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Liikenteen turvallisuusvirasto 

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus, 

hankeavustus 2019 - Hankekortti 

Hankekortin tiedot julkaistaan valtionavustusten verkkosivuilla. 

Kävelyn, pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden edistäminen maankäytössä - 

KÄPYLI 

Vastuutaho, 

yhteyshenkilö 

Kajaanin kaupunki, Jari Kauppinen, suunnittelupäällikkö, puh. 044 710 

0034 

Osallistujat Kajaanin kaupunki, Rovaniemi kaupunki, Ylivieskan kaupunki, Posio 

kunta, Suomussalmen kunta, Simon kunta ja Reisjärven kunta sekä La-

pin ELY -keskus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus 

Aikataulu 10/2019 12/2020 

Hankkeen tavoite 

ja sisältö, kohde-

ryhmä  

Hankeen pää tavoite on lisätä ihmisten osaamista kävelyn, pyöräilyn ja 

liikenneturvallisuuden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa. 

Hanke hyödyttää kuntia (kaavoitus, tekninen toimi, sivistystoimi, päät-

täjät) ja ELY -keskuksen ympäristö- ja liikennevastuualuetta. Kaikkien 

osapuolien höytynä on turvallisempi, kustannustehokkaampi ja entistä 

enempi kestäviä liikennemuotoja tukeva liikenneympäristö sekä infor-

maation kulun parantuminen. Hankkeessa hyödynnetään Lapin koulu-

matkojen turvallisuuden kehittäminen -hankkeen tuloksia sekä Oulun 

seudun kävely- ja pyöräilykoordinaattorityössä opittuja menetelmiä. 

Näistä lähtökohdista hankkeen aikana kävely-, pyöräily ja liikenneturval-

lisuusauditointi- ja koulutusmallia voidaan ottaa käyttöön laajasti muilla 

paikkakunnilla. 

 

Tiivistettynä hankkeessa: 

 Lisätään ihmisten osaamista kävelyn, pyöräilyn ja liikenneturvalli-

suuden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa (koulutus). 

 Kehitetään auditointiprosessia 

 Auditoidaan 7 kunnan vireillä olevia maankäytön suunnitelmia 

 

Ennakoitu tulos Hankkeen aikana: 

 Tehdään kooste auditoiduista kohteista ja siellä huomioiduista asi-

oista. 

 Luodaan auditoijan muistilista 

 Koulutuksen materiaali on yleisesti käytettävissä.  

Lisätietoja hank-

keesta 

Hankkeesta lisätietoa saa projektipäällikkö Minna Koukkulalta, puh. 

040 5722279 tai minna.koukkula@sitowise.com 
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Liikenteen turvallisuusvirasto 

Hankkeen päättyessä täydennetään: 

 

Tulokset Hankkeessa lisätiin ihmisten osaamista kävelyn, pyöräilyn ja liikennetur-

vallisuuden huomioimisesta maankäytön suunnittelussa (koulutus). 

Käynnistettiin sekä kehitettiin auditointiprosessia sekä tehtiin auditoin-

teja.  

Miten tavoitteet 

toteutuivat? 

Hankkeen aikana tehtiin auditointeja sekä luotiin auditoijan muistilista. 

Hanke eteni pääsääntöisesti oletetusti. Koronan vuoksi koulutusten jär-

jestämisen aikataulu viivästyi, mutta syksyllä järjestettyjä infokahveja 

pidettiin toimivana ratkaisuna. Infokahvi käytäntöä aiotaan alueella jat-

kaa yhteistyössä kuntien/ELY -keskusten kanssa. Myös auditointi toimin-

taa jatketaan osana liikenneturvallisuustyötä. 

Arvio hankkeen 

vaikutuksista 

Hankkeella oli auditointien sekä koulutusten kautta pitkäkestoisia vaiku-

tuksia. Suurimmat vaikutukset ovat kumminkin vasta tulossa kun audi-

tointitoiminta jatkuu mukana olevissa kunnissa. Tämä näkyy pitkällä ai-

kavälillä alueella liikkuvien kävelijöiden ja pyöräilijöiden olosuhteisiin 

sekä heidän turvallisuuteen. 

Mitä opittiin? Mitä 

kannattaisi tehdä 

toisin? 

Yllättävissäkin tilanteissa (korona) voi mahdollistaa uusia toimivia toteu-

tusmalleja (infokahvit). 

 


