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Liikenneturvallisuustyöryhmä
Vihdin liikenneturvallisuustyöryhmä on poikkihallinnollinen, 
neljä kertaa vuodessa kokoontuva liikenneturvallisuutta 
edistävä työryhmä. 

Työryhmän kokoonpano vuonna 2021 oli:
• Vihdin kunta

• Kunnallistekniikka
• Kaavoitus
• Kuljetukset
• Opetus
• Viestintä
• Vanhusneuvosto

• Uudenmaan ELY-keskus
• Liikenneturva
• Poliisi
• Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Työryhmän tukena toimi liikenneturvallisuus-
koordinaattori Sitowise Oy:stä.
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Liikenneturvallisuusryhmän 
kokous 1
• Alkavan vuoden 

toiminnan suunnittelu
• Ajankohtaiset 

liikenneturvallisuusasiat

Liikenneturvallisuusryhmän 
kokous 2
• Kevään toimien seuranta ja 

kokemukset
• Kesän ja syksyn toiminnan 

suunnittelu
• Ajankohtaiset 

liikenneturvallisuusasiat 

Liikenneturvallisuusryhmän 
kokous 3
• Kesän ja syksyn toimien 

seuranta ja kokemukset
• Loppuvuoden toiminnan 

suunnittelu
• Ajankohtaiset 

liikenneturvallisuusasiat

Liikenneturvallisuusryhmän 
kokous 4
• Kuluneen vuoden 

seuranta ja kokemukset
• Seuraavan vuoden 

toimien ideointi
• Ajankohtaiset 

liikenneturvallisuusasiat



Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävät
Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtäviä ovat:

• Liikenneturvallisuustyön suunnittelu kunnassa ja vastuun jakaminen hallintokunnille ja sidosryhmille

• Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman seuranta, ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan

• Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely

• Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen

• Liikenteen ja maankäytön suunnitteleminen kestävän liikkumisen näkökulmasta

• Tavoitteiden tarkastaminen 2-3 vuoden välein

• Liikenneturvallisuusteeman/-teemojen valinta vuosittain

• Yhteistyö sidosryhmien edustajien kanssa



Vihdin liikenneturvallisuusvisio
Vihdin kunnan liikennejärjestelmän visio on

• Kukaan ei loukkaannu vakavasti tai kuole liikenteessä

• Liikkuminen on turvallista, esteetöntä ja mahdollista meille kaikille

Lisäksi merkittävänä tavoitteena on liikenneturvallisuustyöryhmän pitkäjänteinen toiminta, 
asennekasvatuksen tehostaminen sekä iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten liikkumismahdollisuuksien 
parantaminen. 
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Liikenneturvallisuuden vuosikello

Talvikilometrikisa (tammi-helmikuu)

Kilometrikisa (1.5.-22.9.2021)

Pysy pystyssä

Liikkujan viikko (syyskuu)

Heijastinpäivä (1.10.)

Energiansäästöviikko (vk 41)

Koulujen liikenneturvallisuusviikko (vko 37)

Kestävän kehityksen viikko

Pyöräilyviikko (28.8.- 5.9.)

Liikenne-
turvallisuuden ja 

kestävän 
liikkumisen 
vuosikello

Auton vapaapäivä (syyskuu)

Talvipyöräilyviikko (marraskuu)

Suojatiepäivystykset (koulujen alku)

Maailman ympäristöpäivä (5.6.)

Vuosikellosta valitaan vuosittain 
toteutettavat viestintäkampanjat ja ne 
teemaviikot, joihin yhdistetään tapahtumia.

Kaikkiin tapahtumiin ja kampanjoihin sisältyy tärkeänä 
osana viestintä ja tiedottaminen.     -symbolilla merkityt 
kampanjat sisältävän ainoastaan viestintää.

Tapaturmapäivä (13.8)

Vuosikelloon on korostettu tummemmalla ne kampanjat 
ja tapahtumat, joihin osallistuttiin vuonna 2021.



Toimenpiteet vuonna 2021



Toimenpiteet vuonna 2021

TOIMENPITEET VUONNA 2021 AJANKOHTA VASTUUTAHO SEURANTA

Kilometrikisa
• Kaikille kuntalaisille avoimen joukkueen perustaminen

1.5.-22.9.2021 Kunta Osallistujamäärä 17 ja poljettuja 
kilometrejä 15 600 km. 1 somepäivitys

Pyöräilyaiheinen karttakysely 
• Palkintona lahjakortti pyöräliikkeeseen

2.-18.6.2021 Puheenjohtaja, 
koordinaattori

Vastaajamäärä: 670
1 tiedote ja 2 somepäivitystä

Wuosisatamarkkinat
• Tapahtumassa jaettiin heijastimia ja satulasuojia

Elokuu 2021 Kunta, Liikenneturva Kävijämäärä: noin 7 000
Liikenneturvan osallistuminen peruuntui.

Suojatiepäivystykset Elokuu 2021 Puheenjohtaja, opetus 1 somepäivitys
Puheenjohtaja oli yhdellä suojatiellä

Pyöräilyviikko, pääteemana: Tervetuloa pyöräilijä 
• Satulasuojien ja heijastinten jako pienemmillä kouluilla
• Viestintäkampanja

28.8.- 5.9.2021 Puheenjohtaja, 
koordinaattori, viestintä

Satulasuojia ja heijastimia jaettiin noin 
50 kpl. Lisäksi 3 somepäivitystä.

Koulujen kestävän liikkumisen infopaketit
• Nummelanharjun koulu ja Vihdin lukio

Syksy 2021 Koordinaattori, rehtorit Laadittujen infopakettien määrä: 2 kpl

Heijastinpäivä
• Kirkonkylälle perustettiin heijastinpuu vapaaehtoisvoimin, johon 

kunta antoi noin 60 heijastinta. Lisäksi museon kaikille avoimeen 
pikkujoulutapahtumaan annettiin heijastimia jaettavaksi.

• Tiedote heijastimien laadusta + turvalaitteista

1.10. Puheenjohtaja, 
koordinaattori, viestintä

1 somepäivitys

Vuoden 2021 teemaksi valittiin Esteetön liikkuminen kaikille. 
Koronatilanteesta johtuen toiminta painottui kuitenkin viestintään. 
Esteettömyyskierros ja -kysely siirtyivät vuodelle 2022. 
Liikenneturvan kouluvierailu Vihkoon siirtyi myös vuodelle 2022.



Viestintä vuonna 2021

TIEDOTE AJANKOHTA KANAVA

Pysy Pystyssä 26.2.2021 Tiedote + Facebook

Nopeusnäyttötulokset (kunta ja ELY-keskus) 7.4.2021 Tiedote + Facebook

Kilometrikisa 30.4.2021 Tiedote + Facebook

Pyöräilykysely 2.6.2021 Tiedote + Facebook

Tunne liikennesäännöt 9.6.2021 Facebook

Luo uusi rutiini 8.7.2021 Facebook

Suojatiepäivystykset 10.8.2021 Facebook

Pyöräilyviikko 28.8.- 5.9.2021 Facebook

Heijastinpäivä 1.10.2021 Facebook

Autoilla ajaminen jalankulku- ja pyöräilyväylillä 21.10.2021 Tiedote + Facebook

Onnettomuustilanne (2016-2020) 8.12.2021 Tiedote + Facebook



Tempaukset vuonna 2021 – Pyöräilykysely
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Kuntalaisille järjestettiin kesällä pyöräilykysely, joka oli auki 
2.6.-18.6.2021 välisenä aikana. Kyselyllä selvitettiin 
kuntalaisten mielipiteitä pyöräilystä ja sen olosuhteista sekä 
yhteystarpeista. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi 
100 euron arvoista lahjakorttia pyörähuoltoon.

Kyselyn tuli yhteensä 670 vastausta. Suurin osa vastaajista 
oli naisia (65 %) ja työikäisiä eli 26-65-vuotiaita (85 %). 
Puolet vastaajista kulkee arkimatkoja vähintään viikoittain 
pyörällä. Yleisimmät syyt pyöräilyn valintaan arki-matkoilla 
olivat myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja 
terveyteen, ulkoilu ja virkistys sekä kätevä liikkumistapa. 

Vastaajien mielestä pyöräilymahdollisuuksia Vihdissä 
voitaisiin edistää etenkin lisäämällä pyöräteitä, parantamalla 
pyöräreittien turvallisuutta sekä panostamalla reittien 
yhtenäisyyteen ja jatkuvuuteen. 

Pyöräilykysely
Facebook



Tempaukset vuonna 2021 – Pyöräilyviikko
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Pyöräilyviikolla järjestettiin viestintäkampanja, jonka teemoja olivat:
• Pyöränhuoltovinkit
• Pyörällä kouluun –päivä 
• Kesän pyöräilykyselyn tulokset ja pyöräpysäköintipaikat

Pyörällä kouluun –päivänä jaettiin satulasuojia ja heijastimia 
pienemmille kouluille pysäköityihin pyöriin. 



Nummelanharjun koulun ja Vihdin lukion infopaketit
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Nummelanharjun koululle ja lukiolle laadittiin 
infopaketit kestävästä koulumatkaliikkumisesta ja 
saattoliikenteestä. Infopaketteihin lisättiin tietoa 
myös mopoilusta sekä koulun ympäristössä 
tunnistetuista vaaranpaikoista. Infonäytöille 
tehtiin erillinen karttaesitys mopoille sallituista 
jalankulku- ja pyöräilyväylistä.



Liikenneturvallisuusviestintä 1/3
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Facebook

Facebook



Liikenneturvallisuusviestintä 2/3
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Liikenneturvan Tunne 
liikennesäännöt -kampanja

Facebook Liikenneturvan Luo uusi 
rutiini -kampanja

Facebook

Koulujen alku
Facebook



Liikenneturvallisuusviestintä 3/3

Jk/pp-teillä ajaminen
Facebook

Heijastinpäivä
Facebook

Onnettomuustilanne
Facebook

14



Kestävän liikkumisen viestintä
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Kilometrikisa
Facebook

Opastetut pyöräilyreitit Nummelassa 
ja kirkonkylällä (erillinen hanke)

Facebook



Energiansäästöviikon viestintä
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Vihdin kunta jakoi lokakuussa Energiansäästöviikolla hyväksi koettuja energiavinkkejä ja 
-tekoja kuntalaisille Facebookissa. Viestintäkampanjan toteutti ilmastokoordinaattori.



Seuranta
SEURANTAMITTARI VASTUUTAHO TOTEUMA

Onnettomuusmäärät vuosina 2017-2021 Koordinaattori 62 liikenneonnettomuutta 
18 heva-onnettomuutta
2 kuolemaan johtanutta  onnettomuutta (Poliisin tietoon tulleet)

Liikennerikkomusten määrä Poliisi Liikennerikokset: 802 (Tilastokeskus)

Tiedot ylinopeuksista ja rattijuopoista Poliisi Liikenneturvallisuuden vaarantaminen: 475
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen: 35
Rattijuopumus: 100
Törkeä rattijuopumus: 34 (Tilastokeskus)

Turvalaitteiden käyttö Liikenneturva Ei kuntakohtaisia tietoja, yhteenveto: 
https://www.liikenneturva.fi/tutkimukset/liikenteen-
seurannat/#4b0ee3df

Ylinopeutta ajavien osuus liikennevirrassa 
-Kunnan kiinteät nopeusnäyttötaulut
-ELY-keskuksen siirrettävät nopeusnäyttötaulut

Kunta, Uudenmaan ELY-
keskus

ELY-keskuksen nopeusnäytöt:
• 13 kohdetta, joista vain 5 kohteesta saatiin tulokset
• 2/5 kohteesta yli 30 % ajoi yli 10 km/h ylinopeutta
Kunnan nopeusnäytöt:
• Tarkasteluajankohtina 0/4 kohdetta, joissa yli 30 % ajoi yli 10 km/h 

ylinopeutta

Tiedotteiden määrä Koordinaattori 6 tiedotetta ja 2 laadittua infopakettia (Nummelanharjun koulu ja lukio)

https://www.liikenneturva.fi/tutkimukset/liikenteen-seurannat/#4b0ee3df


Seuranta: Liikenneonnettomuudet 2017-2021
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▪ Liikenteessä kuolleita keskimäärin 
2,2 hlöä / vuosi (tavoite 
korkeintaan 1,2 hlöä / vuosi) 

▪ Liikenteessä loukkaantuneita 
keskimäärin 24,2 hlöä / vuosi 
(tavoite korkeintaan 32 hlöä / 
vuosi)

▪ Polisiin tietoon tulleita 
liikenneonnettomuuksia 
keskimäärin 62 kpl / vuosi
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Seuranta: Onnettomuusluokat 2017-2021
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Seuranta: Uudenmaan ELY-keskuksen nopeusnäytöt
Uudenmaan ELY-keskuksen siirrettäviä nopeusnäyttöjä oli ohjelmoitu Vihtiin 13 kohteeseen 
vuoden 2020 aikana. Nopeusrajoitukset ovat kohteissa 40, 50 tai 60 km/h. Näytöt olivat 
yhdessä kohteessa 2 viikkoa, minkä jälkeen ne siirrettiin seuraavaan kohteeseen. Tulokset 
saatiin raportoitua harmillisesti vain 5 kohteesta (tekniset syyt).

Yli puolet ELY-keskuksen Vihdissä sijainneista näytöistä olivat koulujen tai päiväkotien 
läheisyydessä. Li-säksi kohteita oli taajama-alueiden sisääntuloväylillä ja liittymäalueilla. 
Eniten yli 10 km/h nopeusrajoituksen ylittäneitä mitattiin Lopentiellä (liittymä) ja 
Vanjoentiellä (koulu). Lopentien ja Vanjoentien kohteet sijaitsivat lähellä nopeusrajoituksen 
muuttumiskohtaa, mikä voi osittain selittää nopeusrajoituksen ylittäneiden suurempaa 
osuutta. Näytön ensisijainen tehtävä on toimia muistuttajana nopeusrajoituksen 
muuttumisesta ja herättää autoilija huomioimaan oma tilanteeseen liian korkea ajonopeus.

Haimoontien molemmissa kohteissa ajonopeudet ovat maltillisia. Mitatuista ajonopeuksista 
65 % ja 69 % ovat noudattaneet nopeusrajoitusta ja vain 7 % ja 9 % mitatuista ajonopeuksista 
oli yli 10 km/h nopeusrajoituksen 40 km/h ylittäneitä.  
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Nopeusrajoitus
Mitattu

Keskinopeus, km/h
Rajoituksen mukaan 

ajaneita, ka %
Korkeintaan 10 km/h

nopeusrajoituksen ylittäneitä, ka %

40 km/h
(2/5 kohdetta)

36,6 km/h 67 % 92 %

50 km/h 
(2/7 kohdetta)

50,7 km/h 37 % 76 %

60 km/h 
(1/1 kohde)

68,0 km/h 23 % 56 %



Seuranta: Kunnan nopeusnäytöt
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Vihdin kunnan nopeusnäyttöjä oli vuoden 2021 aikana yhteensä neljässä kohteessa 
Nummelan ja Vihdin kirkonkylän alueella. 

Nopeusnäyttötaulut sijaitsivat Lohjantiellä (huhtikuu), Juhanintiellä (kesä-
heinäkuu), Haapakyläntiellä (elokuu) ja Nummelantiellä (syyskuu). Kaikissa 
mittauspaikoissa nopeusrajoitus on 40 km/h. Juhanintiellä nopeusrajoitusta 
noudatetaan muihin mittauspaikkoihin nähden hyvin, sillä vain 1 % mittausjaksolla 
mitatuista nopeuksista oli selkeitä yli 10 km/h nopeusrajoituksen ylittäneitä. 
Haapakyläntiellä, Nummelantiellä ja Lohjantiellä ajonopeudet ovat korkeampia. 
Mittausten mukaan nopeusrajoitusta noudattaa Haapakyläntiellä vain 26 %, 
Nummelantiellä 29 % ja Lohjantiellä 51 % autoilijoista. Loput ajavat joko lievää tai 
selkeää ylinopeutta. Selkeitä eli yli 10 km/h nopeusrajoituksen ylittäneitä 
ajonopeuksia oli Haapakyläntiellä 16 %, Nummelantiellä 15 % ja Lohjantiellä 6 % 
mitatuista ajonopeuksista.

Kohde
Mitattu

Keskinopeus
Korkeintaan 10 km/h

nopeusrajoituksen ylittäneitä

Lohjantie 40 km/h 94 %

Haapakyläntie 44 km/h 84 %

Nummelantie 44 km/h 85 %

Juhanintie 32 km/h 99 %


