
Hyvinkään kaupungin liikenneturvallisuus -
työryhmän toiminta vuonna 2018



KUVAUS TOIMINNASTA

• Liikenneturvallisuustyöryhmä perustettiin 2.11.1991 
Liikenneturvallisuustyöryhmä sisältyy 24TTH-toiminnan neljänteen 
kärkihankkeeseen ”Rakennetun ympäristön turvallisuus”. 

• Liikenneturvallisuustyöryhmän tavoitteita ovat liikenneturvallisuuden 
parantaminen ja sen arvostuksen lisääminen Hyvinkäällä. Näihin pyritään 
järjestämällä turvallisuuskampanjoita ja koulutuksia, tiedottamalla sekä 
käsittelemällä ajankohtaisia aloitteita, lausuntoja ja muita liikenneasioita. 

• Työryhmässä on jäseniä laajasti kaupungin eri toimialoilta sekä 
ulkopuolisista tahoista. Työryhmän jäsenten tehtäviin kuuluu 
liikenneturvallisuuden edistäminen toimimalla yhteytenä molempiin 
suuntiin työryhmän ja jäsenen oman organisaation 
välillä. Tavoitteena on yleisen turvallisuuden 
parantaminen ja liikennetapaturmien vähentäminen.



TYÖRYHMÄN JÄSENET 
• Kimmo Kiuru, liikenneinsinööri, puheenjohtaja

• Marjukka Aronen, liikennesuunnittelija, sihteeri

• Yrjö Heimonen, turvallisuuspäällikkö, työsuojelu

• Ville Hyytiäinen, turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori, työsuojelu

• Erkki Leskinen, päiväkodin johtaja, Aamutuulen päiväkoti

• Jarmo Grönroos, luokanopettaja, Puolimatkan koulu

• Jukka Paju, nuorisosihteeri, nuorisopalvelut, 6/2018 saakka

• Mika Joensuu, nuorisosihteeri, nuorisopalvelut, 6/2018 alkaen

• Tuovi Ylenius, hoitotyön esimies, vastaanottotoiminta 

• Marko Hytönen, toimialajohtaja, tekniikka ja ympäristö, 4/2018 alkaen 

• Ismo Laatta, kunniajäsen

• Meeri Sorjonen, Liikenneturva

• Tomi Niemi, Liikenneturva

• Olavi Palmumäki, Poliisi

• Tuomas Turunen, Hyvinkään Pyöräilijät

• Herkko Jokela, Ely-keskus, 11/2018 alkaen 

• Heli Aalto, palveluohjaaja, vanhusten palveluohjaus, 8/2018 saakka



• Ikäihmisille suunnattua ennakoivan ajon 
kurssia ei ole ennen järjestetty, vaan sitä 
pilotoitiin nyt Hyvinkäällä Liikenneturvan 
toimesta.

• Kurssipaikkana Onnensilta, osallistujille 
esiteltiin samalla talon toimintaa.

• Lehtimainos kurssista su 4.3. Aamupostissa, 
joka jaettiin joka talouteen ilmaiseksi, 
kaupungin kotisivuilla sekä Onnensillassa

• Kurssi tuli täyteen (otettiin 25 ensimmäistä, 
10 henkilöä jäi varasijalle)

• Ennakkotehtävä: itsearviointi
http://extrat.liikenneturva.fi/eakennakkotehta
va/vastaa.php?kurssi=128

• Hyvää palautetta
• Uutta kurssia toivottiin
• Sujuva yhteistyö Liikenneturvan, Onnensillan 

ja kaupungin kesken
• Esiteltiin Palvelubussin toimintaa ja jaettiin 

osallistujille ilmaisliput kokeilua varten

ENNAKOIVAN AJON KOULUTUS
EAK65+ 20.-21.3. JA 17.-18.10.



KURSSILLA OLI ENNAKKOTEHTÄVIÄ, LUENTOJA, RYHMÄTÖITÄ JA NIIDEN PURKUA, ITSEARVIOINTIA, PALAUTETTA 



KOULUMATKA –HANKE
2017-2018

• Hankkeelle saatiin Trafin hankerahoitusta
• Hankkeessa:

• lisätään tietoisuutta eri toimijoiden rooleista ja mahdollisuuksista viisaan 
koulumatkaliikkumisen edistämisessä

• helpotetaan erilaisten valmiiden liikennekasvatuksen aineistojen ja toimintamallien 
saatavuutta ja käyttöönottoa

• ideoidaan uusia hyvinkääläisiä tapoja edistää lasten ja nuorten viisaita 
liikkumisvalintoja koulumatkoilla ja koulupäivän aikana

• Konkreettisesti:
• Ykkösten ja vitosten terveystarkastuksissa jaettavat liikennekirjeet
• Lisätään liikenneaihe koulutulokkaiden kirjeeseen mukaan
• Turvallisesti pyöräretkelle -ohjeet 
• Liikennekasvatuspolkujen konsepti
• Koulumatkaliikkumisen barometri 
• Tehdyt aineistot siirretään omille nettisivuille www.hyvinkaa.fi/koulumatka
• Pidetään työpaja FillaRilla –aineistoista 16.4. 

(www.fillarilla.fi eli Liikenneturvan uusi digitaalinen aineisto pyöräilystä)



HYVIS- koulutuspäivä 16.4.

• Koulutuspäivä suunnattiin päiväkotien ja 
koulujen henkilökunnalle HotelliSveitsissä. 

• Aamupäivän työpajassa Liikenneturvan 
kouluttajat esittelivät uutta pyöräilyn 
digitaalista koulutusmateriaalia FillaRillaa
(www.fillarilla.fi). 

• Aronen esitteli Koulumatka –hanketta 
kaikille yhteisessä iltapäivän osiossa. 

• Iltapäivällä koulut esittelivät omaa 
toimintaansa ja jaettiin HYVIS-tunnukset. 
Lounastauolla oli mahdollisuus kierrellä 
messupisteillä, missä Liikenneturvan 
kouluttajat ja Aronen olivat tavattavissa.

• Esiteltiin VR-lasien käyttöä FillaRillan
aineiston hyödyntämisessä



FILLARINAPPULAKOULU

• Hyvinkään Pyöräilijöiden ja Hyvinkään kaupungin yhteistyössä järjestämä
• Sisältää tietopaketin koskien kypärää, pyörän kuntoa, suojatien ylitystä, 

liikennevaloja ja turvallista liikkumista liikenteessä.
• Ajoharjoittelua tekniikkaradalla, jarrutusharjoituksia ja koulumatkan 

pyöräilyreitteihin tutustumista. 
• Kaikille 2. luokkalaisille
• Tavoitti n. 450 oppilasta
• Kestoltaan 2 oppituntia
• Pidettiin huhti-toukokuun

aikana



PYÖRÄILYN
KATUAJOKOULUTUS

• Koulutus järjestettiin ensimmäisen kerran 
Hyvinkäällä ke 16.5. klo 18.00 osana 
pyöräilyviikkojen ohjelmaa 
www.hyvinkaa.fi/pyorailyviikot

• Reitti suunniteltiin yhteistyössä Hyvinkään 
Pyöräilijöiden, Poliisin ja liikennesuunnittelun 
kesken. 

• Koulutus ei saanut suosiota tänä vuonna, 
mutta seuraavana vuonna sen markkinointia 
kohdennetaan ja tarjotaan esim. jollekin 
työyksikölle



KEVÄÄN TEKNISIÄ 
HANKINTOJA

• Siirrettävä nopeusnäyttötaulu
• taulua voi siirtää nopeastikin 

tarvittaviin paikkoihin mittaamaan ja 
näyttämään ajonopeuksia. 

• Nopeusnäyttötaulut Palopurolle
• Palopurolle hankittiin ja asennettiin 

kaksi pysyvää nopeusnäyttötaulua

• Välkky -havainnekapselit
Koivulankadulle

• Kohteesta tuli paljon asukaspalautetta 
ja välkyillä pyritään lisäämään 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
liikenneturvallisuutta.



VASU-KOULUTUS JA TAPAHTUMA
KENTTÄKADUN PÄIVÄKODILLA

• 10.10.2018 Kenttäkadun päiväkodilla
• järjestettiin varhaiskasvattajien 

koulutus klo 12.30-15.30
• ja liikenneturvallisuustapahtuma 

perheille klo 15.30-18.00 
• Koulutukseen osallistui 15 

varhaiskasvattajaa kymmenestä eri 
yksiköstä. 

• Päivän aikana keskusteltiin lasten 
turvallisesta liikkumisesta jalan, 
pyörällä ja autolla. Tehtiin ryhmätöitä 
ja esiteltiin toiminnallisia malleja 
liikennekasvatuksen toteuttamiseksi.

• Klo 15.30 jatkettiin koko perheelle 
suunnatulla iikenneturvallisuustapahtumalla. 
Tapahtuman teemoina lapsen kuljettaminen 
autossa ja heijastin. Kenttiksen
jumppasaliin koottiin lapsille temppurata ja 
pituudenmittauspiste. 

• Tapahtumasta tiedotettiin paikallislehdessä 
ja kaupungin omissa kanavissa.



VALTAKUNNALLINEN 
HEIJASTINPÄIVÄ 1.10.

• Valtakunnallista heijastinpäivää vietettiin 1.10. ja siitä 
tiedotetiin kaupungin nettisivuilla, facebookissa ja 
Tekymin viikkotiedotteessa. 

• Heijastimia on jaettu erilaisissa tapahtumissa ja 
työryhmissä n. 1000 kpl

• Valtakunnallinen #pyöräilytalvi -kampanja 12.–
18.11.2018 ja #pyöräilytalvi-tempaus ke 14.11. 
Hyvinkäällä, jolloin viisaan liikkumisen Askel-työryhmä 
ja Liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet jakoivat 
100 led-lamppuja pyöräilijöille.



PYSY PYSTYSSÄ –HANKE
• Aloitus marraskuussa 2018, 

kokemuksia kerätään talven yli 
kevääseen 2019

• Hyvinkään pilotiksi on valittu ateria-
ja puhtauspalvelut

• Tavoitteena nolla kaatumista
• Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet 

raportoidaan ja pyritään löytämään 
keinot niiden välttämiseen

• Pilotin jälkeen toimintatavat 
jalkautetaan kaikkiin kaupungin 
yksiköihin

• Tapaturmien raportointi ja tutkiminen 
Hyödynnetään 5 kertaa miksi –
työskentelymallia

• Kiinteistönhoidon kanssa mietitään 
parannustoimia mm- hiekoitukseen ja 
työnjakoon liittyen

• Viestintä, kannustaminen, kampanjat!
• Jalkinepilotti

• Hämeenkadun koulu valittu 
jalkinepilottiin

• Testataan erilaisia kenkiä
• Tätä kokemusta jaetaan muille

P.S. Hyvinkäällä on mahdollista nastoittaa omat kengät ilmaiseksi Nasta-
talossa: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/etusivun-uutisia/tuo-talvikenkasi-
nastoitettavaksi/



LIONSIEN AVUSTUS
• Viertolan Lions Club on lahjoittanut 3000 € 

avustuksen lasten – ja nuorten 
liikenneturvallisuustyöhön. 

• Avustuksella on hankittu seuraavat tuotteet:
• 3 kpl Oculus –laseja eli VR-laseja Liikenneturvan 

uuden digitaalisen pyöräilyaineiston 
hyödyntämiseen (www.fillarilla.fi) Koulut voivat 
hyödyntää laseja myös muissa projekteissa.

• 25 kpl Risto Räppääjä liikenteessä –kirjoja 
(2018)
https://www.tammi.fi/kirja/sinikka-nopola/risto-
rappaaja-liikenteessa/9789513194871, kirjat 
lainaksi yhdelle luokalle kerrallaan.

• Loppurahalla led-valoja polkupyöriin 
yläkoululaisille jaettavaksi (1500 kpl)



MUUTA

• Perjantaina 9.11.2018 työryhmä vieraili Kytäjän koululla. Aluksi pidettiin 
katselmus koulun ympäristössä ja sen jälkeen pidettiin kokous koulun tiloissa. 
Koulukuljettajat tavattiin koulun pihalla, kun he olivat hakemassa oppilaita 
koulusta.

• Hyvinkään kaupungilla aloitti turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori Ville 
Hyytiäinen. Hänet sekä työsuojeluvaltuutetut Matti Erämaja ja Toni Haapanen 
kutsuttiin kokoukseen tutustumaan ryhmän toimintaan.

• Yksityishenkilön lahjoitus: pienet liikennemerkit 
liikennekasvatuksen tueksi

• Aronen piti kierrätysmessuilla ti 24.4.2018 Liikennevisa-rastia 
Härkävehmaan 7. luokkalaisille (75 oppilasta)


