
Myös liikenteessä



Viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelman 
toteuttaminen Inkoossa
• Vuonna 2016 valmistuneen päivitetyn liikenneturvallisuussuunnitelman 

painopisteiden edistämisen kohteet

• Liikenneympäristön toimenpidesuunnitelman toteuttaminen nuorten 
inkoolaisten liikkumisessa huomioiden tulevaisuuden liikkumisvälineet

• Turvallisen liikkumisen edistäminen ja liikkumisen kehittäminen hyödyntäen 
nuorten kilpailuviettiä

• Hankeavustuksen hakeminen Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM’lta
liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamiseen ja -kokeiluihin



https://www.inkoo.fi/palvelut/liikenne/viisaan_ja
_turvallisen_liikkumisen_suunnitelma



Nuorissa on tulevaisuus – myös liikenteessä
• Oppitunnin sekä liikennemerkki-

että –sääntökilpailun tavoitteena on 
tavoitteena tuoda nuorille 
tietoisuuteen reaaliaikainen 
lainsäädäntö ja myös vuonna 2020 
uudistuva Tieliikennelakiuudistus

• Teemapainotteinen 
ikäluokkiin kohdistuva 
liikenneturvallisuuden 
valistus, koulutus ja käytännön 
harjoittelu

• Hankkeessa on yhtenä merkittävänä 
tavoitteena tuoda tietoisuuteen 
tulevaisuuden liikkumisvälineet 
kuten sähköiset potkulaudat ja 
vastaavat sekä käytännöllisyys

• Valistusinformaation tavoitteena 
on luoda kokonaiskuva nuorelle 
turvallisen liikkumisen hyödyistä 
ja esikuvana olemisesta 
nuoremmille lapsille







Iloinen Inkoo – Nuorissa on tulevaisuus 
– myös liikenteessä

VAIHE 1: Informaatiotiedotus liikenneturvallisuudesta:
• Valistusinformaatio tiedottaminen nuorille inkoolaisille

• Infomateriaali julkaistaan Inkoon kunnan nettisivuilla ja toimitetaan 
ilmoitus kampanjasta some-kanavissa nuorille

• Materiaalissa on yleistä tietoutta liikennemerkeistä, -säännöistä ja 
liikenteenohjauksesta

• Informaatio olisi kasattu ja viety nettiin maaliskuussa 2019 jolloin 
nuorille jäisi noin reilu kuukausi aikaa tutustua ennen oppituntia



Iloinen Inkoo – Nuorissa on tulevaisuus 
– myös liikenteessä

VAIHE 2: ”Oppitunnit”
• Asiantuntijavetoiset ”oppitunnit” kohderyhmille / 2-2½h

• Asiantuntijoita Liikenneturvallisuus- ja Koulutusorganisaatioista kuten esim. 
Poliisi, autokouluopetuksen ammattilainen, Liikenneturva sekä Pelastuslaitos
• Lisäys 3.3.2020 Jussi Pohjonen Traficom – Radio Nova liikenteessä ja Jyrki Kaistinen Radio 

Nova podcast ”Kaistapäät”

• mahdollisesti eri ammattiryhmien edustajia kuten raskaan kaluston, linja-
autoliikenteen, ratsastuksen sekä maatalouden ammattilaisia
• Lisäys 3.3.2020 Ratsastaja Elena Wuorimaa, Inkoon vuoden nuori urheilija 2018, Lännen 

ratsastuksen MM-reiningin finaalissa 5.sija heinäkuussa 2019   

• Optiona olisi tarkoitus kysyä myös kunnan omia ammattilaisia kertomaan 
liikenneturvallisuudesta



Iloinen Inkoo – Nuorissa on tulevaisuus 
– myös liikenteessä

VAIHE 3: Liikennemerkki ja –sääntökilpailu

• Toteutetaan älypuhelinteknologiaa hyödyntäen maaliskuussa 2020 
(viestintä Inkoon www-sivustojen kautta) esim. KAHOOT.IT – sovellusta 
hyödyntäen erillisessä tilaisuudessa joko kaikki samassa paikassa (kahden 
videotykin avulla) ensin yksilökilpailuna ja sitten perään 
joukkuekilpailuna.

• Kilpailun ensimmäiset osiot otetaan mukaan ja huhtikuun lopussa Vaihe 4 
jälkeen parhaiten pärjänneet pyritään palkitsemaan liikenneturvallisuus 
ja/tai liikenteeseen liittyvien sponsoroitujen lahjakorttien myötä 

• KAHOOT.IT - sovelluksen kautta voidaan kysymykset ajoittaa riittävän 
lyhyt- tai pitkäkestoisiksi niin että vastauksen hakeminen muualta ei ole 
mahdollista ja kysymyksenä voi olla liikennemerkkitietoutta tai –sääntöjä

• Kilpailukysymyksissä on yleisteemaan painottuvia joihin vastaa kaikki ja 
kilpailu jatkuu perusosion jälkeen 2 eri jatko-osassa, jossa on 
erikoisteemaan liittyviä kysymyksiä



16.5.2020

16.5.2020

Inkoon torialueella

Inkoon torialueella



Iloinen Inkoo – Nuorissa on tulevaisuus 
– myös liikenteessä

VAIHE 4: AMAZING INKOO TRAFFIC RACE -liikennesuunnistus
• Toteutetaan nimensä mukaisesti Inkoon kunnan alueella sekä järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan torille pyöräilyyn liittyvää tapahtumaa ja siten, että 
tapahtuman kävijät pääsisivät kokeilemaan erilaisia liikkumisvälineitä (esim. 
sähköisellä voimanlähteellä olevat) ettää Inkoon keskustaan ja sen 
ympäristöön suuntautuville kevyen liikenteen ja ajoneuvojen väylille 
rakennetaan ns. suunnistusrata, jossa rasteille tultaessa on joko tehtävä tai 
tietovisa, joka saadaan selville rastilla esim. QR-koodin lukemalla käytössä 
olevalla osallistujan puhelimella (luettu tietopaketti jää kilpailijan puhelimeen 
opetusaineistoksi). 
• Tehtävässä ratkaistaan esim. rastin läheisyydestä näkyvät liikennemerkit ja/tai etäisyys 

tiettyyn kohteeseen ja tietovisassa voi olla esim. kysymyksenä voi olla vuodenaikaan liittyvä 
liikenneturvallisuusseikka sekä lisäksi reitillä on valvontapisteitä kuten nopeustutka, josta 
kilpailija voi saada ”sakkopisteitä” tai ”-aikaa”

• Tehtävässä ei ratkaise aika vaan osaaminen ja tietäminen



Iloinen Inkoo – Nuorissa on tulevaisuus 
– myös liikenteessä

PALKITSEMINEN
• Osallistujat palkitaan joukkoliikenteen lippupaketilla ja/tai 

liikenneturvallisuus-aiheisilla tuotteilla sekä voittajat erikseen laaja-
alaisemmilla palkinnoilla

• Tasoluokittain 3 parasta
• Koko kilpailun paras saa arvonimen

Inkoon Nuori Liikenneturvallisuusmestari 

Master of Traffic Safety by INKOO
• Palkitsemisen tavoitteena on luoda kiinnostusta turvallisempaan liikkumiseen sekä ohjata nuorisoa 

hyödyntämään Inkoon alueella toimivien joukkoliikennepalveluita tuottavien tarjoamia palveluita





Inkoolaisten
mahdollisuus

toteuttaa yhteisesti
turvallinen ympäristö

liikkumiseen 


