
 

 

NURMIJÄRVEN TURVALLISEN JA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA ON VALMISTUNUT 
 
Nurmijärvellä on valmistunut turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma. Suunnitelma on laadittu yh-
teistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Nurmijärven kunnan kesken. Suunnitelmassa on tutkittu liikenne-
turvallisuuden nykytilannetta Nurmijärvellä tilastojen perusteella sekä haastattelemalla asukasyhdistyksiä 
ja sidosryhmiä. Myös kuntalaisten antamia palautteita ja toimenpide-ehdotuksia käytiin läpi usean vuoden 
ajalta. Nykytila-analyysistä saatiin kuva keskeisistä ongelmista niin liikennekäyttäytymisessä kuin fyysisessä 
liikenneympäristössäkin. 
 
Nykytila-analyysin pohjalta työryhmässä heräsi huoli mopoikäisten nuorten turvallisuudesta. Tähän pyrittiin 
vaikuttamaan jo suunnitelman aikana laatimalla turvalliseen liikkumiseen liittyviä ohjeita kouluille ja nuor-
ten vanhemmille. Lisäksi käynnistettiin kunnan nuorisotyöntekijöille ja seurakunnan nuorten parissa työs-
kenteleville henkilöille suunnatun liikenneturvallisuuskoulutuksen järjestäminen. 
 
Liikennekäyttäytymiseen liittyviksi ongelmiksi tunnistettiin mm. ylinopeudet, saattoliikenteen ongelmat, 
mopoilla ja autoilla ajaminen jalankulku- ja pyöräilyväylillä sekä se, että suojatietä ylittävälle jalankulkijalle 
ei anneta tilaa. Näiden ongelmien poistamiseksi suunnitelmassa on esitetty konkreettisia toimenpiteitä, 
mutta liikennesääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen ei voida vaikuttaa ainoastaan liikenneympäristöä kos-
kevilla toimenpiteillä. Liikenneturvallisuuteen me kaikki tienkäyttäjät; autoilijat, mopoilijat, jalankulkijat ja 
pyöräilijät, voimme vaikuttaa omalla liikennekäyttäytymisellämme huomioimalla mm. heikommassa ase-
massa olevat tienkäyttäjät.   
 
Suunnitelman lopputuloksena laadittiin noin 80 kohtainen liikenneympäristön toimenpideohjelma sekä toi-
menpideohjelma Kirkonkylän esteettömyyden parantamiseksi. Työn aikana laadittiin myös erillisenä ELY-
keskuksen toimeksiantona selvitys Lepsämäntien suojateiden turvallisuuden parantamisesta Lintumet-
sän/Kalkerin kohdalla. Liikenneympäristön parannustoimenpiteissä on keskitytty erityisesti suojattomien 
tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseen. Toimenpiteet ovat pääosin melko pieniä ja niiden vaikutus 
onnettomuusmäärään on laskennallisesti vähäinen. Pienet toimenpiteet kuitenkin parantavat yleistä liiken-
neympäristön viihtyisyyttä ja selkeyttä sekä koettua turvallisuutta ja voivat parhaimmillaan jopa estää vaka-
van onnettomuuden. Turvalliset ja selkeät liikennejärjestelyt luovat edellytykset turvalliselle ja liikenne-
sääntöjen mukaiselle liikennekäyttäytymiselle. 
 
Liikenneonnettomuuksien taustalla on lähes aina inhimillinen tekijä. Turvallinen liikenneympäristö ehkäisee 
onnettomuuksia, mutta kaikkia onnettomuuksia ei voida ehkäistä liikenneympäristöä parantamalla. Tässä 
suunnitelmassa määritettyihin liikenneonnettomuuksien vähenemätavoitteisiin pääsemiseksi on erityisen 
tärkeää vaikuttaa tienkäyttäjien käyttäytymiseen liikenteessä. Nurmijärven liikenneturvallisuustyöryhmä 
koordinoi kunnan kaikissa toimintayksiköissä toteutettavaa liikenneturvallisuustyötä. Liikenneturvallisuus-
työn toiminnalliset tavoitteet ohjaavat liikenneturvallisuustyötä ja niissä huomioidaan kaikki ikä- ja liikku-
jaryhmät. Suunnitelmallisella liikenneturvallisuuden kasvatus- valistus- ja tiedotustyöllä pyritään vaikutta-
maan ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin liikenneturvallisuutta parantavasti.  
 
Nurmijärven kunnan liikenneturvallisuusvisioksi asetettiin:  

 
 



 

 

Suunnitelman laadintaan ovat osallistuneet Nurmijärven kunta, Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva sekä 
konsulttitoimisto Sitowise Oy. Suunnitelmassa määritettyjen liikenneympäristön toimenpiteiden toteutta-
minen aloitetaan kiireellisyysluokan 1 toimenpiteistä. Toimenpiteet ovat suunnitelman aikana tunnistettuja 
tarpeita ja niiden toteuttaminen riippuu kunnan ja ELY-keskuksen käytössä olevasta rahoituksesta. Toimen-
piteiden toteuttamista seurataan suunnitelman valmistuttua Nurmijärven liikenneturvallisuustyöryhmässä. 
 
 
Lisätietoja: 
Pia Korteniemi (pia.korteniemi@nurmijarvi.fi) 
Liikenneinsinööri 
Nurmijärven kunta 
 
Herkko Jokela (herkko.jokela@ely-keskus.fi) 
Liikennejärjestelmäasiantuntija 
Uudenmaan ELY-keskus 
 
Laura Pihlajakangas (laura.pihlajakangas@sitowise.com) 
Suunnittelija 
Sitowise Oy 
 


