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Kaikki kommentit
Chatissa tervetulleita!

ORIENTOITUMISTA
AIHEESEEN

❑ Kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä on tärkeä rooli monien
yhteiskunnallisten ja globaalien haasteiden
ratkaisemisessa
❑ Liikenneturvallisuuden tavoittelu kävelyn ja pyöräilyn
edistämisen kautta tai kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
liikenneturvallisuusvaikutukset huomioiden herättää
kuitenkin vilkasta keskustelua
❑ Kävelyn ja/tai pyöräilyn edistämisohjelmien (ja
liikenneturvallisuussuunnitelmien) kyselyissä
liikenneturvallisuus nousee lähes aina keskeisimmäksi
”esteeksi kasvulle”, turvallisuuden tunteen merkitys
allekirjoitetaankin laajasti
❑ Nollavision ajatusmallia soveltaen kävelyn ja pyöräilyn
edistäminen ei saisi tapahtua liikenneturvallisuuden
kustannuksella (every life counts): Kulkutapaosuuksien ja
matkamäärien kasvusta huolimatta kävelyn ja pyöräilyn
turvallisuuden tulee siis entisestään parantua.
❑ Myös Euroopan tasolla onnettomuustilastoinnin
kehittäminen, juuri mm. jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
osalta, on tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä
liikenneturvallisuustyön ja kestävän liikenteen
edistämisen haasteista.

Mobility must be safe, or it won’t
become sustainable! (City Declaration:

"The New Paradigm for Safe City Streets", by
Polis and EUROCITIES 2019)

TILASTOJEN PUUTTEET ON YKSI KESKEISISTÄ TURVALLISEN
KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN HAASTEISTA
❑ Virallisiin tilastoihin tulevat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
loukkaantumiseen johtaneet tapaturmat ovat vain murto-osa
todellisesta tapaturmien määrästä:

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden joukko
moninaistuu kovalla vauhdilla ja asettaa
tilastoinnille ja suunnittelulle uusia
haasteita!

❑ Puutteellisten ja sirpaleisten tietojen analysointi vääristää joiltakin osin
kokonaiskäsitystä ongelmista, turvallisuustilanteen kehityksestä ja
tarvittavista parannustoimista.
❑ Tilaston peittävyys ja myös muodostumistapa vaikuttaa siihen,
minkälaisiin ja kuinka paikkansa pitäviin päätelmiin milloinkin
ajaudutaan.
❑ Vakavuusasteeltaan erilaisten onnettomuuksien erityispiirteet voivat
olla hyvinkin erilaisia (paikka, osapuolet, onnettomuustyyppi jne.) ja
johtaa hyvin erilaisiin tulkintoihin ja viime kädessä suunnittelun
painotuksiin.
❑ Tilastollisten haasteiden takia liikenneturvallisuus ei saa
”ansaitsemaansa” painoarvoa liikennepolitiikassa, vaikutuslaskelmissa
ja -arvioinneissa.

Lähde: Liikenneturva, Jalan ja pyöräillen -opas

ROAD SAFETY IN EUROPEAN CITIES

Main foundings

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/road-safetyeuropean-cities-performance-indicators.pdf

▪

Considerable differences in fatality risk for road users exist
between cities, and much can be learned from cities which
have successfully in lowered this risk.

▪

Fatalities are challenging to analyse statistically because of the
relatively small numbers at the municipal level. For these
reasons the analysis of traffic injury data is very important.

▪

Pedestrians, cyclists and motorcyclists are the most vulnerable
road users; they make up about 80 % of road fatalities in
dense European urban areas.

▪

Non-motorised road users face a fatality risk almost ten times
greater than the risk for car passengers for a given distance
travelled in cities. Yet car traffic creates a far greater risk for
third parties involved in crashes.

▪

Modal shift away from private motor vehicles could
significantly improve road safety in dense urban areas.

▪

Major road safety problems result from policies which have
created car-dependent communities.

“A number of local
authorities in the EU have
started working on
preparing and
implementing Sustainable
Urban Mobility Plans
(SUMP), but improvements
are needed to ensure that
these plans are closely
linked to road safety
priorities, particularly for
pedestrians and cyclists.”

“Infrastructure can
contribute to reducing
speeds and separating
pedestrians and cyclists
from motorised vehicles.
This can reduce both
pedestrian and cyclist
deaths and severe injuries
when collisions do occur, or
even prevent those
collisions from happening.”

“Not only are vehicle
drivers more likely to be
involved in fatal car
accidents, but they are also
responsible for well over
half of all pedestrian and
cyclist deaths.”

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JALANKULKIJAT JA PYÖRÄILIJÄT

Lähde: Tilastokeskus, koko maa, vuosi 2021 kesäkuuhun asti

JALANKULKIJOIDEN JA PYÖRÄILIJÖIDEN HENKILÖVAHINGOT
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vakavien henkilövahinkojen
jakauma ikäryhmittäin
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Lähde: Tilastokeskus, Hoitoilmoitusrekisteri 2014-2018, koko maa (aineiston peittävyys ~ 100 %)
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JALANKULKIJOIDEN JA PYÖRÄILIJÖIDEN HENKILÖVAHINGOT
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vakavat henkilövahingot ikäryhmän 100 000 asukasta kohden

Lähde: Tilastokeskus, Hoitoilmoitusrekisteri 2014-2018, koko maa (aineiston peittävyys ~ 100 %)

❑ Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on poikkihallinnollinen
tehtävä, jossa kunnat ovat avaintoimijoita.
❑ Kyse on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisestä, kuten liikenneturvallisuustyökin. Kunnan on
hyvä myös huomioida omat työntekijänsä.
❑ Teemallisesti kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on luonteva
osa paikallista liikenneturvallisuustyötä, koska hieman
yleistäen kaikki moottoriajoneuvoliikenteen määrään
vaikuttava toiminta edistää myös turvallisuutta.
❑ Kuntien liikenneturvallisuustyö onkin jo nykyisin suurelta
osin turvallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämistä, ja siihen
kytkeytyvien teemojen käsittelyä.
❑ Pienissä ja keskisuurissa kunnissa
liikenneturvallisuustyöryhmä sopii mainiosti kävelyn ja
pyöräilyn edistämistyön koordinointiin.
❑ Edistämistyön pohjana on hyvä olla joku
suunnitelma/strategia, kuten kävelyn ja/tai pyöräilyn
edistämisohjelma, liikenneturvallisuussuunnitelma, koulun
liikkumissuunnitelma tms.
❑ Kävelyä/jalankulkua ja pyöräliikennettä on syytä tarkastella
erillisinä kokonaisuuksina – jalankulkijoihin tai pyöräilijöihin
rinnastettavia kulkutapoja unohtamatta.
❑ Yhtälailla tärkeää on huolehtia erilaisten liikkujaryhmien
tarpeista ja mahdollisuuksista.

VIISAAN LIIKKUMISEN NÄKÖKULMA

– TEEMME PÄIVITTÄIN USEITA
TERVEYTEEN, YMPÄRISTÖÖN, TALOUTEEN, TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ
VALINTOJA
❑ Vuoden aikana teemme keskimäärin tuhat matkaa ja
niiden yhteydessä teemme lukuisia liikkumiseen liittyviä
valintoja ja päätöksiä.
❑ Liikkumista koskevilla päätöksillämme on vaikutus sekä
omaan että muiden kulkijoiden onnettomuusriskiin,
omaan ja toisten kokemaan turvallisuuteen tai
turvattomuuteen.
❑ Nollavision mukaisesti kaikilla kulkutavoilla tulisi olla
mahdollisuus liikkua turvallisesti.

❑ Kulkutapakohtaiseen onnettomuusriskiin vaikuttavat
mm. liikkujan ikä ja kyvyt, tiedot ja taidot,
liikkumisympäristö, liikkujan mielentila ja ajokunto sekä
turvalaitteiden käyttö. Lisäksi on muistettava kulkutavan
valinnan merkitys liikenteen kokonaisturvallisuuteen.

YHTEISKUNNAN TOIMET VIISAIDEN LIIKKUMISVALINTOJEN TUEKSI

❑ Merkittävä osa liikenteen aiheuttamista haitoista, myös
liikenneonnettomuuksista ja koetusta turvattomuudesta,
aiheutuu moottoriajoneuvoliikenteestä ja etenkin
henkilöautoliikenteestä. Monen kulkutavan, etenkin
jalankulun ja pyöräilyn, liikenneturvallisuustilanne (riski,
onnettomuuksien vakavuus, koettu turvallisuus) on
suoraan kytköksissä henkilöautoliikenteen määrään.

THL: Sosioekologinen malli liikkumiselle,
jossa liikuntakäyttäytymisen taustalle on
luokiteltu neljä eri vaikutustasoa.
Mallissa eri tasot vaikuttavat yksilöihin
itsenäisinä tekijöinä, mutta myös
vuorovaikutuksessa keskenään. Malli
sopii muokattuna myös kävelyn ja
pyöräilyn edistämiseen.
Kuvalähde: FYYSISET PYÖRÄILYN
OLOSUHTEET JA PYÖRÄILYN
EDISTÄMINEN SUOMEN KUNNISSA,
Marianne Turunen, 2019

Pääviesti: Kävelyn ja pyöräilyn
määrät eivät lähde kasvuun yhden
keinon politiikalla vaan kyse on monen
samaan suuntaan vaikuttavan
muuttujan tai toimenpiteen
lopputulemasta.

Lähde: Kevyen liikenteen
käyttöön vaikuttavat tekijät
Samuli Neuvonen, 2002

MITÄ ASIOITA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN
EDISTÄMISEEN LIITTYY?

PALATAAN KUNTIIN JA
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMIIN…
❑ Liikenneturvallisuus (riskien, tapaturmien, koetun turvattomuuden vähentäminen) on varsin
perusteltavissa oleva reunaehto, jopa lähtökohta, kävelyn ja pyöräilyn edistämistyölle
❑ Jokaisella kunnan toimialalla ja paikallisilla muilla toimijoilla on oma roolinsa turvallisen
kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä – jokaiselle löytyy varmasti tehtävää!
❑ Sähköpotkulautailu yms. uusi haaste taklattavaksi

❑ Liikenneturvallisuustyöryhmissä on hyvä keskustella eri ikäryhmien tarpeista,
mahdollisuuksista ja kokemuksista omin voimin liikkumiseen liittyen.
❑ Infrastruktuurin (olosuhteiden) laatu on aivan keskeinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä
(houkuttelevuus, turvallisuuden tunne, sujuvuus, helppous), mutta se ei yksin takaa kävelyn
ja pyöräilyn ”turvallista kasvua”.
❑ Heikommissakin olosuhteissa pärjää kohtuullisesti kun asenne, tiedot ja taidot on kohdallaan –
täydellisistäkään väylistä ei ole hyötyä jos tienkäyttäjien riskikäyttäytyminen ulosmittaa hyödyt

PALATAAN KUNTIIN JA
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMIIN…
❑ Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kaipaa tuekseen laadukkaampaa ja luotettavampaa tietoa
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tapaturmista, vaikka kunnissa tilastointiin ei suuresti voida
vaikuttaa.
❑ Poliisin/tilastokeskuksen tilastojen puutteellisuuden ymmärtäminen on jo askel parempaan!
❑ Suuremmissa kaupungeissa yhteistyö sairaaloiden ja terveyskeskusten kanssa voisi olla mahdollista.

❑ Tilastoinnin kehittämisen rinnalla on tärkeää panostaa koettuun turvallisuuteen ja
käyttäjäkokemuksiin (turvattomuutta aiheuttavat asiat, läheltä piti -tilanteiden selvittäminen
jne.) liittyviin menetelmiin. Myös eri tienkäyttäjäryhmien tietoja, taitoja ja asenteita on
uskallettava tarkastella ja kyseenalaistaa.

❑ Infraan ja ympäristöön liittyvissä toimissa tilastot ja asiantuntijoiden näkemykset puoltavat
keskittymistä taajamien nopeusrajoituspolitiikkaan (liikenteen rahoittamisen kokonaisuus),
tienylitysten ja risteysten turvallisuuteen, jalankulun ja pyöräliikenteen erotteluun
moottoriajoneuvoista sekä nykyisten väylien laadun parantamiseen (päällysteen kunto,
talvikunnossapito).

https://etsc.eu/how-safe-is-walking-and-cycling-in-europe-pin-flash-38/

TYÖKALUPAKKIA KUNTIEN LIIKENNEKASVATUKSEEN
(KÄVELYN JA PYÖRÄILYN OSALTA)
Teema

Esimerkkejä kunnissa käytössä olevista toimintamalleista

Neuvolat

•

Keskustelut huoltajan kanssa: huoltajan rooli esimerkkinä ja kasvattajana (mm. kypärän käyttö), pyörän selkään pienestä
pitäen (potkupyörät), lapsen turvallinen kuljettaminen pyörällä, Lapsi liikenteessä –materiaalikokonaisuus jaossa

Varhaiskasvatus

•

Keskustelut huoltajan kanssa: kannustaminen omin voimin liikkumiseen päiväkotimatkoilla ja perheen arjessa, yhdessä
liikenteessä liikkuminen jalan ja pyöräillen

•

Opettajat: pyöräilykasvatukseen ja liikennekasvatukseen yleisemmin liittyvä koulutus (Liikenneturva, Pyöräliitto)

•

Päiväkodin kävely- ja pyöräretket lähiympäristöön (viskarit ja eskarit), jalankulkijan ja pyöräilijän liikennemerkit ja säännöt,
liikenne-/pyöräilyaiheiset sadut, pyörien ja potkupyörien hankinta päiväkoteihin, pyöräilyleikkejä ja taitoajoratoja
perusarjessa, pyörien kunnostus/katsastus, pyöräilyn turvavarusteisiin tutustuminen, heijastintempaukset, kotipihakävely
(Liikenneturvan toimintamalli)

•

Liikennepuistoissa tapahtuva kohdistuva toiminta (käytännön asioiden harjoittelua turvallisessa ympäristössä)

•

Keskustelut huoltajan kanssa: kannustaminen omin voimin liikkumiseen koulumatkoilla ja perheen arjessa, vanhempien
kannustaminen autottomaan saattoliikenteeseen, koulumatkojen yhdessä harjoittelu, kävelevät ja pyöräilevät koulubussit,
ekaluokkalaisten huoltajille suunnatut liikennekirjeet, kännykän käytön pelisäännöt liikenteeseen

•

Opettajat: pyöräilykasvatukseen ja liikennekasvatukseen yleisemmin liittyvä koulutus (Liikenneturva, Pyöräliitto), koulun
lähiympäristön ja koulumatkojen pyöräilyolosuhteiden kartoitus/seuranta, liikkumissuunnitelmat, koulumatkojen kulkemisen
pyöräilymyönteiset pelisäännöt (pyöräilykieltojen kriittinen tarkastelu)

•

Perustaitojen opettelu luokka-asteittain ikäryhmään sopivalla tavalla: ajotaidot, liikennesääntötuntemus, vuorovaikutustaidot,
turvavarusteiden käyttö ja turvallisuusmyönteiset asenteet, ymmärrys itsestä liikkujana, Fillarilla.fi käyttöönottaminen 3.-6. lk
ja Jalan ja Pyöräillen oppaan käyttö, valmiiden Kahoot-visojen, opetusvideoiden ja pelien hyödyntäminen

•

Pyöräilyajokortit/-merkit, pyöräilyleikkejä, taitoajoratoja, pyörien katsastukset/huolto, kävely- ja pyöräretket,
liikenneharjoitukset koulun lähiympäristössä ja retkillä, heijastintempaukset/-ratsiat, pyöräilykypäräkampanjat, kypärä/pyörävalotarkkailut, haastekisat saattoliikenteen vähentämiseksi, raskaan liikenteen katvealuetapahtumat, kiperä kävely
(Liikenneturva), Taidatko taitoajon, häirittynäkin? (Liikenneturva), Suojatiepäivystykset koulujen alussa

•

Valtakunnalliset teemapäivät ja kampanjat: Autoliiton Fillarimestari, Kävellen ja pyörällä kouluun päivä, Koulujen
kilometrikisat, Liikenneturvallisuusviikko (turvallisesti kävellen ja pyöräillen)

Koulut

TYÖKALUPAKKIA KUNTIEN LIIKENNEKASVATUKSEEN
(KÄVELYN JA PYÖRÄILYN OSALTA)
Teema

Esimerkkejä kunnissa käytössä olevista toimintamalleista

Kouluterveydenhoito

•

Keskustelut huoltajan kanssa laajojen tarkastusten yhteydessä: huoltajan rooli esimerkkinä ja kasvattajana (mm. kypärän
käyttö, omin voimin liikkuminen perheen arjessa), koulumatkojen kulkeminen omin voimin, vanhempien kannustaminen
autottomaan saattoliikenteeseen

Nuoriso- ja liikunta
(vapaa-aika)

•

Teemaillat nuorisotalolla, Amazing race pyöräilytapahtumat, geokätköilyä tai kuvasuunnistusta kävellen ja pyöräillen,
opastetut teemapyöräretket, kypäräntuunauspäivä, kuva-/videokilpailut kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvistä teemoista,
pyöränhuoltopajat, pyöräparkin tuunaaminen nuorisotiloihin, pyöräntuunaustapahtumat, pyörällä harrastuksiin teeman osalta
yhteistyö seurojen kanssa (pyöräilevä harrastebussi), heijastintempaukset

•

Valtakunnalliset teemapäivät ja kampanjat, liikunnan edistämiseen liittyvät teemapäivät ja kampanjat (esim. Unelmien
liikuntapäivä, Liikkujan viikko, Pyöräilyviikko)

•

Tiedotus ja motivointi (kävely-/pyöräilytapahtumat virkistyspäivien yhteydessä): tietoiskut hyödyistä tai turvallisuusasioista,
sähköpyöräesittelyt, työmatkapyöräilijän varusteet, pyörien turvamerkintä, pyörän kunnon perustarkistus,
pyöränhuoltokoulutus, kaupunkiajokoulutus, pyöräilyergonomian vinkkejä, liukastumistapaturmiin liittyvä info

•

Työpaikan pyöräpysäköinti, sosiaalitilat, yhteiskäyttöpyörät asiointiin, työsuhdepyörät, huoltovälineiden hankkiminen,
kilometrikorvaukset autoilun tapaan, pyörähuoltoon oikeuttavat palvelusopimukset tai alennukset, pyöräilymyönteinen
työpaikka -sertifikaatin hankinta, kävelykokoukset

•

Valtakunnalliset teemapäivät ja kampanjat (sopii kannustamiseen, motivointiin, kokeiluihin): Pyöräilyviikko, Pyörällä töihin
päivä, Kävelyn ja pyöräilyn kilometrikisat, Askel-kampanjat, Kävelykipinä-tempaukset, Liikkujan viikko, Energiansäästöviikko,
Tapaturmapäivä jne.

•

Teematilaisuudet jalankulusta ja pyöräilystä ja niiden turvallisuudesta, eriteemaiset kampanjat, senioripyöräilijöiden
koulutukset, ohjatut pyöräretket, rollaattorimarssit, esteettömyyskävelyt ja -kartoitukset, Pyörällä kaiken ikää -kampanja
(iäkkäiden ulkoilu riksapyöriä hyödyntäen), Vie vanhus ulos -kampanja, Ikäihmisten ulkoilupäivä

Työikäiset
Työpaikat
Työterveys
Työsuojelu

Seniorit

TYÖKALUPAKKIA KUNTIEN LIIKENNEKASVATUKSEEN
(KÄVELYN JA PYÖRÄILYN OSALTA)
Teema

Esimerkkejä kunnissa käytössä olevista toimintamalleista

Tekninen toimiala,
ELY-keskus

•

Tietoiskut jalankulun ja pyöräilyn säännöistä ja pyöräilyreiteistä, tietoiskut kiinteistöille kunnossapidosta
(liukkaudentorjunnasta) ja esim. pyöräpysäköinnistä, omin voimiin liikkumiseen liittyvä infopaketti uusille asukkaille

•

Pyöräilykarttojen ja muun pyöräilyyn (infraan ja palveluihin) liittyvän informaation ylläpito (pyöräpysäköintipaikat,
liityntäpyöräily, huoltopisteet jne.), työkoneisiin liittyvät katvealueinfot kouluilla

•

Esteettömyyskävelyt-/kartoitukset, pyöräilyolosuhteita koskevan palautteen keruu, kriittisen kävely-/pyöräretken tai
pyöräparaatin järjestäminen, pyöräilyagenttien hyödyntäminen väylien laatuongelmien kartoituksessa

•

Jalankulku-/pyöräilyaiheisten tiedotteiden tai artikkeleiden julkaiseminen paikallismediassa

•

Pyöräilyn edistämisen kunniamainintojen jakaminen, vuoden pyöräilijän valinta, jne.

•

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvät seminaarit ja keskustelutilaisuudet

•

Vaikuttajille kävely-/pyöräilyaiheinen työpaja/seminaari ja tutustumisretki liikenneolosuhteisiin

•

Pyöränhuolto- ja pyöräntuunaustapahtumat/-kurssit

•

Pyöräilykirpputorin tai huutokaupan järjestäminen; vanhat pyörät ja varusteet kiertoon

•

Paikallisen pyöräilytapahtuman järjestäminen; esitellään ja myydään pyöriä, varusteita ja vaatteita, esitellään erilaisia
pyöräurheilulajeja, alueen pyöräretkimahdollisuuksia, kilpailuita, jne.)

•

Muut päättäjille suunnatut haasteet/osallistaminen: kriittinen pyöräretki, esteettömyyskävelyt, pyörätuolilla liikkumisen
testaus…

Muita (monen
toimijan yhteisiä)

• https://pyorailyvuosi.fi/pyorailyviikko/

Ilmoittaudu näistä linkeistä:

28.9.2021

Osa 1: Aktiiviset ja turvalliset koulumatkat https://avi.fi/tapahtuma/-/c/824593

26.10.2021 Osa 2: Koulun liikenneympäristön turvallisuus https://avi.fi/tapahtuma/-/c/824824
23.11.2021 Osa 3: Lisää liikuntaa koulumatkoihin https://avi.fi/tapahtuma/-/c/824842

