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Hyvinkään kaupunki 

• 46 300 asukasta 
• 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 
• 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle 3 km pitkiä 
• 84 % hyvinkääläisistä asuu alle 400 m päässä 

bussipysäkistä 
• 215 km pyöräteitä 
• 6 paikallisliikenteen linjaa, yksi kutsulinja ja  
 9 palvelulinjaa 



Hyvinkään kartta 



Tiheä väestöpohja 

Kuva: Liikenteen tutkimuskeskus Verne, TTY 



Kulkutavat Hyvinkäällä 

jalankulku 
24 % 

pyöräily 
14 % henkilöauto,  

kuljettajana 
43% 

henkilöauto,  
matkustajana 

11% 

bussi (ja 
raitiovaunu) 

5 % 

juna (ja 
metro) 

3 % 
muut 
2 % 

Hyvinkäällä asuvien matkat 
arkena 

Lähde: WSP Finland Oy, Helsingin seudun laaja liikennetutkimus,  
matkapäiväkirjatutkimus 2007-2008 /Pastinen 10.11.2010 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Paikallisliikenteen matkustajamäärät 
1980-2013 

Matkustajamäärä
Matkaa/asukas



Miksi kannattaa edistää liikkumisen 
ohjausta? 
Kävely 
• Kävelyn kulkutapaosuus 24 % 
• Kävelyn nykyarvo 35,6 milj. €/v 
• Kävelyn kasvusta saatavat hyödyt: 

• 10 %: 1,0 milj. €/v 
• 20 %: 1,9 milj. €/v 
• 30 %: 2,8 milj. €/v 
• 40 %: 3,7 milj. €/v 

Pyöräily 
• Pyöräilyn kulkutapaosuus 14 % 
• Pyöräilyn nykyarvo 9,6 milj. €/v 
• Pyöräilyn kasvusta saatavat hyödyt: 

• 10 %: 0,3 milj. €/v 
• 20 %: 0,6 milj. €/v 
• 30 %: 0,8 milj. €/v 
• 40 %: 1,1 milj. €/v 

 

Terveysvaikutusten arviointi perustuu 
väestötasolla kuolleisuuden 
alenemiseen. Mukana EI ole 
onnettomuuskustannuksia tai 
sairastavuuden alenemista! 



Liikennejärjestelmäsuunnitelma 

• Laadittu yhdessä keskustaajaman osayleiskaavan kanssa 
vuosina 2009-2013 

• Päätavoitteet 
• Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen 
• Henkilöliikennejärjestelmän kehittäminen 
• Elinkeinoelämän kuljetusten turvaaminen 
• Liikenneturvallisuuden parantaminen 
• Ympäristöhaittojen vähentäminen 

 



Liikennejärjestelmäsuunnitelma 

• Tärkeimmät ehdotetut 
toimenpiteet 
• Askel-työn jatkaminen 
• Pyöräilyn laatukäytävät 
• Paikallisliikenteen 

terminaalin siirtäminen 
• Keskustan kehien 

toteuttaminen 
• Liityntäpysäköinnin 

lisääminen 
 



Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 

• Saanut T&K-rahoitusta Liikennevirastolta, ympäristöministeriöltä ja KKI-
ohjelmalta 

• Euroopassa yleisen SUMP:in eli kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman 
soveltamista suomalaiseen suunnitteluympäristöön 

• Pohjautuu yleiskaavaan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 
• Poikkihallinnollinen, osallistava, laajaan hyväksyntään tähtäävä 
• Tavoitteena myös muissa kunnissa monistettava malli 
• Kärkiteemana edistää kävelyn, pyöräilyn ja liikkumisen ohjauksen olosuhteita 

Hyvinkäällä 
• Liikkumisen ohjausta edistävän Askel-työryhmän statuksen 
 kohotus 
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Tulevaisuuden
kaupunki-

liikkumisen 
suunnittelu 

Valmistelu 

Tavoitteiden 
asettaminen 

Ohjelman 
laadinta 

Toteutus 

Lähtökohta: 
Halu parantaa 

asukkaiden liikkumis-
mahdollisuuksia ja 

kaupunkielämän laatua 

Rahoituksen varmistaminen ja 
prosessin aloitus 

PR 1: Sidosryhmien tunnistaminen; 
ohjelman rajaus ja laadinnan 
aikataulu 6.8. 

PR 2: Osallistuttamissuunnitelma 26.8. 

PR 3: Ongelma- ja mahdollisuuskartta 
(nykytilan kuvaus) 30.9. 

Verne: Skenaarioluonnokset 

OHRY 1: Skenaarioiden työstö 
(lokakuu) 

TP 1: Visio- ja tavoitetyöpaja (loka- marras) 

Verne/Hyvinkää: 
Sidosryhmätyöskentelyä 

Hyvinkää: Toimenpiteiden kartoitus 

PR 4: Toimenpiteiden läpikäynti ja 
jalostaminen 

TP 2: Toimenpiteiden valinta ja priorisointi (helmi-maalis) 

OHRY 2: Valittujen toimenpiteiden 
työstö (maaliskuu) 

Hyvinkää: tarkempi käytännön 
toteutuksen suunnittelu 

Verne: Ohjelman luonnoksen  
laatiminen seurantasuunnitelmineen 

PR 5: Ohjelmaluonnoksen läpikäynti 
(huhtikuu) 

Hyvinkää: Ohjelman kommentointi ja 
julkaisun valmistelu 

OHRY 3: Raportin hyväksyminen ja 
jalkauttaminen (huhti-touko) 

Hyvinkää: toteutus, kommunikointi, 
toteutuksen seuranta, ohjelman 
päivittäminen 

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 



Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 

• Ohjausryhmä 
• Pj. kaupunginjohtaja 
• Kaupungin johtoryhmä 
• Kaupunginhallituksen 

nimeämät edustajat 
• Liikennevirasto, 

ympäristöministeriö, KKI-
ohjelma, Uudenmaan ELY-
keskus 

• Projektiryhmä 
• Liikennesuunnittelu 
• TTY 
• Ympäristökeskus 
• Terveyspalvelut 
• Liikuntapalvelut 

• LJS -> SUMP 
• Vuorovaikutus ja osallistaminen 
• Seuranta ja vaikutusten 

arviointi 
• Poikkihallinnollisuus 
• Kulkumuotojen integrointi 
• Liikenteen palvelut ja 

älyliikenne 



Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 

• Missä mennään nyt? 
• Sitouttamissuunnitelman laadinta 
• Kestävän liikkumisen brändäys 
• Sidosryhmien kartoitus 
• Yhteistyö Segment-kohderyhmäviestinnän kanssa 

• Mitä seuraavaksi? 
• Työpajat tärkeimmille sidosryhmille 
• Tavoitteiden ja vision päättäminen 
• Toimenpiteiden kartoitus 
• Tiedottaminen 



Kiitos! 
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