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VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 

Kyselyyn vastasi yhteensä 530 henkilöä

82 % vastaajista on alle 45-vuotiaita

60 % asuu alle 5 kilometrin päässä 
Tyrnävän keskuksesta. 
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Asuinpaikkasi (vakituinen tai vapaa-ajan 

asunto) etäisyys kuntakeskuksesta (n=490)

Tyrnävän asukkaille ja muille alueella liikkuville kohdennettu 
osallistamiskysely toteutettiin toukokuussa 2022. Kyselyssä kartoitettiin 
liikkujien kokemuksia kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista sekä liikenteen 
turvallisuudesta. Sanallisten vastausten lisäksi vastaajien oli mahdollista 
antaa palautetta suoraan kartalle. 



VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 

95 % vastaajista on asukkaita Tyrnävän 
keskuksen alueella. Puolestaan noin 2 %
kyselyyn vastanneista on vapaa-ajan asukkaita.

Yleisin postinumeroalue vastaajilla oli 
Tyrnävän keskuksen alue (347 vastaajaa). 
Kuntarajojen ulkopuolisilta postinumeroalueilta 
annettiin yhteensä 22 vastausta.

2

5

10

18

478

Muu

Kunnassa muuten vieraileva

Vapaa-ajan asukas
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Mikä on suhteesi Tyrnävään? (n=504)



PYÖRÄLIIKENNE



PYÖRÄILYTOTTUMUKSET

Tyrrnävän asukkaista suurin osa liikkuu pyöräillen vuoden ympäri. Vastaajista 
43 % pyöräilee eniten kesäaikaan. 

Asukkaat tekevät yleisimmin alle 3 km mittaisia matkoja (53 %).  

Vastaajat omistavat erityyppisiä pyöriä. 42 % kertoo omistavansa 
tavanomaisen kaupunkipyörän tai hybridipyörän. Puolestaan 7 % vastaajista 
omistaa sähköavusteisen pyörän. 3 % vastaajista ei omista polkupyörää.

Vastaajista 13 % kertoo kulkevansa usein osan matkasta pyörällä ja osan 
joukkoliikennevälineellä.
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Mikä on yleisimmin kulkemasi yhdensuuntaisen 

matkan pituus (esim. työ-, opiskelu-, koulu- tai 

asiointimatka)? (n=503)
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PYÖRÄLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN

Kyselyyn vastanneet kertovat, että erityisesti liikenneturvallisuuteen sekä pyöräilyväylien kunnossapitoon tulisi panostaa. Vastaajien 

mukaan turvallisemmat pyöräilyreitit (53 %), pyöräilyväylien parempi kunto (39 %) sekä parempi talvikunnossapito (33 %)

saisivat heidät pyöräilemään enemmän. Moni toivoo myös sujuvampia pyöräilyreittejä (32 %).

Muina syinä vastaajat kertovat, että jos pyöräilyväyliä lisättäisiin sekä tiet olisivat paremmassa kunnossa, pyöräilisivät he myös 

enemmän. Moni vastaajista kertoi myös pitkien välimatkojen vaikuttavan pyöräilyn houkuttelevuuteen.
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Työpaikallani olisi lainattavissa auto työasiointia varten, jotta minun ei tarvitse käyttää omaa autoa työpäivän aikana

Määränpäässäni olisi asialliset pukeutumis- ja suihkutilat

Selkeämpi opastus (esim. opasteviitat) pyöräilyreiteillä

Pyöräilyreiteistä ym. tiedottaminen

Parempi pyöräpysäköinti määränpäässä (laatu, turvallisuus, helppokäyttöisyys)

Oman pyörän huoltaminen tai vaihtaminen paremmin minua palvelevaksi (esim. sähköpyörä)

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottaminen omille väylilleen

Oma asennemuutos

Muu syy

Viihtyisämpi pyöräily-ympäristö

Pyöräilen jo paljon

Sujuvammat ja suoremmat pyöräilyreitit

Parempi talvikunnossapito (auraus ja hiekotus)

Pyöräilyväylien parempi kunto (esim. päällystet)

Turvallisemmat pyöräilyreitit

Mikä saisi sinut liikkumaan enemmän pyöräillen työ-, opiskelu-, koulu- tai asiointimatkoja? (n=505)



PYÖRÄLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN

Pyöräilyolosuhteiden liikenneturvallisuus, talvikunnossapito 
sekä pyöräilyreittien jatkuvuus ja yhdistävyys herättävät 
vastaajissa eniten tyytymättömyyttä. Kyselyyn vastanneet 
ovat tyytyväisimpiä pyöräilyn opastukseen ja viitoitukseen.

Erityisen tärkeäksi pyöräliikenteen kehittämistoimenpiteeksi 
asukkaat näkevät liikenneturvallisuuden parantamisen sekä 
pyöräilyreittien laadun parantaminen kunnossapidon 
näkökulmaista. Pyöräilyolosuhteita toivotaan yleisesti 
kehitettävän.

Yleisellä tasolla asukkaat eivät ole tyytyväisiä eikä 
tyytymättömiä Tyrnävän pyöräilyolosuhteisiin (Yleisarvion ka. 
2,9). 
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Pyöräreittien jatkuvuus ja yhdistävyys

Pyöräreittien kunnossapito talvella

Liikenneturvallisuus

Pyöräilyväylien määrä

Pyöräreittien rakenteellinen kunto

Pyöräilyreittien viihtyisyys ja houkuttelevuus

Yleisarvio pyöräilyolosuhteille
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Opastus ja viitoitus
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Erittäin tyytymätön (1)

Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita arkiliikkumisen kannalta?

Kuinka tyytyväinen olet pyöräilyolosuhteisiin Tyrnävällä? (n=519)
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Pyöräilyn ja jalankulun erottelu toisistaan

Opastuksen ja viitoituksen kehittäminen

Pyörän pysäköintimahdollisuuksien määrän, laadun tai turvallisuuden parantaminen

Pyöräilyn sujuvuuden ja ajamisen mukavuuden kehittäminen

Pyöräreittien jatkuvuuden parantaminen

Pyöräreittien talviaikaisen kunnossapidon tehostaminen (auraus, hiekoitus, lumivallien poisto)

Pyöräilyolosuhteiden kehittäminen yleisesti

Pyöräreittien kunnon parantaminen (päällyste, painaumat, kuopat jne.)

Pyöräilyn liikenneturvallisuuden parantaminen

Erittäin tärkeää (4) Melko tärkeää (3) Ei kovin tärkeää (2) Ei lainkaan tärkeää (1)
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PYÖRÄLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN

Tyrnävän asukkaille mielenkiintoisimpina reitteinä 
näyttäytyvät lähireitit (47 %), jotka ovat helposti 
pyöräiltävissä maksimissaan parissa tunnissa.

Yhdessä perheen kanssa liikkuminen on asukkaille tärkeää. 
Vastaajista 30 % pitää perhepyöräilyyn soveltuvia reittejä 
kiinnostavina. Lisäksi luonnonläheisiä ympäristöjä pidetään 
houkuttelevina pyöräilemiseen.

Erityisistä pyöräilyn muodoista eniten mielenkiintoa 
herättää maasto- ja XC-reitit (26 %). Moni on myös 
kiinnostunut maantie- ja retkipyöräilyreiteistä, gravel sekä 
bikepacking –tyyppisestä pyöräilystä.

59 % vastaajista arvioi oman pyörällä 

liikkumisen lisääntyvän tulevaisuudessa.
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Bike packing (useamman päivän pyörävaellus)

Helposti joukkoliikenteellä saavutettavat reitit

Muu reittityyppi

Soratie (gravel)

Haastava maasto, vaihtelevat korkeuserot

Yhden päivän aikana poljettavat reitit

Taajama-alueen reitit

Palveluita lähellä ja lyhyen matkan päässä reitistä

Maantie- / retkipyöräilyreitit
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Perhepyöräilyyn soveltuvat reitit

Luonnonläheinen ympäristö kauempana asutuksesta

Helppokulkuiset tasaiset pyöräilymaastot

Lyhyet lähireitit, joiden kulkemiseen menee maksimissaan pari tuntia

Millaisia vapaa-ajan pyöräreittejä pidät kiinnostavimpina? (voit valita useampia) 

(n=484)
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Mikä on oma arviosi pyöräillen liikkumisestasi 

tulevaisuudessa? (n=487)
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”Kylällä pyörätiet ovat oikein hyvät ja erittäin hyvin viitoitettu. Tyytymättömyys 
johtuu pyöräteiden puutteesta esim. Murtoon tai tai edes Tupokselle.”

”Tässä mielestäni turvallisuus on selkeä ykkösasia, nyt joutuu pyöräilemään 
autojen seassa esim. Muhostien varressa, jossa tosi korkeat nopeudet autoilla!”

”Enemmän asfaltoituja teitä .”

”Se että olisi enemmän mettäreittejä, jossa voisi pyöräillä koska pidän metsässä 
pyöräilemisestä kun on rauhallista jne.”

”Kävely- ja pyöräteitä voisi aurata ja hiekoittaa tai suolata talvella enemmän. 
Talvella pyörällä on vaikea kulkea esimerkiksi kouluun, koska tiet ovat ihan 
loskassa, lumessa ja jäässä.”

Kattava pyörätieverkosto vaikuttaa myös Tyrnävän houkuttelevuuteen 
asuinpaikkana erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta.”

MUUT PYÖRÄLIIKENTEEN HUOMIOT

Avoimissa vastauksissa pyöräliikenteen osalta korostuvat 
erityisesti tarpeet lisätä pyöräliikenteen väyliä. Uusia 
pyöräliikenteen väyliä toivotaan erityisesti Temmeksen ja 
Tyrnävän keskuksen välille, Tupostielle, Muhostielle, 
Vaaranmaantielle sekä Murto – Tyrnävän keskus välille.

Asukkaat pitävät tärkeänä pyöräliikenteen kehittämistä sekä 
näkevät sen tuovan monipuolisia hyötyjä viihtyvyyteen, terveyteen 
sekä imagolliseen vetovoimaan.

Samalla asukkaat toivovat myös väylien parempaa kunnossapitoa
sekä jo olemassa olevien väylien asfaltointia. Myös pyörien 
pysäköintimahdollisuuksia halutaan kehitettävän.

Vastauksissa toivotaan kehittämistoimenpiteiden kohdistuvan 
erityisesti taajaman ulkopuolelle.

Kyselyyn vastanneet kertovat, että pyöräliikenteen väylien 
rakentaminen lisää Tyrnävän vetovoimaisuutta asuinpaikkana.

”Uudet kyltit ovat erittäin hyvät ja ne lisäävät mielekkyyttä 
pyöräillä.”



PYÖRÄMATKAILU

Tyrnävän pyörämatkailun kehittämistä pidetään 
tärkeänä. 82 % vastaajista katsoo pyörämatkailuun 
tarkoitettujen reittien kehittelemisen olevan erittäin tärkeää 
tai melko tärkeää.

Kyselyyn vastanneet kertovat avoimissa vastauksissa, että 
pyöräliikenteen väylien rakentaminen lisäisi Tyrnävän 
vetovoimaisuutta matkailijoiden osalta.

Samalla vastaajat arvioivat, että pyöräilyn infrastruktuurin 
rakentaminen sekä pyöräilyreittien kehittäminen lisäävät 
myös Tyrnävän kunnan vähittäiskaupan ja palveluiden 
ostovoimaa.

53 %38 %

8 %

1 %

Kuinka tärkeänä pidät Tyrnävän pyörämatkailun 

kehittämistä (reittejä lyhyille ja pitkille pyöräretkille 

paikallisille ja matkailijoille)? (n=486)

Erittäin tärkeänä (4)

Melko tärkeänä (3)

En kovin tärkeänä (2)

En lainkaan tärkeänä (1)

Keskiarvo = 3,1

”Tyytyväisyyteni tulee siitä, että täällä Murrossa on minulle sopiva 
Maastopyöräreitti.”

”Pyöräilymahdollisuuksien parantaminen kylänpinnan ulkopuolella 
olisi tärkeää, pidempiä pyöräilyreittejä ei oikein ole”

”Pyöräreittien lisääminen toisi lisää paikkakunnan ulkopuolisiakin 
käymään Tyrnävällä.”

”Turismipyöräilystä olisi hyötyä myös tyrnäväläisille yrittäjille, jota 
pidän tärkeänä. Pyöräilijät käyttäisivät esim. Ravintolapalveluita.”



JALANKULKU



JALANKULKU

Kyselyyn vastanneista 38 % ei liiku lainkaan työ-, opiskelu- tai 
asiointimatkoja jalan. Vastaajista 18 % liikkuu jalan vuoden ympäri.

Turvallisempiin jalankulkureitteihin sekä parempaan
talvikunnossapitoon investoiminen saisi Tyrnävän asukkaat kävelemään 
enemmän. 

Vastaajien mukaan myös jalankulkuväylien kunnon sekä sujuvuuden 
parantaminen vaikuttavat kävelyn suosimiseen kulkumuotona.

Muina syinä vastaajat kertovat, että jos jalankulkuväyliä rakennettaisiin, 
kävelisivät he myös enemmän. 

Vastaajista 21 % kertoi kulkevansa usein osan 

matkasta kävellen ja osan joukkoliikenteellä.

47 % vastaajista arvioi oman kävellen 

liikkumisen lisääntyvän tulevaisuudessa.
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Liikutko jalan työ-, opiskelu-, koulu- tai asiointimatkojasi? 

(koko matkan) (n=493)

Mikä saisi sinut liikkumaan enemmän jalan työ-, opiskelu-, koulu- tai 
asiointimatkoja Tyrnävällä? Valitse enintään kolme tärkeintä asiaa. 

(n=458)
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Työpaikallani olisi lainattavissa auto työasiointia varten

Määränpäässäni olisi asialliset pukeutumis- ja suihkutilat

Selkeämpi opastus jalankulkureiteillä

Jalankulkureiteistä ja niiden hoidosta tiedottaminen

Muu syy

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottaminen toisistaan omille väylilleen

Viihtyisämpi jalankulkuympäristö

Esteettömät reitit

Kävelen jo paljon

Oma asennemuutos

Lyhyemmät etäisyydet kohteisiini

Jalankulkuväylien parempi kunto (esim. päällysteet)

Sujuvammat jalankulkureitit

Parempi talvikunnossapito (auraus ja hiekoitus)

Turvallisemmat jalankulkureitit



JALANKULKU

Tyrnävän asukkaiden mielestä jalankulkureittien 
talviaikaista kunnossapitoa tulisi viedä eteenpäin. 
Yleisesti talviaikaiseen kunnossapitoon ollaan 
tyytymättömiä. 25 % vastaajista oli joko 
tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä 
kunnossapitoon talvella ja 53 % pitää sen tehostamista 
erittäin tärkeänä.

Liikenteellinen turvallisuus, turvallisuuden 
tunteen lisääminen sekä jalankulkureittien kunnon 
parantaminen ovat myös jalankulkijoille tärkeitä 
kehittämiskohteita. 

Yleisellä tasolla asukkaat eivät ole tyytyväisiä eikä 
tyytymättömiä Tyrnävän jalankulun olosuhteisiin 
(Yleisarvion ka. 3,1). 

Avoimissa vastauksissa tuodaan esille, että 
kattavampi jalankulku- ja pyöräliikenneverkosto lisää 
sekä asukkaiden liikenteellistä turvallisuutta että 
turvallisuuden tunnetta. Myös valaistusta sekä 
levähdyspaikkoja toivotaan lisättävän Tyrnävän 
alueelle.
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Kuinka tyytyväinen olet jalankulkuolosuhteisiin Tyrnävällä? (n=472)
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Jalankulkualueiden viihtyisyyden ja houkuttelevuuden kehittäminen

Jalankulun esteettömyyden kehittäminen

Jalankulkureittien jatkuvuuden lisääminen

Jalankulkuolosuhteiden kehittäminen yleisesti

Jalankulkureittien kunnon parantaminen (päällyste, painaumat,…

Jalankulkijan turvallisuudentunteen lisääminen

Jalankulun liikenneturvallisuuden parantaminen

Jalankulkureittien talviaikaisen kunnossapidon tehostaminen…

Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita? (n=443)

Erittäin tärkeää (3) Melko tärkeää (2) Ei lainkaan tärkeää (1)
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KARTTAVASTAUKSET



PYÖRÄLIIKENTEEN 
YHTEYSPUUTTEET

Oheisessa kartassa on esitetty pisteinä asukaskyselyyn 
vastanneiden pyöräily-yhteys puuttuu –
karttamerkinnät. 

Pyöräliikenteen yhteyspuute -karttavastauksista 
voidaan huomata erityisesti vastausten klusterit 
paikallisten seutu- ja yhdysteiden varrella. 

Vastaajat toivovat pyöräliikenteen väylän jatkamista 
erityisesti Tupoksentien, Muhostentien, Vanhatien ja 
Murrontien varteen.

Pyöräily-yhteys puuttuu joka suuntaan 
Tyrnävän taajaman ulkopuolelle. Reitti 

Tupoksen ABC:lle asti, lisää mielenkiintoa 
myös ulkopaikkakuntalaisille ja turvallisuutta 

kaikille.

Murrosta ei pääse Ojakylään eikä kylälle.

Liminkaan ajaessa tie ei ole turvallinen.

Pyörätie Tyrnävä - Murto ja / 
tai 

Tyrnävä - Muhos



JALANKULUN 
YHTEYSPUUTTEET

Oheisessa kartassa on esitetty pisteinä asukaskyselyyn 
vastanneiden jalankulkuyhteys puuttuu –karttamerkinnät. 
Lisäksi karttaan on lisätty Väyläviraston Digiroad-tietokannan 
olemassa olevat kävelyn- ja pyöräliikenteen väylät.

Jalankulun yhteyspuute -teeman vastauksissa korostuvat 
osittain samat asiat mitä pyöräliikenteen vastauksissa. 
Sanallisissa vastauksissa erityisesti Muhoksentien, Murrontien ja 
Tupoksentien vaarallisuus saivat kommentteja osakseen.

Jalankulkutie puuttuu Kaakilantien
risteyksestä Kylmälänkylään päin. Vaarallinen 

tie erityisesti koululaisille.

Murrontie vaarallinen, olisi hyvä olla 
oma väylä jalankulkijoille ja 

pyöräilijöille Murtoon asti kun sieltä 
kuitenkin jo alkaa väylä 

Kempeleeseen päin.

Kapea tie, ei minkäänlaista suojaa 
kävelijöille. Vilkas liikenne.



TURVATON TIENYLITYS

Oheisessa kartassa on esitetty pisteinä asukaskyselyyn 
vastanneiden turvaton tienylitys –karttamerkinnät.

Vastauksissa on korostettu suojatien puutteita, huonoa 
näkyvyyttä risteysalueilla sekä autoliikenteen paikoittaisia 
kovia nopeuksia.

Muutamaan otteeseen on myös mainittu siitä, että tienylitys ei ole 
järkevässä paikassa.

Tässä kohdassa autot pysähtyvät 
harvoin antamaan tien ylittäjille. 

Vieressä on 2 helpommin havaittavaa 
tien ylityskohtaa. Tätä ei edes monesti 

aurata talvella auki.

Suojatie puuttuu

Vaarallisin murron risteys, huono 
näkyvyys ja ei hidasteita

Tässä ajetaan todella lujaa ja pieniä 
lapsia ylittää tien.

Turvaton risteys siirryttäessä 
kevyenliikenteenväylälle.

Huono näkyvyys 
risteyksestä 
Tupostielle

Näkyvyyden yms takia ei lapset 
huomaa että pyörätie muuttuu 

yhtäkkiä myös autotieksi.

Huono näkyvyys



MUULLA TAVALLA TURVATON

Oheisessa kartassa on esitetty pisteinä asukaskyselyyn 
vastanneiden jollain muulla tavalla turvattomuutta 
aiheuttava paikka -karttamerkinnät.

Turvattomuuden tunnetta vaikuttaisi vastausten perusteella hyvin 
suurin osin aiheuttavan paikoittainen valaistuksen puuttuminen.

Valaistus on puutteellinen

Tämä hyvä pyörätie, mutta 
kaipaa valoja ehdottomasti! 
Talvella pimeä ja tätä kautta 

kulkee paljon lapsia mm. 
kouluun.

Pyörätie puuttuu, isoja rekkoja kulkee 
ja tie paikoin kupera, tien kunto 

paikoin huono. Lapsia pelottaa ajaa 
Kylmäläntietä pyörällä

Tässä voisi olla vaikka portti, että vain työntekijät 
pääsee. Vanhemmat painaa kaasu pohjassa 
parkkipaikalla, kun lapset viedään myöhässä 

kouluun. Tässä kumminkin kulkee lapsia pyörillä ja 
kävellen kouluun. 

Ylitalontieltä ja Hirvelän alueelta 
puuttuu kunnollinen valaistus, tärkeää 

koululaisille.



TARVE VÄHENTÄÄ 
AUTOLIIKENNETTÄ

Tarve vähentää autoliikennettä –karttamerkinnöistä korostuvat  
Tupos-/Kirkkotie sekä Vanha-/Muhostie. Myös Murtoon on 
kohdistettu muutamia merkintöjä.

Vilkasliikenteinen risteys ja paljon 
koululaisia.

Omenaraitille hidasteita, koska pitkä 
suora tie houkuttelee autokaahareita.

Autot ajaa ylinopeutta.



VAARALLISET 
PAIKAT

Oheisessa kartassa on esitetty 
vastaajien ilmoittamat 
onnettomuudet/tapaturmat 
kävellessä ja heidän kokemansa 
läheltä piti -tilanteessa liikenteessä 
kävelijänä tai pyöräilijänä kulkiessa.

Kartasta voidaan havainnoida 
paikkoja, joihin voisi olla tarpeen 
kohdistaa liikenneturvallisuuden 
kehittämistoimenpiteitä.

Erityisesti Tupostien ja 
Vanhatien/Muhostien varsi 
korostuvat.

Autot ajaa kovaa ja liian läheltä.

Liian kapea piennar Tupostiellä, joutuu 
jalankulkija/pyöräilijä väistämään pientareelle 

muiden kulkuneuvojen tieltä.

Autoilijat ei anna esteetöntä kulkua tietä ylittäville.

Tupostie- Vanhatie risteys

Olen kahdesti kaatunut 
pyörällä Joonaantiellä tien 

liukkauden takia. 

Pyöräilijä jäi auton alle, joka tuli kolmion 
takaa Eellusmiehentieltä.

Eeellusmiehentie - Muhostie risteys



ESTEETTÖMYYS TAI 
LAATUONGELMA

Oheisessa kartassa on osoitettu pisteinä vastaajien 
merkitsemiä esteettömyyteen tai laatuun 
liittyviä ongelmia.

Tien poikki enenevä rako. Tähän oli kaatua 
pyörätuoli, kun pieni etupyörä rakoon 

tökkäsi. Useamminkin on hankaloittanut 
kulkua.

Talvikunnossa pito. Kaikki tiet ympyrässä 
talvella tukossa, ei pääse ylittämään tietä 
mm. pyörätuolia työntäen, ellei joku satu 
tulemaan avuksi. Samoin haittaa varmaan 

muitakin liikuntarajoitteisia ja lastenvaunuja 
työntäviä kulkijoita. 

Korkea kivetys.



PAIKALLISET HELMET
Ampumaradan ympäristö. Tänne 

pyöräily maastoja enemmän. Todella 
upeat maisemat!

Markkuun alueen polut loistavat 
maastopyöräilyyn. Merkatut reitit 

lisäisi aloittelijoiden 
pyöräilyharrastusta.

Mäntykankaan hiekkatiet 
ulkonaliikkumiseen ja uimapaikka

Kuntoilureittiä voisi markkinoida, 
laajentaa ja kehittää lisää pyöräilyyn 

ja kävelyyn.

Asukaskyselyyn vastanneet ovat merkinneet kävelyn 
ja pyöräilyn ”helmiä”, eli kohteita joita tulisi 
markkinoida erityisesti pyöräilyyn tai kävelyyn.

Kohteiden tekeminen helposti saavutettavaksi sekä 
niistä tiedottaminen keskitetyssä muodossa, 
esimerkiksi nettisivuilla ja kohteissa (kartat ja 
saapumisohjeet) tuo niille lisäarvoa sekä virkistyksen 
että matkailun muodossa.

Hautausmaan vierestä menevä 
polku ihanaa rauhoittumista keskellä 

kylää

Vanhatien ravintola, 
”pyörällä burgerille”

Tämä on kaunis paikka. 
Rengasreitin voisi tehdä joen 

ympärille, lyhyemmän esimerkiksi 
3 km ja pidemmän.



TOIMIVAT JA 
TURVALLISET RATKAISUT

Vastaajat saivat merkitä myös tavalla tai 
toisella liikkumisen kannalta toimivia ja 
turvallisia ratkaisuja.

Villentiellä oleva kevyen liikenteen väylä on 
ollut todella hyvä ratkaisu!

Tämä suojatie on huippu juttu!

Liikenneympyrä on nykyään tosi turvallinen ja 
järkevä ratkaisu!

Hyvin merkitty ja korotettu suojatie, suojaa 
hyvin koululaisia varsinkin!

Hyvä että tämä pätkä rauhoitettiin 
autoliikenteeltä kokonaan

Pururata on hyvä lenkki niin 
kävelijöille kuin pyöräilijöillekin.

Hyvä valaistus suojatiellä!

Loistava "kävelykatu”, ei tarvitse 
päästä autolla


