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Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus, 

hankeavustus 2021 - Hankekortti 

Hankekortin tiedot julkaistaan valtionavustusten verkkosivuilla. 

Nokian ajonopeus- ja käyttäjäselvitys   

Vastuutaho, 

yhteyshenkilö 

Nokian kaupunki, Juha Paattakainen, juha.paattakainen@nokiankau-

punki.fi  

Osallistujat Nokian kaupunki, Ramboll Finland 

Aikataulu 02/2022 06/2022 

Hankkeen tavoite 

ja sisältö, kohde-

ryhmä  

Hankkeen tavoitteena on tutkia, miten matkapuhelimista ja navigaatto-

reista saatua ajonopeustietoa voidaan käyttää osana lasten ja nuorten 

päivittäisten kohteiden liikenneturvallisuuden parantamista sekä täyden-

tää menetelmää käyttäjien osallistamisen keinoin. Hankkeella tavoitel-

laan kustannustahokasta tapaa seurata ajonopeuksia lasten ja nuorten 

päivittäisten kohteiden ympäristöissä. Käyttäjäkokemusten ja ajono-

peusanalyysin yhdistelmän kautta pyritään löytämään parhaita tapoja 

kehittää ja arvioida systemaattisesti liikenneturvallisuustilannetta koh-

teiden lähistöllä. Työn tulokset palvelevat Nokian liikenneturvallisuus-

työtä myös jatkossa ja ovat sovellettavissa myös laajemmin muihin 

kuntiin seudulla.  

 

Työssä on neljä vaihetta, lähtötietojen kerääminen tammi-helmikuussa 

2022, ajonopeustietojen kerääminen ja analysointi helmi-maaliskuussa 

2022, käyttäjäkokemusten kerääminen huhtikuussa 2022, sekä tulosten 

raportointi touko-kesäkuussa 2022.  

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat koululaiset ja nuorten harrasteryhmät, 

mutta hankeen tuloksista hyötyvät myös muut asukkaat sekä Nokian 

kaupunki. 

Ennakoitu tulos Ensimmäisessä vaiheessa syntyy kooste lasten ja nuorten kohteiden tur-

vallisuudesta kyselyn pohjalta, jota hyödynnetään työn kohdentami-

sessa. Toisessa vaiheessa tuloksena löydetään ajonopeustarkastelun 

keinoin tarkasteltavien kohteiden liikenneympäristöjen ongelmakohdat, 

sekä pohditaan mahdollisia syitä niiden taustalla. Lisäksi saadaan tietoa 

erilaisten ajonopeuden seurantamenetelmien soveltuvuudesta erityyppi-

sille väyläjaksoille. Lopulta tuloksena syntyy yhteenveto tarkkailu- ja 

haastattelututkimuksista sekä analyysi sekä toimenpidesuositukset lii-

kenneturvallisuuden parantamiseksi tutkimuskohteissa, josta laaditaan 

tiivis pdf-muotoinen raportti, jonka liitteenä ovat kohdekortit. 

Lisätietoja hank-

keesta 

Juha Paattakainen, juha.paattakainen@nokiankaupunki.fi 
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Hankkeen päättyessä täydennetään: 

 

Tulokset [Lyhyt kuvaus hankkeen tuloksista ja linkit mahdollisiin lopputuotoksiin, 

materiaaleihin ja aineistoihin (esim. linkki sivulle, joka tarjoaa lisätietoa 

hankkeesta ja sen tuloksista). Samoin kannattaa kertoa, miten toiminta 

jatkuu hankkeen päätyttyä.] 

Miten tavoitteet 

toteutuivat? 

 

Arvio hankkeen 

vaikutuksista lii-

kenneturvallisuu-

delle 

 

Mitä opittiin? Mitä 

kannattaisi tehdä 

toisin? 

 

 


