Hyvinkään kaupungin
liikkumisen ohjauksen
toimia vuonna 2018

Askel-työryhmä edistää
viisaan liikkumisen asioita
Työryhmän kokoonpano 2018
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Jyrki Käki, Elinkeinojen kehittäminen, 9/2018 alkaen

Kestävän kehityksen
tiekartta
Ympäristöpalvelut käynnisti työn Kestävän kehityksen tiekartan laatimisesta yhteistyössä
Motivan kanssa. Vuonna 2018 on pidetty kaksi työpajaa, joissa eri kaistojen työryhmät
ovat työstäneet omaa osuuttaan.
Kaistoista ”Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne” ja ”Ympäristökasvatus ja
ympäristötietoisuus” kattavat aiheiltaan Askel‐toimintaa. Tarkoitus on työpajojen työn
pohjalta laatia ympäristöohjelma, joka viedään valtuuston päätettäväksi. Ohjelman
sisältää toimenpiteitä vuosille 2018‐2021, 2022‐2025 sekä 2050 saakka.

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

PYÖRÄILYVIIKOT

markkinointia infotaulussa, kirjastolla, kotisivuilla ja
paikallismediassa

Pyöräilyviikkojen avajaistapahtuma
la 5.5. klo 10-12 kirjastonaukiolla
Kirjoitus Liikkuva Hyvinkää -blogissa
http://liikkuvahyvinkaa.blogspot.com/2018/05/aurinko-helli-avajaistapahtumassa.html
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Tapahtuman järjestivät yhteistyössä
Hyvinkään kaupungin
liikennesuunnittelu ja liikuntapalvelut,
Kierrätyskeskus, Hyvinkään Pyöräilijät,
Hyvinkään Oppaat ja Korpeen.fi
seikkailumatkat.
Tapahtumassa oli mahdollisuus
kokeilla sähköpyörää ja fatbike –
pyöriä.
Liikuntapalvelut pitivät alkuverryttelyn,
jonka jälkeen lähti kaksi eri
pyöräretkeä. Toinen oli
Arja Niemisen opastama
kulttuuripyöräretki keskustassa.
Hyvinkään Pyöräilijät johdattelivat
kuntolenkin Riihimäen suuntaan
Pyörillä Ilman Moottoreita –
kampanjan suorituksia tekemään.
Pyöräilyviikkojen avajaistapahtuma
kirjasto aukiolla keräsi yhteensä noin
40 hlöä.

Kotikaupunki tutuksi –
retket
• Keskustan retkelle lähdettiin pyöräilyviikkojen avajaistapahtumasta 5.5. klo
10.00 ja se keräsi mukavasti 14 osallistujaa.
• Seuraavana tiistaina 8.5. klo 18.00 oli retki Hakalan ja Metsäkaltevan
suuntaan, mutta valitettavasti sinne ei lähtenyt kuin kaksi osallistujaa
oppaiden lisäksi.

Omin voimin -kampanja
14.-27.5.2018
– Mukana 51 työyhteisöä ja 20
koululuokkaa
– kaikkien osallistujien kesken arvottiin
pyöräilyaiheisia palkintoja.
Pääpalkintona olleen JOPO‐
polkupyörän voitti Kauniston
vanhainkodin hoitaja.

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
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Pyörillä ilman moottoreita
–haaste 5.-20.5.2018

Kokeilupyörän jatko

kaupungin työntekijöille omana työnä
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Liikennesuunnittelu hankki yhden
sähköpyörän kokeilujen jatkamiseksi
Pyörää kokeilivat seuraavat yksiköt:
– SOTEn viestintä
– Tonttipalvelut
– Vehkojan koulu
– Oppilashuolto
Lisäksi pyörä oli pyöräilyviikkojen
avajaistapahtumassa kaupunkilaisten
kokeiltavana
Kokemukset luettavissa Liikkuva
Hyvinkää –blogista:
http://liikkuvahyvinkaa.blogspot.fi/
Hankkeen tarkoituksena selvittää
millaiset pyörät sopivat mihinkin
työtehtäviin Hyvinkään kaupungilla.
Jatkossa on tarkoitus kehittää
kokemusten perusteella laajempaa
virkapyöräjärjestelmää.

Liikkujan viikko 16.-22.9.
www.hyvinkaa.fi/liikkujanviikko

Tänä vuonna Auton vapaapäivä osui lauantaipäivälle, ja sen ympärille rakennettiin
liikunnallinen tapahtuma Sveitsiin. Liikunnanohjaajat olivat vastassa bussia hotellilla
klo 11.00 ja siitä oli ohjattu porrastreeni sekä ohjattu luontopolkukävely. Kaikille
osallistujille jaettiin ilmaisliput Uimalaan. Ilmainen vesi-jumppa oli Uimalassa klo
12.30. Koko Auton vapaapäivän oli ilmainen paikallisliikenne.
Ilmainen paikallisliikenne
Auton vapaapäivänä:
• Edellisenä lauantaina
1017 matkaa
• 22.9.2018 tehtiin 2186
matkaa
• 1169 matkaa enemmän
• +50 %
Tapahtumien
osallistujamäärät:
• porrastreeni 16 hlö
• luontopolku 13 hlö
• vesijumppa 15 hlö

Yhteiskäyttöpyöräkokeilu
Konecranes ja Hyvinkään kaupunki

• Konecranesin työntekijöille suunnattu
yhteiskäyttöpyöräkokeilu 31.8.–30.11.2018
yhteistyössä kaupungin kanssa.
• Käytännön järjestelyistä vastasi Valpastin Oy.
• Pyörissä on älylukot, jotka toimivat puhelimeen
ladattavalla Donkey Republic –sovelluksella.
• Tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä
kulkemaan rautatieasemalta pyörällä töihin.
• Toisaalta he voivat käyttää pyöriä työpäivän
aikana esim. kulkemalla niillä lounaalle
keskustaan.
• Kokeilu sai niin hyvän vastaanoton, että
Konecranes jatkoi palvelua.

#pyöräilytalvi
12.-18.11.2018

•

•

•

#pyöräilytalvi -kampanja muistuttaa 12.–18.11.2018 kaikkia siitä, ettei pyöräily
talvellakaan ole mitenkään erikoista tai vaativaa. Kuten ei ole talvella
käveleminenkään. Päinvastoin – pyöräily on nopein ja hauskin tapa liikkua
myös lämpötilan pudottua ja päivien pimennyttyä.
Hyvinkäällä järjestettiin #pyöräilytalvi-tempaus ke 14.11., jolloin viisaan
liikkumisen Askel-työryhmä ja Liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet
jakoivat led-lamppuja pyöräilijöille.
Lisää tietoa pyöräilytalvesta: https://pyorailytalvi.fi/.

Koululaiskorttimainokset
Jaetaan kaikille peruskoululaisille kaksi
kertaa vuodessa

KOULUMATKA –HANKE
2017-2018
•
•

Hankkeelle saatiin Trafin hankerahoitusta
Hankkeen tavoitteet:
• lisätä tietoisuutta eri toimijoiden rooleista ja mahdollisuuksista
viisaan koulumatkaliikkumisen edistämisessä
• helpottaa erilaisten valmiiden liikennekasvatuksen aineistojen ja
toimintamallien saatavuutta ja käyttöönottoa
• ideoida 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, esittelyvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=22ZxknzMUas&feature=emshare_video_user
• Koulumatkaliikkumisen barometri
• Tehdyt aineistot koottu nettisivuille www.hyvinkaa.fi/koulumatka
• Pidettiin työpaja FillaRilla –aineistoista 16.4.
(www.fillarilla.fi eli Liikenneturvan uusi digitaalinen aineisto
pyöräilystä)

Kestävän liikkumisen (KELO)
ohjelman jalkauttamistyö
• 11.9. Tekymin ja kaavoituksen työpaja
• Kaupunginjohtaja Jyrki Mattilan tapaaminen

Pyöräilyn laatukäytävätyö
• Laatukäytävätyö on käynnistetty ja konsulttina toimii Strafica Oy.
• Työtä varten on kaupungin toimesta laadittu nykytilan kuvaus. Työssä on aloitettu
maastokatselmuksilla ja tarkoitus on laatia toteuttamissuunnitelma.
• Kaupungin puolelta työtä koordinoi liikennesuunnittelu, mutta siihen osallistetaan
myös muita yksiköitä.
• Työ kulkee rinta rinnan Kestävän liikkumisen ohjelman jalkauttamistyön kanssa.

Muuta
• Käynnistettiin Rautatieaseman
pyöräpysäköinnin suunnittelu
• Tehtiin Virkapyöräohjeistus yksiköille
• Kytäjäntien ja Ridasjärventien
pyöräteiden tiesuunnitelmien laadinta
on käynnistetty.
• Kaavaillassa esiteltiin Vanhankirkon
sillan eli uuden kevyen liikenteen
sillan vaihtoehtoja. Silta yhdistää
Hangonsillan uuden asuinalueen ja
Uudenmaankadun Hangonradan yli.
Sillasta on laadittu 5 erilaista versiota,
joita asukkaat saavat kommentoida.
Siltavaihtoehdot ovat nähtävissä
kaupunkimallissa:
https://hyvinkaa3d.appspot.com/Map.
html
 Tutustu suunnitelmiin  Käynnissä
olevat kaavahankkeet 
Vanhankirkon_siltavaihtoehto A-E

