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Johdanto
Liikenneturvallisuustyö on osa paikallista turvallisuustyötä ja kunnan asukkaiden
hyvinvoinnin edistämistä. Turvallinen elinympäristö on viihtyisä ja vetovoimainen,
joka houkuttelee tekemään entistä enemmän matkoja jalan ja polkupyörällä.
Tienkäyttäjien liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin vaikuttaminen ovat pääosin
Kirkkonummen eri hallintokuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja
poliisin tehtäviä. Parhaimmillaan liikenneturvallisuusnäkökulma otetaan huomioon
kunnan eri hallintokunnissa ja niiden välisessä yhteistyössä monissa eri toimissa,
kuten esimerkiksi henkilö- ja tavarakuljetusten järjestelemisessä, työntekijöiden
liikkumisessa ja eri asukasryhmiin kohdistuvassa tiedottamisessa. Poliisin suorittama
liikenteen valvonta ja Liikenneturvan tarjoama monipuolinen asiantuntija-apu
liikenneturvallisuustyössä ovat myös merkittävä osa liikenneturvallisuuden
edistämistä. Arjen liikenteessä korostuu myös jokaisen liikkujan vastuullinen
käyttäytyminen, jota on mm. turvavälineiden käyttö, liikennesääntöjen
noudattaminen ja muiden liikkujien huomioiminen.
Tämä raportti sisältää turvallisen ja kestävän liikkumisen edistämissuunnitelman
Kirkkonummen kuntaan. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty
Kirkkonummen liikenneturvallisuuden nykytila tapahtuneiden
liikenneonnettomuuksien, asukas- ja koululaiskyselyiden, ongelmakohteiden
kartoituksen ja aikaisempien suunnitelmien perusteella. Nykytilanteen analyysin sekä
turvallisen ja kestävän liikkumisen periaatteiden pohjalta on määritetty tavoitteet
kunnan tulevalle liikenneturvallisuustyölle sekä fyysisen liikenneympäristön
parantamiselle.

Työn tavoitteena on ollut liittää turvallisen ja kestävän liikkumisen näkökulma sekä
liikennejärjestelmätasoinen tarkastelu liikenneturvallisuustyöhön.
Liikenneturvallisuutta on käsitelty kokonaisuutena, johon vaikuttavat muun muassa
eri toimintojen sijaintivalinnat, kuntien asukkaiden liikkumisvalinnat,
liikennekäyttäytyminen sekä asenteet. Liikenneturvallisuustyön avulla edistetään
turvallista ja kestävää liikkumista lisäämällä kuntalaisten tietoisuutta ja osaamista sekä
luomalla niille edellytyksiä. Fyysisen liikenneympäristön parannustoimenpiteiden
määrittämisessä pääpaino on ollut pienten ja tehokkaiden
liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa.
Suunnitelman aikana Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta
aktivoitiin, ja ryhmä koordinoi ja toteuttaa jatkossa turvallista ja kestävää liikkumisen
edistävää työtä Kirkkonummella. Suunnitelmassa on ollut erityinen paino kunnan
liikenneturvallisuustyön uudelleen organisoinnissa. Työn pääpaino on
käytännönläheisen ja dynaamisen toimintaohjeen laatimisessa kunnan
liikenneturvallisuustyölle.
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Johdanto
Suunnitelma on laadittu laajan yhteistyön tuloksena ja sen tekemiseen ovat osallistuneet
kunnan eri hallintokuntien edustajat sekä liikennealan eri asiantuntijat. Asukkaat ovat
antaneet suunnitelmiin oman panoksensa aloitteiden ja asukaskyselyjen kautta.
Suunnitelmien laatimista ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä, jonka työskentelyyn ovat
osallistuneet seuraavat henkilöt:
Suvi Kylmänen
Ilmari Viljanen
Tiina Koivisto
Päivi Sorvari
Runa Kraemer
Herkko Jokela
Marko Kelkka
Olli Lehto
Satu-Sofia Rantala
Ilkka Kantola

Kirkkonummen kunta
Kirkkonummen kunta
Kirkkonummen kunta
Kirkkonummen kunta
Kirkkonummen kunta
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Liikenneturva
Liikenneturva
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Suunnitelman laatimisesta on vastannut Sitowise Oy, josta työhön ovat osallistuneet
Anna Korpinen, Katja Lindroos, Laura Poskiparta ja Laura Pihlajakangas.

Kuva: Suunnitelman laadinnan vaiheet
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Liikenneturvallisuustyön nykytilan kuvaus




Liikenneturvallisuustyöryhmä ei ole ollut Kirkkonummella toiminnassa muutamaan
viime vuoteen.
• Edellisen liikenneturvallisuussuunnitelman (2007) jälkeen ryhmän toiminta oli
aktiivista ja sen koordinoinnissa oli apuna suunnitelman laatinut konsultti.
Tuolloin ryhmä kokoontui säännöllisesti ja osallistui mm. Kirkkonummipäiville
liikenneturvallisuuteen liittyvillä tempauksilla.
• Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta on tavoitteena aktivoida uudelleen
Kirkkonummen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laadinnan
yhteydessä, jonka myötä ryhmällä on kaksi kokousta vuoden 2017 aikana.
Kunnan liikenneturvallisuustyö on keskittynyt viime vuosina seuraaviin toimiin:
• Sivistys- ja vapaa-aikatoimen palvelut: mm. liikennekasvatus kouluissa ja
päiväkodeissa sekä liikuntatoimen toteuttamat kampanjat
• Kuntatekniikan palvelut: liikenneturvallisuuden huomioiminen osana liikenteen
ja maankäytön suunnittelua. Lisäksi pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden
toteutus (mm. kuntalaisten liikenneturvallisuusaloitteet)
‒ Kuntatekniikalla on käytettävissä vuosittainen liikenneturvallisuusrahoitus,
jolla on toteutettu pieniä infratoimenpiteitä (mm. ajoesteitä, töyssyjä).
Kunnan toiveena on, että liikenneturvallisuusrahoitukselle soveltuvia pieniä
toimenpidekohteita löytyisi jatkossa enemmän.
‒ On tunnistettu, että vuosittaista liikenneturvallisuusrahaa voidaan jatkossa
käyttää myös liikenneturvallisuutta edistävän liikennekasvatus- ja
viestintätoiminnan toteutukseen.



Liikenneturvallisuustoimenpiteiden ja suunnitelmien esittely ja hyväksyntä
tapahtuu tapauskohtaisesti joko Kirkkonummen kuntatekniikan lautakunnassa tai
kunnanhallituksessa toimenpiteen kokoluokasta riippuen.



Kunnan lisäksi Kirkkonummen liikenneturvallisuustyössä on mukana myös muita
toimijoita eri tavoin
• mm. Uudenmaan-ELY-keskus, Liikenneturva, poliisi, puolustusvoimat, alueen
yrityksiä sekä järjestöjä ja yhdistyksiä
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Liikenneympäristön kuvaus
Tietoa kirkkonummelaisten liikkumisesta


Kirkkonummelaiset tekivät vuonna 2012 arkipäivisin noin 106 400 matkaa. Näistä
kävellen tehtiin 22 prosenttia ja pyöräillen 6 prosenttia. Erityisesti lyhyillä, noin 3–5
kilometrin matkoilla pyöräilyn lisäämiseen on huomattavaa potentiaalia. Kävelyä ja
pyöräilyä voidaan lisätä Kirkkonummen kaikissa väestöryhmissä.



Kirkkonummelaiset kulkevat suurimman osan matkoista henkilöautolla.
• Henkilöautoja yhteensä 19 226 kpl (v. 2017). Omistusaste on 493 henkilöautoa /
1000 asukasta (Uudenmaan ka 434).
• Mopoja 1 005 kpl (v. 2017). Omistusaste 26 mopoa/1000 as (Uudenmaan ka 20)
• Mopoautoja 41 kpl (v. 2017). Omistusaste 1,05 mopoautoa/1000 as
(Uudenmaan ka 0,84)



Kirkkonummelaisten tekemät matkat (2012)
1%

22 %

6%
57 %

Yksittäisten matkojen määrällä mitattuna kirkkonummelaisten henkilöautolla tehdyt
matkat ovat lisääntyneet vuosina 2008–2012 noin 3 400 matkalla/vuorokausi, mutta
henkilöautolla tehtyjen matkojen osuus kaikista tehdyistä matkoista on silti vähentynyt
60 prosentista 57 prosenttiin. Samaan aikaan Kirkkonummen väestö on kasvanut noin
4,5 prosenttia. Vuonna 2016 Kirkkonummen asukasluku oli 39 033 asukasta.

14 %

Henkilöauto

Joukkoliikenne

Pyöräily

Kävely

Muu

Lähteet:
Kirkkonummelaisten liikkumista on arvioitu viimeksi vuonna 2012 julkaistussa Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 -tutkimuksessa ja tätä ennen vuonna 2008 julkaistussa LITU 2008 -liikennetutkimuksessa.
Ajoneuvojen omistus ja väestötiedot: Trafi 2017, Liiteri-palvelu (Syke)
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Liikenneympäristön kuvaus


Joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä on kasvanut huomattavasti vuosina
2008–2012, ja joukkoliikenteen osuus matkoista on kasvanut 11 prosentista 14
prosenttiin.



Matka-ajassa mitattuna kirkkonummelaiset käyttävät Helsingin seudun kunnista
eniten aikaa matkustamiseen. Vuonna 2013 33 % kirkkonummelaisista
työskenteli kotikaupungissaan ja 61 % kävi töissä pääkaupunkiseudulla.



Kirkkonummelaisista koululaisista 25 % kulkee koulumatkansa
koulukuljetuksella. Määrällisesti heitä on yhteensä 1 311 (tilanne 31.8.2017).
Koulukuljetusten kustannukset ovat vuosittain noin 1,3 milj. €.
Koulukuljetusoppilaat kulkevat koulumatkansa:
•
avoimella HSL:n joukkoliikenteellä (75 % koulukuljetusoppilaista) ja
•
kunnan kilpailuttamien liikennöitsijöiden kuljettamina (25 %
koulukuljetusoppilaista).



Vuonna 2016 vammaispalvelulain (VPL) mukaisia kuljetusasiakkaita oli
Kirkkonummella 813, joista noin 73 % käytti kunnan kuljetuspalveluita. Matkoja
tehtiin vuoden aikana yhteensä noin 47 000, joista suurin osa (96 %) oli
asiointimatkoja. Kustannukset olivat yhteensä noin 1,7 milj. €.



Sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia kuljetusasiakkaita oli Kirkkonummella vuonna
2016 yhteensä 200, joista 68 % käytti kuljetuspalveluita. Matkoja tehtiin
yhteensä noin 6 300 ja niiden kustannukset olivat noin 94 000 €.

Kuva: Liikenneturva

Lähteet:
Kirkkonummelaisten liikkumista on arvioitu viimeksi vuonna 2012 julkaistussa Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 -tutkimuksessa ja tätä ennen vuonna 2008 julkaistussa LITU 2008 -liikennetutkimuksessa.
Kirkkonummen kunta 2017
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Asukaskysely ja koululaiskysely
Kyselyiden toteutus


Kirkkonummen kävelyn, pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden nykytilaa kartoittanut
kysely toteutettiin osana Kirkkonummen kävelyn- ja pyöräilyn
kehittämisohjelman laadintaa keväällä 2017.



Kyselyssä toteutettiin sekä asukaskysely että koululaiskysely. Kyselyn tuloksia
hyödynnettiin kesällä 2017 valmistuneessa Kirkkonummen kävelyn- ja pyöräilyn
kehittämisohjelman laadinnassa sekä Kirkkonummen turvallisen ja kestävän
liikkumisen suunnitelmassa.



Kyselyn aukioloaika: 9.1. - 3.2.2017



Vastaajien määrä yhteensä 832



•

203 vastausta koululaiskyselyyn

•

629 vastausta asukaskyselyyn

Arvioi Kirkkonummen liikenneturvallisuuden tilaa
Kaikki kulkutavat ja liikkujaryhmät huomioon ottaen (asukaskysely)

-arvostelu 1–5

1

2

3

4

5

7%
13 %

33 %

Kyselystä tiedotettiin:
•

Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla

•

Kirkkonummen kunnan Facebook-sivuilla ja Twitterissä

•

Kaikissa Kirkkonummen kouluissa rehtoreiden toimesta

•

Paikallislehdissä

20 %

27 %

n=604, joista ei vastanneet eli 0
arvosanan vastauksia 37 %
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Asukaskysely

Liikkumistottumukset
Polkupyörän käyttötottumukset
50%

39%

40%

34%

30%
20%

11%

5%

10%



Vastanneista 11 % kertoo käyttävänsä polkupyörää
säännöllisesti ympäri vuoden.



Vastanneista 39 % kertoo käyttävänsä polkupyörää
pääsääntöisesti vain kesäkaudella.



Vastanneista 8 % kertoo ettei käytä tai omista
polkupyörää.



Vastanneista 8 % kertoo käyttävänsä polkupyörää
liityntäliikenteessä (49 vastaajaa).



Vastanneista 20 % kertoo, että heillä on käytössään
joukkoliikenteen kausilippu aina tai lähes aina.



Vastanneista 40 % kertoo, että heillä ei ole koskaan
käytössä joukkoliikenteen kausilippua ja 22 %:lla se
on käytössä vain erittäin harvoin.

8%

3%

0%
Käytän
polkupyörää
säännöllisesti
ympäri vuoden

Käytän
polkupyörää
pääsääntöisesti
vain kesäkaudella
(n. huhtikuulokakuu)

Käytän
polkupyörää
satunnaisesti

En käytä
polkupyörää

En omista
polkupyörää

Ei vastanneet

n=579

Kuinka usein sinulla on käytettävissä voimassa oleva joukkoliikenteen kausilippu?
50%

40%

40%
30%
20%

22%

20%
10%

10%

8%

0%
Aina tai melkein aina

Satunnaisesti
(muutamina
kuukausina vuodessa)

Erittäin harvoin

Ei koskaan

Ei vastanneet

n=580
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Asukaskysely

Liikkumistottumukset
Henkilöauton käyttö
80%

72%

60%
40%
20%
0%

9%

Päivittäin

Lähes päivittäin
(muutamia kertoja
viikossa)

5%

7%

8%

Satunnaisesti

Ei henkilöautoa
käytettävissä

Ei vastanneet



Vastaajista 88 %:lla on voimassa oleva ajokortti



Vastanneista 72 % kertoi, että heillä on auto käytössä päivittäin.



2 % vastaajista kertoi, että heillä on liikuntarajoitteita (yhteensä 12 vastaajaa).

n=576
Ei vastanneita 53

Kuva: Sitowise Oy
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Koululaiskysely
Liikkumistottumukset

Millä kuljet koulumatkasi?
(Valitse kulkutapa, jota käytät eniten)

Millä muilla tavoin kuljet koulumatkojasi?
(Kaikki muut käytössä olevat kulkutavat)

Pyörällä
5%

Muulla tavoin,
miten?
2%

Bussilla
9%



Yhteensä 199 vastausta.



Suuri osa koululaisista kulkee kouluun
kävellen.



25 % kulkee koulumatkansa
koulukuljetuksella tai julkisella
joukkoliikenteellä.



Vastanneista kukaan ei ilmoittanut eniten
käyttämäkseen kulkutavaksi mopoa.



Muulla tavoin, miten? -kohtaan vastattiin,
että skuutilla.

Bussilla
17 %
Pyörällä
27 %
Kävellen
50 %

Henkilöauton
kyydissä
20 %
Mopolla
2%

n=199

Kunnan järjestämällä
koulukuljetuksella
8%

Henkilöauton
kyydissä
36 %
Kävellen
22 %

Kunnan järjestämällä
koulukuljetuksella
2%
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Asukaskysely

Tyytyväisyys kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin

KÄVELY
Vastaajat olivat erityisen tyytymättömiä kävelyreittien varustukseen,
liikenneturvallisuuteen, jalkakäytävien opastukseen ja viitoitukseen.
Pyydettäessä valitsemaan listalta 1 - 3 tekijää, joiden kehittämistä pidettiin tärkeimpänä,
nousivat tärkeimmiksi:
1)
Kävely-ympäristön esteettömyys
2)

Kävelyreittien jatkuvuus ja yhtenäisyys

3)

Kävelyreittien määrä.

PYÖRÄILY
Vastaajat olivat erityisen tyytymättömiä pyöräilyreittien jatkuvuuteen ja yhtenäisyyteen,
liikenneturvallisuuteen sekä pyöräteiden määrään.
Pyydettäessä valitsemaan listalta 1 - 3 tekijää, joiden kehittämistä pidettiin tärkeimpänä,
nousivat tärkeimmiksi:
1)
Liikenneturvallisuus
2)

Pyöräilymahdollisuudet ja pyöräteiden riittävä määrä

3)

Pyöräteiden jatkuvuus ja yhtenäisyys.
n=1102
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Asukaskysely

Liikennekäyttäytyminen
Asukaskysely: Kuinka usein käytät seuraavia turvavälineitä ja -laitteita?

Aina

Melkein aina

Noudatatko liikennesääntöjä kun liikut liikenteessä?

Joskus

Harvoin

En koskaan

En osaa sanoa
31%

69%

Käytätkö hands free -laitetta kun puhut puhelimessa autolla ajaessa?

22%

46%

Käytätkö turvavyötä linja-autossa?

27%

30%

Käytätkö turvavyötä autoillessasi kuljettajana?

26%

5%

10%

3%

83%

Käytätkö kypärää mopolla / moottoripyörällä ajaessasi?
Käytätkö liukuesteitä kengissä talvella?

28%

15%

11%

Käytätkö heijastinta pimeällä / hämärällä liikkuessasi?

0%

10 %

20 %

30 %

9%

37%

7%

31%

40 %

50 %

60 %

70 %

7%

7%

18%

64%

80 %

90 %

2016

→ Vastausten perusteella Kirkkonummella 97 %.

Pyöräilykypärää
käytti 57 %.
2016

→ Vastausten perusteella Kirkkonummella 64 %.

1%
1%
4%
100 %

n=400

Vertailutieto Uudenmaan maakunnan alueelta: Liikenneturvan tarkkailutilastoja vuosilta 2015 ja 2016
Turvavyötä käytti
henkilöautossa
etupenkillä taajaman
ulkopuolella 96 %.

2%

12%
13%

61%

Käytätkö kypärää pyöräillessäsi?

1%

36%

2%

50%

3%
1%
1%

97%

Käytätkö lasten turvaistuinta kuljettaessasi autossa pieniä lapsia?

Turvavyötä käytti
henkilöautossa
etupenkillä
taajamassa 95 %.

3%

9%

9%

12%

Heijastinta käytti
62 %.
2015

→ Vastausten perusteella Kirkkonummella 61 %.
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Koululaiskysely

Liikennekäyttäytyminen
Koululaiskysely: Mitä turvavälineitä käytät koulu- tai harrastusmatkoilla?
Käytän aina

Käytän yleensä

Käytän harvoin

Käytän autossa turvavyötä

En käytä koskaan

En liiku tällä kulkuvälineellä
2%

92%

Käytän heijastinta pimeällä liikkuessani
Käytän kypärää sähkölautaillessani

1%
2% 3%

6%

Käytän kypärää mopoillessani

79%

1%
2%

11%

Käytän kypärää skeitatessani

81%
5%

27%

Käytän talvella pyöräillessäni nastarenkaita

8%

2%

56%

6%

55%

28%

1% 4%

Käytän pyörän valoja pyöräillessäni pimeässä
Käytän pyöräillessä pyöräilykypärää

24%

24%

9%

18%

26%

12%

74%
0%

10 %

1%
2%

7%

26%

63%

2%
2%

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

5%

3%

90 %

7%
100 %

n=198

Kyselyyn vastanneista
koululaisista 86 % käyttää
pyöräilykypärää aina tai yleensä

Kyselyyn vastanneista
koululaisista 89 % käyttää
heijastinta aina tai yleensä

3. Liikenneturvallisuuskyselyt

15

Asukaskysely

Liikennekäyttäytyminen
Yleiset liikennerikkomukset tai liikennekäyttäytymiseen liittyvät ongelmat
Vastaajia pyydettiin valitsemaan listasta kolme yleisintä liikennerikkomusta tai liikennekäyttäytymiseen liittyvää ongelmaa, joita havaitset päivittäin Kirkkonummen liikenteessä.
Nopeusrajoituksia ei noudateta

19,8 %

Heijastinta ei käytetä

14,4 %

Autoilijat eivät anna tietä kävelijälle tai pyörälilijälle suojatiellä tai risteyksessä

13,5 %

Matkapuhelimen käyttö liikenteessä

8,7 %

Autoilijat eivät käytä vilkkua

8,6 %

Jalankulkijat ylittävät tien muussa kohdassa kuin suojatietä pitkin (vaikka suojatie olisi)

6,5 %

Autoilijoiden varomattomat ohitukset ja kaistanvaihdot, liian lyhyet turvavälit

6,2 %

Auton ja pyörän keskinäisiä väistämissääntöjä ei noudateta

5,1 %

Pyöräilijät eivät käytä valoja pimeällä

Mitkä ovat mielestäsi parhaimmat keinot
liikenneturvallisuuden parantamiseen ?

3,4 %

Pyöräilijät ajavat liian lujaa ja liian läheltä jalankulkijoita

3,1 %

Mopoilijoiden liikennesäännöistä piittaamaton käyttäytyminen ajoradalla tai piha-alueilla

2,7 %

Mopoilijat ajavat jalkakäytävällä tai pyörätiellä, jossa mopolla ajaminen on kiellettyä

TOP3
1) liikennekasvatus kotona ja koulussa sekä
liikennevalvonta,
2) valaistuksen parantaminen sekä
3) rakenteelliset hidasteet, kuten töyssyt,
kavennukset jne.

1,9 %

Pyörälijät eivät käytä pyöräilykypärää

1,9 %

Jalankulkijat tai pyöräilijät eivät noudata liikennevaloja

1,7 %

Autoilijat eivät noudata liikennevaloja

1,2 %

Lasten turvaistuimia ei käytetä pieniä lapsia kuljetettaessa autossa

0,4 %

Autoilijat eivät käytä ajovaloja

0,3 %

Rattijuoppous, tankojuoppous

0,3 %

Turvavyötä ei käytetä

0,1 %
0%

5%

10%

15%

20%

n=3455
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Onnettomuusanalyysi
Analyysin lähtökohdat


Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012–2016.



Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin.
• Yhteenvetoja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että poliisin tilastojen
ulkopuolelle jää suuri joukko erityisesti loukkaantumiseen johtaneita
pyöräilyonnettomuuksia.
• Tilaston ulkopuolelle jää myös paljon esimerkiksi pysäköintialueilla tapahtuneita
peltikolareita.



Itsemurhia ja epäiltyjä itsemurhia ei poisteta tilastosta, sairauskohtauksen
aiheuttamat kuolemaan johtaneet onnettomuudet poistetaan.



Liikennevahinkokeskuksen onnettomuustietoinstituutin OTI-aineisto sisältää
vuosien 2006–2015 kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Kuva: Sitowise Oy

4. Onnettomuusanalyysi
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Onnettomuusanalyysi
Liikenneonnettomuudet Kirkkonummella v. 2012–2016

Henkilövahinkoon johtaneet
onnettomuudet Kirkkonummella
vuosina 2012-2016

Liikenneonnettomuudet
Kirkkonummella vuosina 20122016

 Kirkkonummen liikenteessä
• kuolee keskimäärin 0,8 hlöä vuodessa
• loukkaantuu keskimäärin 35 hlöä vuodessa
 Polisiin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia on keskimäärin
209 kpl / vuosi

2016
2016
2015

2015

2014

2014
2013

Huom! Vuodesta 2016 alkaen omaisuusvahinkoon johtaneita
eläinonnettomuuksia ei ole tilastoitu, mikä voi selittää
onnettomuusmäärän laskun vuonna 2016. Riistakeskuksen tietojen
mukaan Kirkkonummella tapahtui vuonna 2016 yhteensä 213
eläinonnettomuutta.
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Lähde: Liikenneviraston onnettomuusrekisteri
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Onnettomuusanalyysi
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrän
kehitys Kirkkonummella ja koko Suomessa

Henkilövahinko-onnettomuudet v. 2007-2016
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Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on pysynyt lähes samana
ajanjakosoilla 2017–2011 ja 2012–2016
Henkilövahinko-onnettomuuksien kokonaismäärä on laskenut noin 18 %
viiden vuoden jaksojen välillä (keskimäärin 6,4 heva-onn. / vuosi).
Lähde: Liikenneviraston onnettomuusrekisteri
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Kirkkonummi

2014
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Koko Suomi

 Kirkkonummen onnettomuusmäärät ovat koko Suomea alhaisemmat.
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Onnettomuusanalyysi
Liikenneonnettomuuksien onnettomuusluokat (2012-2016)
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien
onnettomuusluokat vuosina 2012–2016

Liikenneonnettomuuksien onnettomuusluokat
Kirkkonummella vuosina 2012–2016
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Onnettomuuspaikat vuosina 2012–2016


Onnettomuuksista 26 % tapahtui taajama-alueilla (keskimäärin 54 kpl/vuosi), 81 % tapahtui
maantiellä ja 13 % katuverkolla. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 6 % kaikista
onnettomuuksista.



Onnettomuudet sattuivat useimmiten hyvissä sääolosuhteissa;
•

Onnettomuushetkellä sää oli kirkas tai pilvipoutainen 64 % onnettomuuksista.

•

Vesisateella tapahtui 9 % onnettomuuksista, lumi- tai räntäsateella 6 % ja sumulla 1 %.

•

20 %:lle onnettomuuksista säätietoa ei ole tilastoitu.

 Omaisuusvahinkoihin johtaneita onnettomuuksia sattui tarkasteluvälillä
yhteensä 894 kpl.
• Eniten omaisuusvahinko-onnettomuuksia sattui kantatiellä 51.
Omaisuusvahingoista huomattava määrä sattui myös Evitskogintiellä
(mt 1130), kantatiellä 50 (Kehä III) ja Porkkalantiellä (mt 11247).
• Omaisuusvahingot olivat tyypillisesti peuraonnettomuuksia (52 %
kaikista omaisuusvahinkoon johtaneista onnettomuuksista).



Onnettomuuksia tapahtui eniten loka- ja marraskuussa ja yleisin viikonpäivä oli perjantai.



Alkoholilla oli osuutta 5 %:ssa onnettomuuksista.



Vuosina 2012–2016 Kirkkonummella tapahtui yhteensä 151 henkilövahinko-onnettomuutta.

Kantatie 51 on valmistunut moottoritieksi vuonna 2013. Vuosina 2007–2011 kt
51:llä tapahtui 291 onnettomuutta, joista 28 johti henkilövahinkoon. Vuosina
2012–2016 kantatien onnettomuusmäärä oli 124 onnettomuutta, joista 14 oli
henkilövahinko-onnettomuuksia. Tarkastelun perusteella voidaan päätellä
turvallisuustilanteen parantuneen moottoritiehankkeen myötä.

•

Onnettomuuskartat ovat raportin liitteenä.

Onnettomuuksista neljä oli kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joista kolme oli
kohtaamisonnettomuuksia ja yksi yksittäisonnettomuus.
 Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet tapahtuivat maanteillä (yksi kantatiellä 51,
kaksi kantatiellä 50 (Kehä III) ja yksi yhdystiellä 11277 (Hirsalantie)).
 Alkoholilla ei ollut osuutta kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa.
Onnettomuuksista kolmessa oli osallisena raskas ajoneuvo.

•

Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui tarkasteluvälillä yhteensä 147 kpl.
 Onnettomuuksista 38 % oli yksittäisonnettomuuksia ja 32 % kevyen liikenteen
onnettomuuksia (18 mopedionnettomuutta, 19 polkupyöräonnettomuutta ja 11
jalankulkuonnettomuutta). Yksittäisonnettomuudet olivat pääsääntöisesti tieltä
suistumisia.

Lähde: Liikenneviraston onnettomuusrekisteri
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Onnettomuuskustannukset Kirkkonummella


Onnettomuuksista aiheutuu inhimillisten kärsimysten lisäksi taloudellisia menetyksiä.



Liikenneonnettomuuksista aiheutuvia kustannuksia voidaan arvioida onnettomuuksille
määritettyjen yksikkökustannusten perusteella.



Liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ovat (Tieliikenteen
onnettomuuskustannusten tarkistaminen, Trafi 2016):



•

Loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa noin 127 600 euroa

•

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa noin 3 109 900 euroa

•

Omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 2 200 euroa

Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin 15–20 %, jotka
sisältävät mm. pelastus-, terveys- ja sosiaalitoimen menoja aikaisempien tutkimusten
mukaan (mm. Valmixa 2006).

Kirkkonummen kunnan alueella tapahtuneiden
onnettomuuksien keskimääräiset vuotuiset
onnettomuuskustannukset olivat vuosina 2012–2016
noin 6,6 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuvien
kustannusten osuus on noin 0,7 milj. euroa.
Kuva: Liikenneturva

5. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet
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Liikenneturvallisuustyön visio
L i i k k u m i n e n K i r k ko n u m m e l l a o n
vastuullista ja turvallista.
Kenenkään ei tarvitse kuolla tai
l o u k k a a n t u a l i i ke n t e e s s ä .

Vision määrityksen taustalla ovat


Valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua



Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyön visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai

vakavasti liikenteessä.

loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikkuminen on vastuullista ja koetaan turvalliseksi.

5. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Kirkkonummen liikenneturvallisuustavoitteet
 Kukaan ei kuole Kirkkonummen liikenteessä
Liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähenee valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti neljänneksellä vuoteen 2026 mennessä

 Kirkkonummen liikenteessä loukkaantuu enintään 26 henkilöä vuodessa

Lisäksi vakavaan loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrän kehitystä seurataan jatkossa.

Tavoitteiden määrityksen taustalla


Suomi on sitoutunut puolittamaan tieliikennekuolemat ja vähentämään
loukkaantuneiden määrän neljänneksellä vuodesta 2010 vuoteen 2020.
• Määrällisenä tavoitteena on, että koko Suomen liikennekuolemien määrä
olisi alle 136 ja loukkaantuneiden määrä alle 5 750 vuoteen 2020 mennessä.



Kirkkonummella tavoitteen määrittämisen pohjalla on vuosien 2012–2016
onnettomuusmäärien keskiarvo. Tavoitteet on asetettu 10 vuoden aikajänteellä
perustuen vuonna 2010 asetettuihin valtakunnallisiin vähenemätavoitteisiin.
Tavoitevuodeksi on asetettu vuosi 2026.

23
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Kirkkonummen liikenneturvallisuustavoitteet

Liikenneturvallisuustyön painopistealueet tavoitteisiin pääsemiseksi

1. Liikenneturvallisuustyön rakenteet kuntoon ja ryhmän toiminta aktiiviseksi


Liikenneturvallisuustyön toimintamallin määrittäminen ja säännöllisen
liikenneturvallisuustyön toteuttaminen (liikenneturvallisuustyöryhmä).

2. Viisaan liikkumisen kytkentä liikenneturvallisuustyöhön


Liitetään viisaan liikkumisen edistäminen liikenneturvallisuusryhmän
tehtäviin.



Edistetään lihasvoimin liikkumista, joukkoliikenteen käyttöä ja kimppakyytejä
erilaisin kampanjoin ja kannustimin, kohdistetaan toimintaa kaikkiin
ikäryhmiin.



Panostetaan turvallisiin ja sujuviin kävely- ja pyöräilyreitteihin.



Hyödynnetään liikkumisen ohjauksen valtionavustusta ideoimalla vuosittain
erillishankkeita.



Hyödynnetään kolmannen sektorin toimijoita.



Hyödynnetään valtakunnallisia teemaviikkoja kuten pyöräilyviikko, liikkujan
viikko.

Rinnalla Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa asetetut tavoitteet:
• kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja
• pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
* Seurantamittarina kulkumuoto-osuuden kasvussa käytetään kahden vuoden välein tehtävää HSL:n
liikkumistutkimusta. Tavoite tarkoittaa, että vuoteen 2030 mennessä Kirkkonummella tehdään 15 %
enemmän kävelymatkoja ja jopa 80 % enemmän pyöräilymatkoja.

3. Päättäjät mukaan liikenneturvallisuustyöhön


Liikenneturvallisuussuunnitelman esittely kunnan luottamushenkilöille ja
virkamiesjohdolle.



Säännöllinen tiedottaminen päättäjille liikenneturvallisuustilanteesta ja
liikenneturvallisuussuunnitelman edistymisestä.



Osallistetaan päättäjiä vuosittaisen liikenneturvallisuustoiminnan
suunnitteluun.



Haastetaan päättäjiä mukaan erilaisiin viisaan liikkumisen tempauksiin.

4. Vastuullisen liikkujan teemat nostetaan esiin toteutettavassa
liikenneturvallisuustyössä
Liikenneturvallisuustyön kohderyhmät valitaan vuosittain osana
liikenneturvallisuustyöryhmän toimenpideohjelmaa.
Vastuullisen liikkuja teemat näkyvät vahvasti myös
liikenneturvallisuustiedottamisessa. Teemoja voivat olla esimerkiksi:
 tarkkaamattomuus (mobiililaitteet liikenteessä)
 aikuisten esimerkki
 turvalaitteet
 riskikäyttäytyminen
 ajoterveys

6. Liikenneturvallisuustavoitteet
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Liikenneturvallisuustyön rakenteet
Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävät


Liikenneturvallisuus- ja liikennekasvatustyön koordinointi kuntatasolla.



Kunnan yhteisten toimenpiteiden/kampanjoiden suunnittelu ja vastuujako.



Liikenneturvallisuus- ja kasvatustyön toimenpiteiden toteutumisen seuranta;
myös hallintokuntien ja yhteistyökumppaneiden oma toiminta.



Toimintasuunnitelman/vuosikellon ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan.



Liikenneturvallisuustilanteen seuranta (mm. liikenneonnettomuudet ja
liikenneilmapiiri).



Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely (mm. aloitteet).



Liikenneturvallisuusasioista ja suunnitelman valmistumisesta tiedottaminen.



Kunnan liikenneturvallisuustavoitteiden tarkistaminen 2–3 vuoden välein.



Mahdollisen ajankohtaisen liikenneturvallisuusteeman valinta.

Liikenneturvallisuusryhmän toiminta sopeutetaan käytössä oleviin resursseihin.
Tärkeintä on säännöllinen kokoontuminen.
Liikenneturvallisuustyöhön sisällytetään kestävän liikkumisen edistäminen
(kävely, pyöräily).

Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenten tehtävät
Puheenjohtaja
 vastaa ryhmän koollekutsumisesta ja kokousten järjestämisestä
 välittää tietoa hallintokuntien vastuuhenkilöille sekä sidosryhmille (työryhmän
jäsenet) ja
 vastaa ryhmän toiminnan tiedottamisesta sekä sisäisesti että ulkoisesti
(puheenjohtajan tehtävissä avustaa liikenneturvallisuuskoordinaattorina toimiva
konsultti)
Jäsenet
 osallistuvat aktiivisesti kokouksiin
 kertovat toteutuneesta liikenneturvallisuustyöstä omassa hallintokunnassa
 nostavat keskusteluun mahdollisia liikenneturvallisuuteen liittyviä huolenaiheita
asukkaiden tai henkilökunnan näkökulmasta
 tuovat esiin mahdolliset henkilöstön koulutustarpeet
 osallistuvat kunnan yhteisten toimien/kampanjoiden ideointiin ja suunnitteluun
 jalkauttavat yhdessä sovitut toimet omassa hallintokunnassa tai organisaatiossa

6. Liikenneturvallisuustavoitteet
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Liikenneturvallisuustyön rakenteet
Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano on seuraava:

Kirkkonummen kunnan liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja edistetään
poikkihallinnollisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä.



Työryhmän toiminta käsittää mm. konkreettisten toimien suunnittelua,
tehtävien jakamista edelleen yksiköihin ja sidosryhmiin,
liikenneturvallisuuteen liittyvää viestintää ja liikenneturvallisuustilanteen
seurantaa. Työryhmän toiminnassa painopiste on liikennekasvatuksessa ja
viestinnässä, mutta myös liikenneympäristöön liittyviä
turvallisuuskysymyksiä käsitellään ryhmän kesken.
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen on keskeinen osa
liikenneturvallisuustyötä ja kuuluu siten työryhmän toimintakenttään.







Kirkkonummen kunta
• Kunnallistekniikkapalvelut
• Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut
• Kuntoutuspalvelut
• Sivistyspalvelut
• Nuoriso- ja liikuntapalvelut
• Viestintä
• Kunnan vammaisneuvosto
• Kunnan vanhusneuvosto
Uudenmaan ELY-keskus
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Liikenneturva
Länsi-Uudenmaan polkijat
Upinniemen varuskunta

6. Liikenneturvallisuustavoitteet

Liikenneturvallisuustyön rakenteet

Liikenneturvallisuusryhmän kokous 1
(tammikuu)
- Edellisen vuoden toiminnan ja tilastojen
seurantatiedot
- Alkavan vuoden toimintasuunnitelman
runko ja budjetti
- Kevään toimet ja toteutuksen vastuutus

Liikenneturvallisuustyön vuosikello


Liikenneturvallisuustyön teemat rytmittyvät vuodenajan mukaan.
Lisäksi huomioidaan yleiset ja muut ajankohtaiset teemat.



Liikenneturvallisuustyötä ohjaa vuosittain vuoden alussa laadittava
toimintasuunnitelma.



Työryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa, mutta varsinainen
liikenneturvallisuustoiminta tapahtuu kokousten välillä.



Liikenneturvallisuusryhmän kokouksissa valitaan ja vastuutetaan
toimintasuunnitelman pohjalta liikennekasvatuksen toimet. Lisäksi
ideoidaan tarpeen mukaan myös uusia toimia vuoden aikana.



Kokouksissa käsitellään myös liikenneympäristöön ja sen
turvallisuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat.





Kokouksissa seurataan toimenpiteiden toteutumista ja kootaan yhteen
niistä saadut kokemukset. Ne raportoidaan toimintakertomukseksi
vuoden päättyessä.
Ryhmä koordinoi kunnan liikenneturvallisuusviestintää ja tiedotusta.

Liikenneturvallisuusryhmän kokous 3
(syyskuu-lokakuu)
- Kesän toimien seuranta ja kokemukset
- Loppuvuoden toimien täsmennys ja
vastuutus

TALVI
-

Liukkaus
Valot
Heijastimet
Moottorikelkat
Talvipyöräily

SYKSY
-

Heijastimet ja
pyörän valot
Koulumatkat
Suojatieturvallisuus
Hirvet liikenteessä

KEVÄT
-

Mopot
Jalankulku, pyöräily
Pyöräilykypärä
Ajonopeudet
Suojatieturvallisuus

KESÄ
-

Ajonopeudet
Selvänä rattiin
Kesälomaliikenne
Mönkijät,
maastoliikenne

Liikenneturvallisuus-ryhmän kokous 2
(huhti-toukokuu)
- Kevään toimien seuranta ja kokemukset
- Kesän ja alkusyksyn toimien täsmennys
ja vastuutus

6. Liikenneturvallisuustavoitteet

Liikennekasvatus ja viestintä
Toimenpidekokonaisuudet
Liikennekasvatuksen toimenpideohjelma määritetään vuosittain osana
liikenneturvallisuustyön liikenneturvallisuustyöryhmän toimintasuunnitelmaa.
Toimintasuunnitelmassa määritetään liikenneturvallisuustyön kohderyhmät kullekin
vuodelle, vuoden aikana toteutettavat toimenpiteet ja niiden onnistumisen
seurantatapa ja vaikuttavuuden arvioinnin mittarit.
Toteutettavat toimenpiteet valitaan seuraavien toimenpidekokonaisuuksien pohjalta ja
toimenpidekokonaisuuksien sisällöissä huomioidaan vastuullisen liikkujan teemat.
Toimenpidekokonaisuudet voivat olla esimerkiksi:
1.

Osaamisen varmistaminen – henkilöstön koulutus

2.

Koulujen/varhaiskasvatuksen liikenneturvallisuuspäivät

3.

Jatkuvat kampanjat – liikenneturvallisuus ja viisas liikkuminen

4.

Yksittäiset kouluttajavierailut (eri kohderyhmille järjestettävät tapahtumat)

5.

Liikenneturvallisuusasioiden tiedotus- ja viestintä

6.

Valmiiden aineistojen ja toimintamallien pohjalta toteutettavat tapahtumat,
kampanjat ja koulutukset (mm. Liikenneturvan aineistot)

28
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Liikenneympäristön parantaminen


Suunnitelman aikana toteutettiin maastokäynti ja esteettömyyskierros kyselyn ja
nykytila-analyysin pohjalta havaittuihin ongelmallisiin kohteisiin. Maastokäynneillä
arvioitiin tarkemmin liikenneympäristön toimenpidetarpeita. Maastokäyntien
yhteenvedot ovat suunnitelman tausta-aineistoa.



Liikenneympäristön parantamisen toimenpidesuunnitelmassa pääpaino on nopeasti
toteutettavissa ja kustannustehokkaissa toimenpiteissä sekä kunnan ja ELY-keskuksen
investointiohjelmiin jo viedyissä hankkeissa.



Toimenpideohjelman toimenpiteet muodostavat Kävelyn ja pyöräilyn
kehittämisohjelman (2017) kanssayhtenäisen kokonaisuuden liikenneympäristön
turvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseksi.



Toimenpiteet on luokiteltu kolmeen kiireellisyysluokkaan
• Luokassa I on pääosin pieniä, edullisia ja nopealla aikataululla toteutettavissa
olevia toimenpiteitä (mm. liikennemerkkien lisäyksiä ja siirtoja, näkemäraivauksia
sekä nopeusrajoitusten muutoksia)
• Luokkien II ja III toimenpiteet vaativat enemmän rahoitusta ja jatkosuunnittelua.
Toimenpiteet on luokiteltu luokkiin II ja III sen perusteella, mikä on toimenpiteen
oletettu toteutuksen aikajänne. Myös luokkien II ja III toimenpiteet ovat
liikenneturvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä toimenpiteitä.



Toimenpiteille on määritelty alustavat kustannusarviot, jotka tulevat tarkentumaan
tarkemman suunnittelun myötä.



Raportin liitteenä on esitetty liikenneympäristön parantamisen toimenpideohjelman
kohteet taulukkomuodossa ja kartalla.

7. Seuranta
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Seuranta
Kirkkonummen liikenneturvallisuustyötä seurataan säännöllisesti kunnan
liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta. Vuosittain alkuvuodesta laadittavassa
liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmassa kootaan yhteen kunnan
liikenneturvallisuustyön tavoitteet alkavalle vuodelle, vuoden aikana toteutettavat
toimenpiteet ja niiden seurantamittarit. Toimintasuunnitelmaa täydennetään
toimintakertomukseksi vuoden päättyessä, jolloin siihen kerätään yhteenveto
toimenpiteiden toteutuksen seurannasta ja vaikuttavuudesta. Toimintakertomuksen
valmistumisesta viestitään myös kunnan asukkaille, virkamiehille ja päätöksentekijöille.
Lisäksi liikenneturvallisuustyöryhmä seuraa liikenneympäristön, liikennekasvatuksen ja
viestinnän sekä liikenneturvallisuustyön organisoinnille asetettujen yksittäisten
tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Muita seurattavia asioita ovat kunnan
onnettomuustilanne, liikenneturvallisuustyön toimintaympäristön muutokset,
kuntalaisten liikenneturvallisuusaloitteet ja muut ajankohtaiset liikenneturvallisuusasiat.
Teemoja käsitellään liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksissa. Säännöllisen seurannan
ansiosta työryhmän toimintaa voidaan sovittaa tarpeen mukaan toimintaympäristön
muutoksiin.

Työryhmän apuna liikenneturvallisuustyön koordinoinnissa ja seurannassa voi toimia
konsultti, joka hoitaa ns. ”työrukkasena” kunnan liikenneturvallisuuskoordinaattorin
tehtäviä.
Määrällisten tavoitteiden seurantamittareita ovat seuraavat:
Tavoite

Mittari

Lähde

Liikenneonnettomuuksien
vähentäminen –
määrälliset tavoitteet

Tieliikenteessä
• kuolleet
• vakavasti
loukkaantuneet
• kaikki loukkaantuneet

Tieliikenneonnettomuustilasto,
Onnettomuustietoinstituutti
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Seuranta
Tavoitteiden painopiste-aluekohtaisia seurantamittareita ovat seuraavat:
Tavoite

Mittari

Lähde

Liikenneturvallisuustyön rakenteet
kuntoon ja ryhmän toiminta
aktiiviseksi

•
•
•
•
•

Ryhmän kokoontuminen ja jäsenten osallistumisaktiivisuus
Tapahtumien (kokoukset ym.) määrä
Viestintä ja näkyvyys mediassa (lehti, some ym.)
Toimintakertomuksen laadinta vuosittain
Vuosittain kohderyhmäkohtaisesti määritettävien ja toteutettavien toimenpiteiden määrä

Liikenneturvallisuusryhmä
Liikenneturvallisuusryhmä
Mediaseuranta
Liikenneturvallisuustyöryhmä
Liikenneturvallisuustyöryhmä

Viisaan liikkumisen kytkentä
liikenneturvallisuustyöhön

• Vuosittain kohderyhmäkohtaisesti määritettävien ja toteutettavien toimenpiteiden määrä,
onnistumisen ja vaikuttavuuden arviointi

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Päättäjät mukaan
liikenneturvallisuustyöhön

• Liikenneturvallisuussuunnitelman esittely kunnan luottamushenkilöille ja virkamiesjohdolle
• Säännöllinen tiedottaminen päättäjille liikenneturvallisuustilanteesta
• Päättäjien osallistumisaktiivisuus erilaisiin turvallisen ja viisaan liikkumisen tapahtumiin ja
kampanjoihin.

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Vastuullisen liikkujan teemat
nostetaan esiin toteutettavassa
liikenneturvallisuustyössä

•
•
•
•

Liikenneturvan seurannat, kuntakohtaiset laskennat
Poliisin tilastot
Nopeusnäyttöjen keräämät tiedot
Liikenneturvallisuustyöryhmä

Turvalaitteiden käytön seuranta
Liikennerikosten ja -rikkomusten määrä
Ylinopeutta ajavien osuus liikennevirrassa
Vuosittain kohderyhmäkohtaisesti määritettävien ja toteutettavien toimenpiteiden
onnistumisen ja vaikuttavuuden arviointi

Liikenneturvallisuustyöryhmä
Liikenneturvallisuustyöryhmä

Lisätietoja:
Suvi Kylmänen (Kirkkonummen kunta): suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi
Herkko Jokela (Uudenmaan ELY-keskus): herkko.jokela@ely-keskus.fi

