Esteettömyyden  edistämiseksi toteutetut hankkeet 

 • Asukkailta  saatava palaute  (asukaskysely) 

•  Asenteisiin  ja  liikennekäyttäytymiseen  vaikuttaminen:  
• 	Turvalaitteiden käyttöasteet (%), seurantatiedot (turvavyö, kypärä, heijastin,  jne.)  
•  Havaitut  ylinopeudet  suhteessa valvonnan määrään (oma valvonta, Poliisin valvonta)  
• 	Liikennetiedotus  ja  koulutustilaisuudet (kpl/v) 
• 	Kinijääneet  rattijuopot  vs. puhallutusten  määrä (Poliisin valvonta)  
• Mediakeskustelu (paikallismediassa) 
• Asukkailta  saatava palaute  (asukaskysely) 	 ______ 

Liikenneturvallisuusyhteistyön  toteutuminen:  
• Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoontumiset (kertaa/v) 

• Toimintasuunnitelman  toteutumisen arviointi  ja  päivittäminen 
•  Tehdyt toimenpiteet (pidetään kirjaa)  
• Tavoitetut  asukas- ja  liikkujaryhmät  ja  käsitellyt aiheet  
•  Osallistuminen  mediakeskusteluun (kpl/v) 

• 	Liikenneturvallisuusaloitteiden  käsittely  (kpl/v) 

• Työmaaympäristöjen auditoinnit (kpl/v) 	_________________ 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  toteutuminen  ja  päivittäminen: 
•  Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen  (%) 

•  Uudet esille nousseet  ongelmakohteet  I  toimenpiteet 	________  

Muutokset  liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökohdissa: 
• Liikennemäärien  kehitys  (kulkutavoittain) 

•  Maankäytön kehittyminen  
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Seuranta-aineistojen kehittäminen 

Onnettomuuksien seuranta  on  perustana  koko  liikenneturvallisuustyön seurannalle. Onnet-
tomuustiedot  perustuvat poliisin tietoon  tulleisiin  onnettomuuksiin.  Tiepiiri  tarkistaa  ja  täyden-
tää maanteillä tapahtuneiden onnettomuuksien tiedot  ja  vie  nämä omaan  maanteitä  koske-
vaan  rekisteriinsä.  Kaupunki huolehtii muulla  liikenneverkolla  tapahtuneiden onnettomuuksi-
en tarkistamisesta  ja  järjestelmällisestä tilastoinnista.  Järvenpäässä onnettomuuksien tilas-
tointia kehitetään  paikkatietopohjaiseksi (ArcView, Mapinfo) (esim.  tiepiirin  onnettomuusre-
kisterin sisältökuvauksen  mukaiseksi). 

Säännöllisin väliajoin toteutettava  asukaskysely  on  toinen keskeinen seurannan  lähtöaineis
-to.  Asukaspalaute  tuottaa tietoa asukkaiden liikkumisesta  ja  liikennekäyttäytymisestä,  koe-

tusta  liikenneturvallisuudesta sekä  ongelmakohteista/vaaranpaikoista. Asukaskysely  toteute-
taan jatkossa joka viides vuosi.  

Asukaskyselyn  kaltaista tietoa  liikenneturvallisuusongelmista  voidaan kerätä säännöllisesti 
myös kaupungin  asukaspalautejärjestelmää  kehittämällä  ja  palautteiden käsittelytapaa ke-
hittämällä.  Palautejärjestelmä  voidaan kehittää esimerkiksi siten, että vastaaja valitsee  ensin, 

 mitä aihepiiriä palaute koskee, jonka jälkeen  hän  voi kirjoittaa vapaamuotoisen palautteen 
järjestelmään. Palautteesta laaditaan  luokiteltuja  yhteenvetoja työn aikana  (esim.  vastaajien  
taustatietojen  (ikä) mukaan  ryhmiteltynä  tai  aihepiireittäin. Liikenneturvallisuussuunnitelman 

 aikana käytiin läpi kaikki kaupungin lähiaikoina  vastaanottamat asukaspalautteet  ja  luokitel
-tim  ne tien nimen  tai  alueen,  ongelmatyypin  ja  vastaajan esittämän  ratkaisuehdotuksen  tyy-

pin mukaan. Lähestymistapa osoittautui  liikenneturvallisuussuunnitelman  laadinnan kannalta 
hyväksi.  

Asukaskyselyn  ja  muun  asukkailta  kerättävän palautteen rinnalla voidaan hyödyntää Poliisin 
joka  kolmas  vuosi  teettämää turvallisuustutkimusta.  Tutkimuksessa ei suoranaisesti käsi-
tellä liikenneturvallisuutta, mutta  se on  monessa kysymyksessä kuitenkin yhtenä  kokonais -
turvallisuuden osana. Edellinen tutkimus toteutettiin vuonna  2006  ja  sitä edeltävä vuonna 

 2003.  Poliisi hyödyntää kyselyn tuloksia  strategisen  suunnittelun pohjana niin läänin kuin 
paikallistasolla. 

Neljäntenä  asukastiedon  lähteenä  on  mandollista hyödyntää  Efeko  Oy:n  parin  vuoden välein 
tekemää kyselyä yhdyskuntateknisistä palveluista. Viimeisin kysely, jossa Järvenpää  on 

 ollut mukana,  on  vuodelta  2006.  Kyselyyn  on  mandollista jatkossa lisätä  liikenneturvallisuu
-teen  liittyviä  lisäkysymyksiä,  jolloin saataisiin  vertailutietoa  peräti  30  kaupungin osalta. 

Seurannan organisointi 

Suunnitelman osapuolet seuraavat yhteisesti  liikenneturvallisuussuunnitelman  toteutumista. 
Kaupungin  liikenneturvallisuustyöryhmällä  on  tehtävän hoitamisessa tärkeä rooli. Työryhmän 
kokoonpanoa  ja  tehtäviä tulee tarkistaa säännöllisesti. Seuranta tulee suunnitella niin, että  se 
on  luonteva  osa  hallintokuntien  ja  liikenneturvallisuustyöryhmän  normaalia toimintaa.  
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Työssä hyödynnettyjä suunnitelmia  ja  selvityksiä: 

Uudenmaan tiepiirin kevyen liikenteen väylien  tarveselvitys  (2006)  
Järvenpään  esteettömyyden toimenpideohjelma  ja  joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma  
(2005)  
Uudenmaan tiepiirin koulujen  liikenneturvallisuusselvitys  (2004) 

 Järvenpään  liikennesuunnitelman  tarkistus  (2004)  
Järvenpään kevyen liikenteen väylien kartoitus  (2004) 

 Järvenpään koululaisten  liikenneselvitys  (2004)  
Uudenmaan tiepiirin koulujen  liikenneturvallisuusselvitys  (2004) 

 Järvenpään alueen  nopeusrajoitussuunnitelma  (2000) 
 Järvenpään yleiskaavan  2020  asiakirjat 

Ohjeita  ja  op  paita: 

Liikenneturvallisuus  kaavoituksessa. Ympäristöministeriö  2006.  
Maantiet kaavoituksessa.  Tiehallinto  2006.  
Tiemerkinnät. Tiehallinto  2003.  
Liikennemerkkien  käyttö kaduilla.  Kuntaliitto  2006.  
Yleisohjeet liikennemerkkien  käytöstä.  Tiehallinto  2003.  
Tasoliittymät. Tiehallinto  2001.  
Kevyen liikenteen suunnittelu.  Tiehallinto  1998.  
Liikenne-  ja  viestintäministeriön  ohje yleisten teiden  näkemäalueista. LVM  2002. 

 Liikenteen rauhoittaminen, ohjeita  ja  esimerkkejä. LYYLI-raporttisarja  28/2001. 
 Pysäköinti, pihakadutja hidaskadut.  Ympäristöministeriö  2004.  

Opas kuntien  liikenneturvallisuustyöhön.  Liikenneministeriö  ym.  1999. 
 Katu  2002.  Suomen  kuntatekniikan  yhdistys  2002.  

Tilapäiset liikennejärjestelyt  katualueella.  Suomen  kuntatekniikan  yhdistys  1999. 
 Kaduilla  ja  muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen.  Kuntaliitto  2006. 

 Kaivutyöt  ja  tilapäiset liikennejärjestelyt Pääkaupunkiseudulla. Espoo,  Helsinki,  Kauniainen, 
Vantaa  2007.  



64 	 Järvenpään  liikenneturvallisuussuunnitelma  2007  
LIITTEET  

lo  LIITTEET  
Lute 1. Järvenpaän  nykyinen  ja  yleiskaavan  2020  mukainen uusi  maankäyttö 
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AL  Asuin-,  like-  ja toimistorakenmusten __________  K bike-  ja om orakennusten 	 LT  Yleisen tien alue  
kortle islue 	 kortleLalue 	 L _J LP  Yleinen  pysakointialue __________  S Suojeluaiueet 

AK Asurrrkerrostalojen korttetialue 	 ___________ 	 ___________  
r-- 	KTToimistorakannustenkorttelialue  I 	I  LRRautaliealue 	 WBsialue 

APAsuinpienlalojen korttelialue 	 - KTY  Tom larakis,nusten kortelietue  
AH  Asumista  pelveleva 	 - 	J  LH Huoftoeman korttehatue 
yhteiskayltoinen kraltelialue 	 T Teollisjus-  ja varastorakennusten 	- 	- 

	

- -  i 	 korttehalue 	 tt  EfltyiSalUe 
Autop korttelialueet 	 RS  Asuminen  

	

_______ 	 V Virkistysatue 	 EV Suojavtheralue 	_______  
V  Yleisten rakennusten  korttetiakie 

	

	 TyOpiskat 
 RP Siirthleuularka-1palstavjelyetue 



2000 	4000 	6000 	8000 	10000 	12000 	14000  

ALTrOIJO<ENNE POIIOOLEIQ(AUASESSA CHJONEUVOAI  VUOROKAUSI)  

2000 	4000 	6000 	8000 	10000 	12000 	14000  

LuTE  2/1: Suunnitteluperiaatteita 

I-4AJA-ASUTUSALUEELLA KEVYOLLE LIIKENTEELLE  S  YLEENSÄ  050501* YLFTYSKOHTKA  TASOSSA 

 2 HIOASTINR*J<ENNE  TOIMII SAMALLA AJONOPEUDEN HILUTSIJkIA 

LIIKENNEVALO-  JA S4ITASOJARJESTEEYT  OVAT USEIN VAIHTOEHTOISIA VVJHDELLEN PAIKALLISTEN OLOJEN MUKA.AN 

MK4SEUTLITAAJAMEN OHITUS-  JA SISASATULOTEILLA  LIIKENNEVALOJEN SIJASTA <A'flEIAAN ERITA$DRATKAJSU& 

ERITASO 

UIKENNEVALOT 

-

SLIOJATIE 
F/ESFIIKOROKET2 HIDASTE 

SUOJATIE  

Kevyen liikenteen risteämista  van  valinta. Hyvää laatutasoa tulisi suosia ainakin kevyen lII-
kenteen pääreiteillä, koulureiteillä sekä pääulkollureiteillä. (Tielaitos  1998.  Kevyen liikenteen 
suunnittelu. Tiehallinto,  Tie-ja  lllkennetekniikka.  Helsinki 1998.) 

MOOUORI-  LAATU- MOOUORIAJONEUVOT, KESKIVUOROKAUSILIIKENNE KVL 
AJONEUVOT,  LUOKKA 
NOPEUSRAJOITUS (AJONEUVOA  /  VUOROKAUSI)  

1000 	2000 	3000 	4000 	5000 	6000 	7000 	8000  

HYVÄ EI  EROTTELUA 	 PYÖPAKAISTA  TAI PYÖRÄTIE 

30 KM/H  rI'YDYnÄVÄ  EI  EROTFELUA 	 PYÖRAKAISTA  TAI PYÖRÄT1E 

VLUAVA  EI  EROTTELUA  

HYVÄ 
PYORAKAISTA  TAI PYORATIE 	 PYÖR.ÄT1E 

40 KM/H  -rYYDY1-TÄVÄ  EI EROnELUA 	 PYORAXAISTA  TAI PYÖRÄ11E 	 PYORÄ1TE 

vÄLrrAVA  S 	 EIEROTTELUA 	 PYÖRAI(AISTATAIPYÖRAT1E  - 

HYVÄ PYÖRAE  

50 KM/H 'TYYDYTrÄVÄ  EI  EROTTELUA 	PYORAKAISTA  TAI PYÖRATIE 	 PYÖRA11E  

VALITA  VA  EI  EROT00LUA 	 PYÖRAKAISTA  TAI PYÖRÄT1E 	 PYÖRATIE  

HYVÄ 
	

PYÖRÄTIE 

60 KM/H 	 YDYUÄVA 
	

PYÖRÄ1TE 

vALUAvA  EI EROLUA 
	

PYÖRÄT1E 

PIENILLÄ  LIIKENNEMAARILLÄ HARKITKAN PYÖRATIEN  TARVE TAPAUSKOHTAISESTI  PYÖRAILIJAMAARAN  JA  OSUUDEN 
VERKOLLISEN  ASEMAN MUKAAN.  

2  JATKUVUUDEN  TAI PYÖRA11EN  SELKEYDEN VUOKSI VOIDAAN  PAÄVERKOLLA  KÄYTTÄÄ PYÖRATIETÄ  TAI PYÖRAKAISTAA. 

Pyöräliikenteen erottelu moottoriajoneuvolllkenteestä  vanhoilla rakennetuilla aluilla. (Tielaitos 
 1998.  Kevyen lIIkenteen suunnittelu. Tiehallinto,  Tie-ja  liikenneteknllkka.  Helsinki 1998.) 



LuTE  2/2: Suunnitteluperiaatteita 

/1 
 ,)  

y/••  

Esimerkki kevyen liikenteen keskinäisestä porrastetusta risteyksestä. Ratkaisumallia voidaan 
hyödyntää esimerkiksi alikulku ratkaisuissa. (Tielaitos  1998.  Kevyen lIIkenteen suunnittelu. 
Tiehallinto,  Tie-ja  liikenneteknllkka.  Helsinki 1998.)  

Monihciarornen 
ri steys 

-- iiiiiiJ 
Hnemdfl( 	 -  

Ti' 
J  -- 

Esimerkki kevyen liikenteen saarekkeista (kiertolllttymistä). Näitäkin voidaan hyödyntää ali-
kulkukäytävien näkemäon ge/mia parannettaessa. (Tielaitos  1998.  Kevyen lIIkenteen suunnit-
telu. Tieha/linto,  Tie-ja  liikenneteknllkka.  Helsinki 1998.)  



LuTE  3/1:  Kevyen liikenteen toimenpide-ehdotukset,  1.  krlk.  

KOHDE TOIMENPIDE 
Kuu.  Kb,.  

LÄHDE 	HUOMIOITA 	 f15OO( 	1k.  
HEVA.  
n5h. 

TIEN. 
PITAJA"  

1 	AJankokalu, Siltakadun  liittymä Korotettu suojahe KA 	Kauluredli 	 10,0 	I K  

2  Hetsinginhe, Mytlyhen tvttymä K, MK 	 50 	I _________ 	_________  
Suatien kiveysja  korotus  ABC:n  a 

-. 	-  

	

Cdymkehn vahita 	_________ K  

MK 	- HanksHaitseekouIutasten 	

- 	
15,0 	I 3  Jäppilankatu, Kuuselankadun liittymh Suojatien kesl4saaelce 	 - -  K  

Toteutus väliaikaratkaisuna ennen  
4  Jäppilänkatu, Pietolankadun lilttyma Suojatien keskisuareke  u-  lehostenarrel  K, MK 	kiertolOttymää.  Hanke sijaitsee 	15,2 	I K  

koululaisten käyttämällä reitittå.  

5  Jappllälrkatu, Sarnmaipolun tilltymti 

enpäe  

Suojatien keskisaareke  

___MK  

MK 	Hanke sijaitsee koululaisten  

___ 	 ___o.2lj  

K  

i  
K 7  Järvenpääntie, Aholan suojade Sucjatien keskisaareke  MK 	 15,0 	I 

8  Kansakoulunkatu,Kisppdun  kohdalla 	- - Kototetlu nuatie 	 --  K 	 I K 

K 9  Kaskide  välillä Pohjoisväylä-Kaukotie Jalkahäytilvar  muuttaminen pydrätleksi  K,  KA 	 18,0 	I 

10  Kaskitle, Seutulantien 
-- 

Korotetun lllttymãr  korjaaminen  /  uudelleen  
rahentannnen K,  KA 	

Toteutetaan  2007.  Hanke sijaitsee 	0,0 	I 
koiikäaistenkäyttäm000rsihltä. 	-  K  

K  11  Kaukotie, Auerpclun  kohta Koroteltusuojatle 	tehoetevarret  MK 	Hanke sijaitsee koululaisten 	2l 

K 12  Klnnanokuta  Toyuey iiikeralcennukse& kulmalle  ennen Hanke sijaitsee koululaisten  K, MK 	käyttämällä reittIä. 	 2,4 	I 

K, MK 	 I 13  Kytdtie, Härneentien Ilittymil  Korotettu suojatie  

K  14  Kylötie, lsonkyd8ntien lllttymä 
Näkemäeeteiden  poistaminen (pensaat,  MK 	 _________ 	0,2 	t 

IS  Kytäde,Uudenmaantisnliittyrnä 	- - - - Korotellusuojatie 	 - Hanke sisitsee koululaisten  
råyttamäreitittä. 	 10,0 	l K  

K 16Loudnkatu,_Ristipolun  kohta 

P 	i 	.  
l7iMuonnpolun alikulkukäytävä 

Suojatienkeskisaareke+tehostevaret  

Kevyen liikenteen vaylan suuntauksen . 	.  kogaaminen 

MK 	- 	 15,2I 

K 	 10,0 	t K  

K  18jPaiande,  Nesteen kokdaila Lilttyrnäjorjestelyt .  stop-nverkkl  K 	Huoltoaseman utoskaynd 	20,0 	I 

j 	sten 	15,2 	I L9aTuk0denma 	- 	jdenkeskisaamkotehoslevarret  K 

K  I 	. 	. 	,  201Pletolankatu (pohtoisosassa)  
I 	. 	.  
Korotettu suclatie  

Hanke sijaitsee koululaisten MK 	kayttär,sklä reittIä 	 10,0 	I 

K  1Pietolankatu, Miilskadun  kohdalla 	]orotettu sijojabe  

Koroteltu suctalie - - 	- 	- 

K,  KA 	Hanke sijaitsee koululaisten 	10,0 	I 

etuIankatu, Piimkujan  kohdalla K,KA 

K,  KA, 
MK 

s5tsi  

1.  vaiheen toimenpide  

10) K  

Psilijoisvätilä, Helsinginlien lllttymd 
23Tieos.:1456/2.l)1456/2i0) 

Jkp-lllkennevalot Tarjoustatmi  ja  
Citymarkein vOUlte  114,0 I 0,033  TH 

IPohjoisväylän jkp-ie Vähttnummentieilä pohj... 
jeos.'1456t0.1456I3!100) 	

- . 
Kasvähsuuden rulvaus 	- 	-  1.  vaiheen toirnende  K 0 000  TH 

25'Puistotie  (Sipoontien eteläpuolella) Koroleltu suojalie  MK 10,1 I K 

I K  26  Puistotie, Kyrtliilntien tllltymtt Korotetlu uuojalie * tehostenarrel  MK  Hanke stailsee koululaisten  
kttyttamalla rethita. 

30,0 K  27  Puistotie, Tanhuniityn  kohta  Suojatien keskisaarekkeet sucjsteille  (2 
 kpl) 

MK  Hanke sijaitsee koululaisten  
..  

käyttämällä reittIä.  I 

MK  10,0 I K  28  Puistolie, Valmukadun tättymti  Korotettu suojade  slasten  

K,  KA  I K  29  Sahenkaai _________ 
Kevyen liikenteen väylä  ja  silta  •  . 	.  
katutärjestelyt  

Suunnitelma valmis. Hanke sijaitsee  
koululaisten kayttamalla reittIä.  520,0 

Suojatien naroitusmerlcit Suvirannankujelle  MK 0,2 I K 30  Suvirannankuja 

0, I K 31  Tetvanokanlie Suojatien varoituumerkil Tervarokantielle  MK 

K, MK 

 KA  

Kevyen liikenteen phhraltti  10,2 I K  32  TOrpavtie, Kinnarinpolun  kohdalla Korolettu suqalie • tehostevarret  

Suojatie bussipysäkkien  väliin  • 
ennakkomerkil  

Vanhankytärilie Vähk'venkadun  kandella 
Crieos.:11591/2/1590-11591/2/1590  153 I 0 003 K  

17,0 I 34  Vanhankylärrtie, Harjutien Iiitlymä  Poistaminen  

. 	. 
Suojahenkeskisaarekeetehostevarrel  

K 

MK  Kouluredti  

K  

Vätokvummende,  Vanhan Valtatien liittymä 
I45v1f2895-1451Q895)  20,1 I 0,009  TH 

36Yriltäjäkatu, Tuoltankadsn  pohjoispuolella Koroteltu  suojella  MK  Kevyen lllkenleen pääraitli  10,0 I K  

Lähde: Kukyuaty, MK=maastskäynä, KAukappunki 
"ferçätd/ä: Kkavipuc* TH=Tietiailinlu, Uudenmaan  test  



LuTE  3/2:  Kevyen liikenteen toimenpide-ehdotukset,  2.  ja  3.  krlk.  

	

Kust  Ku,  kEVE. 	TIEN- 
KOHDE 	 TOIMENPIDE 	 LAHDE HIJOMIOITA 	 LI000 €  1k. 	väh. 	PITAJÄ  

37 Ajhotie, Talonkadun  liittymä 	 Suojatien keskisaareice KA 	 15 .C' 	II 	 K 

EriksnäaintieväIilläVanhankylli 	 - 	 ________ _____  
38  kunnanraja 	 Kevyen liikenteen väylä  K, KA 	 350,0 1  II 	0006 	TH 

(Tieos.:1421I1V-1421/1/2135) - ____________ - 	- 	- 	-  

KA 	 250,0 	II 	 K 

K, MK 	 15,0 	II 	 K  

39 Helsinginhe, Puistotienjatke  Kevyen liikenteen  sitta  

40 Helsingintie, Vaaninkadun liittyma Suiatien keskisaareke  

41 1-loismantie  
-  

Kevyen liikenteen vaylå  K, KA 
Hanke sijaitsee koululaisten  

..,  
I 

1710 	It K _____________________________________ 

Suojatien keskisaareke  

käyttamalla reitiula.  

15,0 	II 42  Jårvenpäanäe, Aikuiskoulutuskeskus MK K 

43 Järvenpåäntie,  päiväkodin suojade Suojatien keskisaareke  MK 15,0 II k 

44 Järvenpãäntie, Sipoontienliittymä  Kevyen liikenteen alikulkukåytävä 
K,MK, 

K, MK 

H:nkesijaitseekoululaisten  

45 Kaukotie, Hollolanpolun liittymâ Suctatien keskisaareke  15,0 II K 

46 Kaukotie,  Hämeentien liittymä Suoialien keekisaareke  K, MK 15,0 II K 

Suojatien keskisaareke  15,0 II K 47 Kinnaninkatu, Kinnannkujan liitlyma MX 

48 Kuusitie  Kevyen liikenteen väylä  K 36,0 	II K  

- 	 . 	,  
49 Kytotie  välilla  Uudenmaaahe-lsokydonbe  

Kevyen liikenteen väylä (vaihtoehtona 
K  

Hanke sijaitsee koululaisten  
81,0 	II K Kytee katkaisu,  30 000€) käyttämällä reitilla.  

1 250,0 	Il 	0,010 
Landentie  välillä Haarajoki-Mikonkovpi  

50 Kevyen liikenteen väylä  K, KA TH  (Tieos.:1401810-140/8/2730)  

51 Laurtlantie, Peltonkutmanlien  liittymä Suciatien keskisaaretce  MK 15,0 	II 	 K 

52 Loutlnkatu, Aiankotien  liittymä Suojatien keskisaareke 

 Suatien keslcisaareke 

Suoatien keskisaareke .'tehostevacret 

MK 15,0 	II 	 K 

53 Loutinkatu, Metsätlen lättyniä MK 

MK 

	

15,0 	II 	 K 

	

20,0 	II 	0,003 	TH 54 - 	- 	- 	-  

55 Postikatu, Tupaisetlen lättymä Uikennevalot Tupalantielle  K 30,0 	II 	 K 

56 Sipoontle, Polkkapolun  kohdalta Kevyen liikenteen alikulkukäytävå KA  140,0 	II 	 K 

Vähänummentie, Pohjoisväylän liitiymäatue  Kevyen liikenteen alikulkukäytävä ltittymän  
1400  Il 	0 025 	TH MK 

(Tieos.:145212130-145212f30) tänsipucielle 

Suctatien kesicisaareice  

_________________ _________ 

20,0' II 	0,004 	TH 
Vähänummentie, Puurtajankadun liiltyniä  

58 MK (Tieos.:1452/21935-1452121935) 

59 ldänpääntie  Kevyen liikenteen vaylä KA  63,0 III K  

60 lsokydontie 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen  

. 	., 	.  K 54,0 III K 
_____________________________________ ldanpaäntielle _____________________________  

61 Laurilantie, Annankulmankadun  liittymä Suctatien keskisaareke  MK 15,0 III K 

62 Laurilantie, Lentuantien  liittymä Suotatien keskisaareke  MK 15,0 Ill K 

63 Lieksantie  välillä Laurilantie-Vähänummentie Kevyen liikenteen väylä  

Kevyen liikenteen alikulkukäytävä  

MK 73,0 Ill K 

64 
PohOisvayl&Hel$ingintien littymä  

K, MK 2.  vaihe hankkeelle  23. 215,0 Ill 0,027 TH 

65POhISVåylänLkPtIVäl1änUfl1ni6flheitä °'  Valaistuksen rakentaminen  K 2.  vaihe hankkeefle  24. 42,0 Ill 0000 TH  

66  Sipoontle, Mannilantien liittyma  Kevyen liikenteen atikulkukäytävä  MK, KA Maankäyt&i  kehittyessä  140,0 Ill K 

67 
Vähanummenhe, Lielcsanhen lattymå 

. 	. 	.  
Keskisaarekkeellisen suojatien  

Toteutus samanaikaisesti 
. 

(Tieos.:145211/1920 -145211/l 920) 
.  

rskentaminen 
MK Lieksantien  kevyen liikenteen väylän  20,0 lO  0,009 TH 

_________________________________________ _____________________________________  kanssa 

lähde: K=kyseiy, MK=maastokäynt, KA=kaupunki 
"Tienpitäjä: Krkaupunki, TH1iehaIIinto, Uudenmaan tlepkn 



LillE  3/3:  Kevyen liikenteen toimenpide-ehdotukset kartalla esitettynä  

48.  
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22. 	 19. 	
62. 

U 
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35.0 	
13._ 

16. 

52.•  

-  

15. 
U, 

1. 
U 

10. 	 14 	60. 

p 
17. 

U 	

40.64. 	
59. 

55. 	
39. 	47. 

3 	U  'U 	29.\.. 	
12. 

32. 

/  

33. 

Keen  Ukenteen  
järjestelyt  
Kiireel/isyysluokka.  

UI  
•  Il 

 • 	III  
Jmero korlallo vii#o 

?oimecie1ukMcoon 

56. 

	

31 . 	8. 	
i 	25. 

66. 
27. 

26. U 42. 

28. 

	

43. 	

54. 00 7  

30. 	

41\ 

 



LuTE  4/1:  Autoliikenteen toimenpide-ehdotukset,  1. krlk. 

- 	 Kust.  Ku,.  REVA- 	TIEN- 
KOHDE 	 TOIMENPIDE 	 LAHDE  HUOMIOITA 	 L1000  t 1k. 	vHh. 	PITAJA  

Kadun parantaminen  (ajosuuntien  
1 	Helsingintie  väli  Mannhlanlie-Yhteiskouluntie 	erottaminen  rakent., pysäkäinti, lättymät,  K,  KA  280,0 I K  

-- 	 ___ -- __________  
Kadun parantaminen  (osuuntien  

2  Helsingintie  väli  Porraskuja-Mannilanlie 	erottaminen  rakent. pysäkäinti, liittymät,  K,  KA  200,0 I K  
-- 	 kät,'ne.)_—  __  

Kadun parantaminen  (osuuntien  
3  Helsinginfie  väli  Yhteiskouluntie-Rantakatu 	erottaminen  rakent., liittymät, kevytväylät,  K,  I<A  350,0 I K  - ______________________________  •ne.)  ________________________ -  
4  Helsingintie, Myllytien Ijittynla 

liitt'mäjärjestelyt  (U.  
KMK 1,0 K  -  

Jttrvenpääntie, Ristinummentien  liittymä  Uittymäjärjestelyt, käåntymiskaistaT  
K MK 3500 0076  TH (Tieos.:1451213800.145I213800)  rakentaminen  ____________  

Nopeusratoituksen  alentaminen  50 —>40  
Edellyttää  teosalle  suunniteltu  jan  . 	.  

6  Järvenpäanlie  vailla  Poikkitie-Sipooshe 
kin/h  MK  suotateideri keskis.aarekkeiden  ta  0,2 I K  - 	_________________________________ _____________- 	- 	- 
Korotettu liittymä  

kiettotiit 	mien  toteuttamista  -  
7 	Kaslcitie, Välskärinkadun liittyrnä  K  Toteutetaan  2007 0,0 I K 

8  Kaurapuisto  (Peltola) Alueellinen nopeusrajoitus  40  kmih  K, MX 0,5 I K  

l ,tätie 	 Raskaan liikenteen  pysälcóintikieltomerkin  
K 0,3 I K  asattaminen  

. 	. 	Nopeusraloituksen  alentaminen  50  -->  40  
Edellyttää  tieosalle  suunniteltujen  
..  10  Launlantie  välilla  Kytotie-Haaratoki 	km/h MK  suotateiden keskisaarekkeiden  0,5 I K  

toteuttamista  

11  Maljakatu 	 NakemäPeilit  kadun  eteläpuolen liittymille 
KA  1.6 I K 

12  Metsotantie, Keskitalontien Itittyrnä 	Näkemien  parantaminen (pensaat)  K 0,4 	I K  

. 	. 	Kadun parantaminen  (kaistat, luttymtit,  
Hanke  sisältää  Kartancintien  ja.  

13  Myllytie  välilla  Seutulantie-Kartanontie  
kev.Ink.väylat,  istutukset)  

K, MK  Myltytren ltttymän  uusimisen  T- 290,0 I K  
___________________________ _________________________ mallisekei _______  

2100 K 14  Myllyte vtiuilläPelante (rata).Seutulantie  
Kadun parantaminen  (kamtat, liittymät, 

KA  

15  Nummenkyld  Alueellinen  nopeusroitus  40 km/h MK 0,3 I K 

16  Pajalante 	- 	.- - J1oPeusraoituksen  alentaminen  50—>40  
PJueeIta  liikkuu paljon koululaisia.  03  -  K  

(Laurilaitien  pohjoispuolella) Alueellinen  nopeusroitus  40 km/h MK 0,5 I K  

l8lSibeliukSenväylä 
 väli  Rantakatu-Urheilukatu  Kadun parantaminen  (kaistat, liittymtit,  

K,  KA  380,0 I K  kevytväylät,  istutukset)  __________ 	______________  

19  Sibehuksenväytä  väli  Urhedukatu-Sipoontie 	
lilttymät,  

K,  KA  320,0 I K 

MK I K  20  Sipoon/te  välillä  Sibeliuksenväylä-Landentie 	Nopeusraloiluksen  alentaminen  50—> 40 
0,3 

Toteutetaan  2007 0,0 I K  
Vanha  Yhdystie Kinnarinkadun  ja  Sipoontien  

21 	- 	 Kadun saneeraus  KA  välillä  

22  Vanhankytäntie Ratsukadulta  keskustaan päin  
Nopeusoltuksen  alentaminen  50—> 40  

. 	. 	.  
Nälcemäesteiden  poistaminen (pensaat) 	MK  

- 
Vähånummente, Lieksanlien  liittymä  23 	- Liittyy kevyen liikenteen  - 	.  1,0 I 0,000  TH (Tieos.:1452/l/1920 -1452/1/1920)  ________  toimenpiteeseen  nrc.  67 

24  Vähänummentte, Yrittäjänkadun lifttyma Näkemäeetelden  poistaminen (pensaat,  
K MK 100 I 0000  TH (Tieos.:1452121208-1452/212Q8)  kailio) ________ 

MX 

_____________  

25  Wärtsilänkatu 
Nopeusroltuksen  alentaminen  50-.> 40 

0,3 I K  

tähde: KkyseIy, MKmaastokäynt, tcA=katEtrld 
Teriiäjä: K=tcaupunki. THTiehattinto.  Uudenmaan  tepsiri 



LuTE  4/2:  Autoliikenteen toimenpide-ehdotukset,  2.  ja  3.  krlk.  

	

Kast.  (ii, HEVA- 	TIEN- 
KOHDE 	 TOIMENPIDE 	 LÄHDE' HUOMIOITA 	 [1000 €J 1k. 	väh. 	PITÄJÄ  

26  ldänpääntie  Tien  p&antaminen KA  2400 II K 

27  Jappilankatu, Pietolankadun  liittymä Kiertoliittymä  K 160,0 II K  

Jäfl#eflpääfltle.  P  ikkihen  liittymä Kiertoliittymä K,KA Tilanvaraussuunnitelma  2004 1000)  Il  C090  TH 
- (Tieos.:145/2/4987-145/2/4987)  _______ __________ 

Järvenpääntie, Suvirannankujan  liittymä Liittymäjärjestelyt, kääntymiskaistan  K MK 100,0 U 0,026  TEl 
- (Tieos.:145/2/4750-1451214750)  rakentaminen __________________________ 

Järvenpåäntie, Teriojantien  liittymä Liittyrnäjarjeslelyt, kääntymiskaistan 
KMK  100,0 II 0,025  TH 

- (Tieos.:145/214610-145/214610)  rakentaminen ______- - ________________________ 

31  Metsolantie  välillä Sipoontie-Kyraläntie 
Katusaneeraus  (sis.  kevyen liikenteen  

KA  350,0 II 1<  
- __________________  väylä) ____________________________ - 

32  Myllytie  
Myllytien katkalsemineri Muorinpotun  

MK 7,011 K 
kohdalta __________________________ 

33  Pajalantie 
Kaistajarlestelyt  välillä Kaskitie- K 20,011 K 
Wärtsilänkatu 

Kiertoliittymä  

Korotettu liittymä 

______________________________  

34  Sibeliuksenväyla,  Sipoontien liittymä K, MK 180,0 II K 

35  Vuoritie, Järvipuistonkadun  liittymä KA  30,0 II K  

Vahänummentie, Pohjoisvaylän  liittymä Käantymiskaistan  rakentaminen lännestä 
KMK  U 0,000  

(lieos:1452t2i0-1452/2i0) 

 Metsolantie Sipoonlieltä pohjoiseen 

oikealle (etelaän) kääntyville ________________________ - 

37  
Katusaneeraus  (sis.  kevyen liikenteen  

KA  0,0 III K  
väylä) 

Poikkitie, Puistotien  liittymä 
Kiertohittymä  (sis.  Raniitynkadun  siirron)  - (<ft  

- 	
- 	

- 

Maankãyt6o  kehittyessä, 1 400,0 III 0,028  TH 
- (Tieos.:1451311389-1451311389)  ______________________________ Tilanvaraussuunnitelma  2004  

Poikkltie, Pohjoisväylän lettyrnä 
Kiertoliittymä KA Tilanvaraussuunnitelma  2004. 1000,0  tt  0,123  TH 

- (Tieos.:1451410-1451410)  ______________________________ ____________________ -  

40  Purolantie 

Sipoonife, Mannilantlen  liittymä 

Purolantien  parantaminen 

Kiertoliittymä 

KA  

KA,  MK  Maankäytän  kehittyessä  

1 200,0 II K 

41  180,0  Itt  K  

42Sipoontie,  Vanhan yhdystien liimä Kiertoluiflmä 

43 Vähänummenlie, Pohjoisväylän tiittymä Liikennovaloliittymän  muuttaminen 
K, 	

jhankkeelie 
heen  toimenpide autoliikenteen 

1000,0  
Dli ]Tieos.:1452f2 -1452I2)  kiertotiittymäksi  nra.  36 

!  _J....  
'Lähde: Kkysely, MK=maastokäynh, KA=kavpunki 
"Tieqitäjä: K=kaiunki, THTiehallinto. Uudenmaan tepiin 



LuTE  4/3:  Autoliikenteen toimenpide-ehdotukset kartalla esitettynä  

15 	

Ii 

I 
24. 

	

8 	

LJL  

	

13.-14. 32. 	 26. 

18  

Autoliikenteen 	
38  

järjestelyt 	 — 	 — 

KiireGllisyysluokka: 	 30.1  
UI  
.ii  
•  III 	 5  

koiaUov,oa 	 oj  
tofrpdetoukJkkoon 	 I  



TIEH  1000158-07  
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