
Tuusulan kunnan turvallisuuskysely 2015

Missä määrin koet rikokset ja järjestyshäiriöt ongelmaksi asuinalueellasi?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

En lainkaan 69 16,51%

Hyvin pieniksi 151 36,12%

Melko pieniksi 143 34,21%

Melko suuriksi 47 11,24%

Hyvin suuriksi 8 1,91%

En lainkaan

Hyvin pieniksi

Melko pieniksi

Melko suuriksi

Hyvin suuriksi



 

Miten katuturvallisuus asuinalueellasi on mielestäsi muuttunut viimeisten 12 kuukauden
aikana?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

Parantunut selvästi 3 0,72%

Parantunut jonkin verran 16 3,83%

Pysynyt samana 273 65,31%

Heikentynyt jonkin verran 87 20,81%

Heikentynyt selvästi 39 9,33%

Parantunut selvästi

Parantunut jonkin verran

Pysynyt samana

Heikentynyt jonkin verran

Heikentynyt selvästi



 

Oletko nähnyt tappelun tai pahoinpitelyn asuinalueellasi viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

En ole nähnyt 365 87,32%

Kerran 40 9,57%

Kaksi kertaa 9 2,15%

3-4 kertaa 4 0,96%

Yli neljä kertaa 0 0%

En ole nähnyt

Kerran

Kaksi kertaa

3-4 kertaa

Yli neljä kertaa



 

Kuinka turvalliseksi tunnet olosi seuraavissa tilanteissa?
Vastauksia: 418

1,00 2,000,25 0,50 0,75 1,25 1,50 1,75 2,25 2,50

Turvalliseksi Melko turvalliseksi Melko 
turvattomaksi

Turvattomaksi Yhteensä Keskiarvo

Kävellessäsi yksin 
päivällä 

asuinalueellasi

351 65 2 0 418 1,17

83,97% 15,55% 0,48% 0%

Kävellessäsi yksin 
myöhään perjantai- 
tai lauantai-iltoina 

asuinalueellasi

141 192 69 15 417 1,9

33,81% 46,04% 16,55% 3,6%

Kävellessäsi yksin 
päivällä kaupunkisi tai 

kuntasi taajamassa

282 127 8 0 417 1,34

67,63% 30,46% 1,92% 0%

Kävellessäsi yksin 
myöhään perjantai- 
tai lauantai-iltoina 

kaupunkisi tai kuntasi 
keskustassa

80 213 102 22 417 2,16

19,18% 51,08% 24,46% 5,28%

Pankkiautomaatilla 
asioidessasi

145 226 40 5 416 1,77

34,86% 54,33% 9,62% 1,2%

Ollessasi yksin kotona 307 94 14 2 417 1,31

73,62% 22,54% 3,36% 0,48%

Yhteensä 1306 917 235 44 2502 1,61

Kävellessäsi yksin päivällä asuinalueellasi

Kävellessäsi yksin myöhään perjantai- tai lauantai-
iltoina asuinalueellasi

Kävellessäsi yksin päivällä kaupunkisi tai kuntasi
taajamassa

Kävellessäsi yksin myöhään perjantai- tai lauantai-
iltoina kaupunkisi tai kuntasi keskustassa

Pankkiautomaatilla asioidessasi

Ollessasi yksin kotona

Keskiarvo 1,61



 

Jos asuintalosi ulkopuolella olisi käynnissä tappelu ja jotakin osallistujaa lyötäisiin tai
uhattaisiin vakavasti, kuinka todennäköistä olisi, että sinä, joku taloudestasi tai
naapurisi tekisi jotakin lopettaakseen tilanteen?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

Hyvin todennäköistä 194 46,41%

Melko todennäköistä 174 41,63%

Ei kovin todennäköistä 47 11,24%

Ei laisinkaan todennäköistä 3 0,72%

Hyvin todennäköistä

Melko todennäköistä

Ei kovin todennäköistä

Ei laisinkaan todennäköistä



 

Jos asuintalosi ulkopuolella nuorisojoukko käyttäytyisi häiritsevästi tai tekisi ilkivaltaa,
kuinka todennäköistä olisi, että sinä, joku taloudestasi tai naapurisi tekisi jotakin
lopettaakseen tilanteen?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

Hyvin todennäköistä 223 53,35%

Melko todennäköistä 159 38,04%

Ei kovin todennäköistä 28 6,7%

Ei laisinkaan todennäköistä 8 1,91%

Hyvin todennäköistä

Melko todennäköistä

Ei kovin todennäköistä

Ei laisinkaan todennäköistä



 

Onko sinuun tai omaisuuteesi kohdistunut jokin seuraavista rikoksista asuinalueellasi
kuluneiden 12 kuukauden aikana?
Vastauksia: 418, valittujen vastausten lukumäärä: 598

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Sanallinen häirintä (huutelu, kiroilu)

Uhkailtu väkivallalla

Pari- tai lähisuhdeväkivalta (fyysinen)

Seksuaalinen väkivalta tai ahdistelu (mm. raiskaus)

Muu fyysinen väkivalta (esim. kadulla tai tuttavien
kesken)

Ryöstö (varkaus väkivaltaa tai sen uhkaa käyttäen)

Kotiisi on murtauduttu

Asuintalosi piharakennuksiin on murtauduttu

Asuintalosi yhteisiin tiloihin on murtauduttu (mm.
varastotiloihin)

Asuintalosi pihapiiristä on hävinnyt tai varastettu
omaisuutta

Huvilaasi tai kesämökkiisi on murtauduttu

Ilkivaltaa (vahingoitettu, töhritty tai särjetty omaisuutta)

Autovarkaus

Varastettu autosta jokin osa tai esine

Varastettu vene tai veneestä jokin osa tai esineitä

Varastettu polkupyörä

Varastettu mopo, skootteri tai moottoripyörä

Varastettu muuta henkilökohtaista omaisuutta (ei
liikenneväline)

Minuun tai omaisuuteeni EI ole kohdistunut rikosta



N Prosentti

Sanallinen häirintä (huutelu, kiroilu) 62 14,83%

Uhkailtu väkivallalla 6 1,44%

Pari- tai lähisuhdeväkivalta (fyysinen) 5 1,2%

Seksuaalinen väkivalta tai ahdistelu (mm. raiskaus) 1 0,24%

Muu fyysinen väkivalta (esim. kadulla tai tuttavien kesken) 3 0,72%

Ryöstö (varkaus väkivaltaa tai sen uhkaa käyttäen) 3 0,72%

Kotiisi on murtauduttu 2 0,48%

Asuintalosi piharakennuksiin on murtauduttu 8 1,91%

Asuintalosi yhteisiin tiloihin on murtauduttu (mm. varastotiloihin) 16 3,83%

Asuintalosi pihapiiristä on hävinnyt tai varastettu omaisuutta 50 11,96%

Huvilaasi tai kesämökkiisi on murtauduttu 2 0,48%

Ilkivaltaa (vahingoitettu, töhritty tai särjetty omaisuutta) 55 13,16%

Autovarkaus 8 1,91%

Varastettu autosta jokin osa tai esine 14 3,35%

Varastettu vene tai veneestä jokin osa tai esineitä 3 0,72%

Varastettu polkupyörä 52 12,44%

Varastettu mopo, skootteri tai moottoripyörä 5 1,2%

Varastettu muuta henkilökohtaista omaisuutta (ei liikenneväline) 9 2,15%

Minuun tai omaisuuteeni EI ole kohdistunut rikosta 294 70,33%



 

Miten huolestunut olet siitä, että joudut seuraavien 12 kuukauden aikana alla
mainittujen rikosten tai tapahtumien kohteeksi asuinkunnassasi/-kaupungissasi?
Vastauksia: 418

1,00 2,000,25 0,50 0,75 1,25 1,50 1,75 2,25

En ollenkaan 
huolestunut

Hieman 
huolestunut

Melko huolestunut Erittäin 
huolestunut

Yhteensä Keskiarvo

Omaisuuttasi 
varastetaan tai 
vahingoitetaan

101 231 59 27 418 2,03

24,16% 55,26% 14,11% 6,46%

Asuntoosi yritetään 
murtautua

128 215 56 19 418 1,92

30,62% 51,44% 13,4% 4,55%

Joudut 
liikenneonnettomuuden 

uhriksi

130 181 74 33 418 2,02

31,1% 43,3% 17,7% 7,89%

Joudut väkivallan tai 
väkivallalla uhkailun 

kohteeksi

257 135 18 8 418 1,47

61,48% 32,3% 4,31% 1,91%

Joudut 
seksuaalirikoksen 
(esim. raiskaus) 

uhriksi

323 75 10 10 418 1,3

77,27% 17,94% 2,39% 2,39%

Joudut seksuaalisen 
häirinnän kohteeksi

320 80 12 6 418 1,29

76,56% 19,14% 2,87% 1,44%

Joudut muunlaisen 
häirinnän kohteeksi

231 152 24 11 418 1,56

55,26% 36,36% 5,74% 2,63%

Sinulle kaupitellaan 
huumausaineita

328 60 20 10 418 1,31

78,47% 14,35% 4,78% 2,39%

Yhteensä 1818 1129 273 124 3344 1,61

Omaisuuttasi varastetaan tai vahingoitetaan

Asuntoosi yritetään murtautua

Joudut liikenneonnettomuuden uhriksi

Joudut väkivallan tai väkivallalla uhkailun kohteeksi

Joudut seksuaalirikoksen (esim. raiskaus) uhriksi

Joudut seksuaalisen häirinnän kohteeksi

Joudut muunlaisen häirinnän kohteeksi

Sinulle kaupitellaan huumausaineita

Keskiarvo 1,61



 

Onko asuinalueellasi turvattomia tai vaarallisia paikkoja? Mitkä paikat?
Vastauksia: 418, valittujen vastausten lukumäärä: 1000

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

N Prosentti

Alkoholin anniskelupaikat ja niiden lähiympäristö 66 15,79%

Ostoskeskukset tai kaupat ja niiden lähiympäristö 83 19,86%

Koulun tai lastentarhan alue ja lähiympäristö 46 11%

Alikulut, tunnelit tai sillat 133 31,82%

Puistot, viheralueet, ulkoilureitit tai rannat 62 14,83%

Julkisen liikenteen pysäkit 44 10,53%

Jalankulku- tai pyöräilyväylät 129 30,86%

Suojatiet 131 31,34%

Risteysalueet 184 44,02%

Muu: 53 12,68%

Asuinalueellani ei ole turvattomia tai vaarallisia paikkoja 69 16,51%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

Muu: metsät

Muu: Bandidosten kerhotila lähellä

Muu: moottoripyöräjengin omistama rakennus koskenmäellä

Muu: Koskenmäentie

Muu: Koirapuiston ympäristö

Alkoholin anniskelupaikat ja niiden lähiympäristö

Ostoskeskukset tai kaupat ja niiden lähiympäristö

Koulun tai lastentarhan alue ja lähiympäristö

Alikulut, tunnelit tai sillat

Puistot, viheralueet, ulkoilureitit tai rannat

Julkisen liikenteen pysäkit

Jalankulku- tai pyöräilyväylät

Suojatiet

Risteysalueet

Muu:

Asuinalueellani ei ole turvattomia tai vaarallisia paikkoja



Vastausvaihtoehdot Teksti

Muu: Ristikiventien rekkaralli

Muu: Välitie

Muu: juna-aseman ympäristö

Muu: Liikenne ja ylinopeudet

Muu: Tien ylitys ilman suojatietä lasten koulutiellä.

Muu: Jokelan juna-aseman läheisyydessä sijaitseva Tuusulan kunnan 
kierrätysjätteiden keräyspiste

Muu: avoin patoalue

Muu: autotiet, joissa ei erillistä jalankulku- tai pyräilyväylää

Muu: Linjatieltä puuttuu kevyen liikenteen väylä. Vaarallinen tie.

Muu: häklin uimaranta

Muu: hissi, porraskäytävä

Muu: Jokitie on täysin turvaton jalankulkijalle/pyöräilijälle.

Muu: hiekkatiet

Muu: Rautatieaseman alue

Muu: mopoilijat

Muu: aseman ympäristö

Muu: vuokratalot

Muu: jalankulkuteitä ei ole, käveltävä ja lenkkeiltävä autotien reunalla

Muu: liian suuret nopeudet, välinpitämättömyys tieliikenteessä,usein ulosajoja kylällä

Muu: Aseman parkkialue

Muu: kotitie

Muu: vaaralliseksi luokiteltu tie

Muu: vankilan ja junaseisakkeen välinen alue

Muu: Valaistuksen puute

Muu: häklin uimapaikkas

Muu: urheilualueet

Muu: Sulan teollisuusalue, moottoripyöräkerho ja muu laiton toiminta

Muu: Hesburgerin rakennuksen yläkäytävä ja portaikot + Hyrrän parkkihallin 
ulkoportaikko (se on ällöttävä)

Muu: Risteysalue

Muu: Maantie

Muu: pyörätien puute

Muu: Linjatie!!!

Muu: Bandidos Aurankulma

Muu: Jalankulkuväylän puute kodin ja koulun välillä ja lisääntyvä liikenne ja ajonopeudet

Muu: Voi olla useitakin, jos huonosti käy.

Muu: Pato altaan molemmin puolin olevat rakennukset

Muu: sairaalan ympäristö

Muu: Jokitie, siihen onneksi tulossa parannus uuden tien myötä

Muu: Kadun varret pysäköidyille autoille

Muu: juna-aseman seutu

Muu: rautatieasema

Muu: Jokelan Aseman alue

Muu: Ei pyörätietä ja autot ajaa selvää ylinopeutta lähi tiellä

Muu: Oma kotikatu nummimetsäntie, kaahaus, hurjat ajonopeudet, kunta ei tee mitään 
pitkille suorille, joille täytyy omasta pihasta päästä, tosi vaarallista ja paljon vaara 

ja läheltä piti tilanteita



 

Tässä voit halutessasi tarkentaa vastauksiasi. Kerro esimerkiksi syy siihen miksi koet
kyseiset paikat turvattomiksi tai vaarallisiksi sekä näiden paikkojen sijainti.
Vastauksia: 264

Vastauksia: 264

Vastaus

Mopot pois pyöräteiltä

Nummenväylällä autoilijat/mopoilijat/moottoripyöräilijät ajaa usein ylinopeutta. Alueella liikkuu paljon lapsia. Halkivahantien alkupäässä (rivitalot) tienvarrella 
paljon autoja pusäköity. Varsinkin talvisin tie kapea, kolarivaara!

Liikennesääntöjen nouttaminen hataraa. Liian suuret nopeudet. Mopoleikit edes takaisin liian suurilla  nopeuksilla. Suojag
teitä ei huomioida

Hyrylän keskustassa on mielestäni useita risteyksiä/ suojateitä, joissa ei ole esteetöntä näkyvyyttä jalan/polkupyörällä kulkijoille.

Tasa-arvoiset risteykset ja liian suuret tilannenopeudet Lahelassa

Alueen valaistus on iso ongelma, koska katuvalot sammutetaan toukokuun alussa ja tulevat takaisin vasta kesän jälkeen. Kun myöhään joutuu kävelemään 
esimerkiksi bussiasemalta kotiin Lahelanrinteeseen, niin koko matka on todella pimeää ja pelkona on turvallisuus sekä mahdollisuus kävellä vahingossa vaikka 
ojaan. Muutenkin valaistus täällä Lahelanrintessä on hyvin huono ja antaa varkaille ja muille rikollisille hyvät puitteet.

Risteysalueilla kasvillisuuden takia huono näkyväisyys ( vanha valtatie/ Nummimetsäntie ) 
Keskustan pysäkin usein ryypiskelypaikkoja.

Huonot kevyenliikenteenväylät autojen seassa, liian suret ajoneuvonopeudet. Koulut: kullut huolestuttavia merkkejä lapsia lähestyneistä aikuisista ihmisistä, 
joiden motiivit epäselviä.

Asuinalueellani Riihikalliossa on paljon tasa-arvoisia risteyksiä. Kaikki autoilijat, mopoilijat ja pyöräilijät eivät tätä tunnu aina muistavan ja esim. risteykset ja 
suojatiet tuntuvat välillä vaaran paikoilta kun ollaan varomattomia.

Hyrylän keskustan Finneganin terassilla on joskus älämölöä juoppojen kesken.

esim. alkoholistien majapaikkana toimii. istuvat alikulkutunneleissa ja siltojen alla. viinottelevat metsässä yleisten polkujen varrella .

Paijalantien ja Koskenmäentien risteys on hankala etenkin ruuhka-aikaan. Ongelma juontaa juurensa osittain toimimattomasta liikenneympyrästä. Paijalantieltä 
on autolla todella vaikeaa kääntyä Hyrylän keskustaan päin ruuhka-aikana. Liikenteeseen tuo lisäpainetta omalta osaltaa Paijalantietä läpikulkutienään käyttävät 
autoilijat, jotka karttavat Nummenväylän ja Hämeentien vaikeaa ja vaarallista risteystä.

Purola, vanhakylä: tiet ja kävelypyörätiet.

Muutama hankalasti hahmotettava suojatie esim. Rantatien-Järvenpääntien eteläinen risteys, Rantatie, jossa nopeuksia ei valvota ja tiellä liikkuu paljon 
lapsia/vanhuksia/koiria/turisteja. Viimeisen vuoden aikana useita läheltäpiti-tilanteita.

Paikallisten juoppojen kokoontumiset, vankien kauppareissut ja mielenterveyskuntoutujien kokoontuminen bussipysäkille.

Iltaisin pimeällä katuvalot ovat joko kokonaan pois tai osa sammunut esim Lahelantiellä ja jalankulku on vaikeaa pimeässä. Sama koskee myös Lahelanrinteen 
asuinaluetta.

Pihatietämme Naavankierto 4 edessä käytetään törkeästi mopoilijoiden keskuudessa läpikulkureittinä. Kunnalta luvattu muuttaa liikennemerkkejä, mutta mikään 
ei ole muuttunut. Pelkäämme kovasti, että joku talomme lapsista jää kovaa ajavien hurjastelijoiden alle.

Mopopojat ajavat holtittomasti, nuoret ajavat varomattomasti pyörillä yms. Nuorten kesken paljon kiusaamista, tönimistä ym.Kellokoskella

Koskenmäentie on liikenteellisesti vaarallinen, liikennettä on liikaa ja nopeusrajoituksia ei noudateta.

Liikenne on vallatonta Nahkelantiellä. Suojateitä ja liikennepeilejä puuttuu ja Nahkelan koulun - Palojoen välinen tie on pikasuora jossa ajetaan tolkutonta 
ylinopeutta yötä päivää. Myös kilpapyöräilijät ajoväylällä aiheuttavat päivittäin vaaratilanteita liikenteessä.

Vanha Valtatie-Koulutie-Kirvesmiehentie

Purolaan seisakkeen Helsingin suunnasta tuleva ja Purolasta Jokelansuuntaan rappuset ylös ja alas tosi vaaralliset ja jyrkät hengen vaaralliset! Kysely on 
huono ei ole otettu huomioon haja-asutusalueella asuvia Tuusulalaisia kuka meitä kuuntelee ja välitä meistä muuta kuin veronmaksajina kyllä on kelvattava.

Mopojen holtiton ajo ja autojen suojateistä piittaamattomuus. itselläni 2 koiraa hallinnassa hihnassa ja lähellä piti tilanteita on ollut mm. mopo joutui tekemään 
mutkassa hätäjarrutuksen.

Valaistuksen puute iltaisin ja öisin kun valot sammutetaan.vilkas liikenne teillä ja kapeilla teillä raskasta liikennettä.

Syksyllä ja keväällä on huonosti katuvalot päällä, kun noin klo 24 vie vielä koiraa ulos. Silloin ei välttämättä edes näe missä kävelee

Tilannenopeudet autoillessa

Kesäisin Tuusula vähentää/ sammuttaa katuvalaistuksen. Ihmiset liikkuvat kesällä enemmän ja myöhempää. Öiden pimeys tuo turvattomuutta ja vaaratilanteita.

Pimeä Tuusula..Liian kauan on valot kesäisin pois.Ei uskalla kävellä yksin eikä kaksin pimeässä Tuusulassa,puhumattakaan alikuluisra,joissa esim linja-
autoaseman läheisyydessä alikuluissa.ulkolaisia ryhmiä..Auto on ainut jolla voi iltaisin liikkua,mutta kaahareita usein liikkeellä öiseen aikaan..Valot Tuusulaan...

Koskenmäentien liikennettä pitää rajoittaa ja Lahelanorsi rakentaa pikaisesti

Mahlamäentiellä ajetaan toistuvasti reilua ylinopeutta

Hyrylän ostari, jossa S-market, Alko, ym. on ainut paikka jonne vältän lähiseudullani menemästä. Ostarin läheisyydessä jotenkin epäsiistiä ja epämääräistä 
porukkaa.

-kevyen liikenteen väylillä kuntopyöräilijöitä pitää varoa, ovat aika välinpitämätöntä porukkaa
-risteyksissä ajetaan yhä enenevässä määrin päin punaisia



Vastaus

Tien yli ei tahdo päästä kun autoilijat katsovat vain kaukaisuudessa siintäviä valoja.
Aiempi kommenttini omaisuuden varastamisesta oli varastamisen yritys. Koiramme yritettiin varastaa kaupan edestä.

Autoilijat ajavat piittaamatta nopeusrajoituksista. Risteyksissä on kesällä korkeaa heinikkoa tai pajukkoa!!

Tuuliviirin puistossa on ns. koirapuisto, jonka läheisyydessä näkee aina silloin tällöin irrallaan olevia koiria. Alueella on myös kaksi lasten leikkipuistoa ja joskus 
huolestuttaa, kun parvekkeelta katson miten irtokoirat juoksevat. Hiukan huolestuttaa.

Koskenmäentiellä ajetaan noin 60-70 km/h ja rajoitus alueella on 30 km/h, juuri nämä hurjastelijat puhuvat kännykkään samanaikaisesti. Lisäksi 
raskaanliikenteen ajoneuvot ajavat tietä huolimatta ajokiellosta. Siis tieosuudella ei ole mitään järjestystä tai turvaa !

Rekkojen ja muun liikenteen läpiajo Ristikiventien asuinalueen läpi suurilla nopeusilla. Näkyvyys risteysaluella ja suojateiltä on huono. Useita läheltäpiti tilanteita. 
Ristikiventiellä ajetaan myös kilpaa viikonloppuisin ja iltaisin.

Spurgut ja rellestävät nuorisojoukot eivät houkuttele. Esimerkiksi pääkirjaston puisto, Hyrylä Alkon parkkialue, pääkirjaston parkkipaikka ympäristöineen

Asun Jäniksenlinnassa. En tiedä koskeeko kysely minua, kun vaihtoehtoina ei ollut kuin "pää kylät".

Välitiellä ei ole kunnollista kevyenliikenteen väylää ja autot ajavat lujaa, pitäisi olla töyssyjä hidasteina.

Ristikiven teollisuus/asuinalueella risteyksissä huono näkyvyys teiden varsille parkkeerattujen rekkojen ja perävaunujen vuoksi. 
Yhdessä kohdassa (Kiilleliuskeenkuja/Sarvivälkkeentien risteys) rekan nuppi ollut parkissa suojatien päällä jo useita kuukausia. Tuusulan kunta ei piittaa 
Ristikiven alueesta. Vaikka täällä asuu useita ihmisiä. Autoja hylätty teiden varsille. Kiilleliuskeenkujalla parkkeerataan välillä kävelytien päälle ja jätetään 
kontteja parkkiin.

Tilannenopeudet taajama-alueella ovat huomattavasti yli sallitun. Paikka: Lahelantie 40-50 km/h alueet.

Maisalantiellä autot ajavat usein ylinopeutta eivätkä pysy mutkissa aina omalla kaistallaan. Etenkin tiellä kulkevat rekat ovat pelottavia ja ajavat välillä 
takapuskurissa kiinni.

Lahelantie, K-marketin ympäristö. Mopoilijat ja mopoautoilijat sekä raskas liikenne aiheuttavat turvallisuusriskejä. Ylinopeudet Lahelantiellä ja asuinkaduilla.

Lahelantie ja Nahkelantien risteys. Lahelantien ylityspaikat, vaikka suojatiet käytössä. Autot ajavat usein ylinopeutta Lahelantiellä.

Olen liikuntavammainen, en pääse tarvittaessa nopeasti poistumaan.

Kellokosken keskustan bussipysäkeillä istuu jatkuvasti häiritsevästi käyttäytyvä porukka.

Valoja melko vähän, välillä tosi pimeää.

En liikkuisi mielelläni yöaikaan yksin Päämajan tai Finnegans'n lähistöllä. Liikaa humalaisia liikkeellä ja mahdollisuus joutua väkivallan kohteeksi suurempi kuin 
muuuhun aikaan.

Haukantien ja Metsontien risteys Tuusulassa. Näkyvyys kääntyessä on huono. Tuusulanväylän varressa olevien alikulkujen kohdalla jalankulkuväylillä on 
huono näkyvyys.

Itäväylän ja Siilintien(?) risteys, usein nähty kolareita . Lapsi ei saa käyttää sitä reittiä. Riihikallion koulun alueella ilkivaltaa. Selkeitä huumeiden tai muun 
laittoman tavaran kätkentää Korvenrannantien läheisissä metsiköissä. Tehty useita ilmoituksia poliisille.

Ridasjärventie, taajama-alue jatkuvasti ylinopeutta ajavia ajoneuvoja. Matkalla useampi risteys ja suojatie
Asemalla ja alikulkutunnelissa hengaa välillä pultsareita, joista osan käyttäytyminen arvaaamatonta.

Nuorison käyttäytyminen arveluttaa. Autot eivät kunnioita suojatietä, näytetään käsimerkkejä, jos kävelee liian hitaasti suojatiellä.

kesällä ei ole pyöräteillä valoja joten kulku on erittäin vaarallista ja oma poika esim. joutui siksi mopo onnettomuuteen

Riihikallio alepan luona ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Koiria vahditaan ulkona varastamismielessä.

ostoskeskuksen lähellä ja puistoissa paikallisia juoppoja; ei heihin voi luottaa. jalankulkuväylillä nuoriso ajaa mopoilla ja lujaa! koska jalankulkuväyliä ei ole 
jaoteltu polkupyörä/mopo- ja jalankulkijatosioon, koska tahansa voi tulla yliajetuksi. vasemmassa reunassa kävelyä ei osata soveltaa; kaikki kulkevat oikealla ja 
se on vaarallista.

Mopoilu kevyenliikenteen väylillä kielettävä.

Suojatiet sekä risteysalueet turvattomia ihmisten piittaamattomuuden vuoksi: ajetaan ylinopeutta yms.

Pappilantie ja metsäpolun risteys skootteri tullut kolme kertaa yllättäen
ympöristön raivaus ja näkymän parantaminen

Kovaa kulkevat pyörät koen lapsilleni turvattomiksi.

Maisalantiellä, lähellä Maantiekylän päätyä, autoilla on tapana kaahailla, joten ei tunnu kovin turvalliselta ylittää tietä (asun Lymypirtinkujalla). Lisäksi kujaamme 
vastapäätä nykyään olevalla parkkipaikalla näkyy välillä hyvin hämärän oloisia autoja. Lisäksi pyörätie täältä riihikallioon on valaisematon, etenkin loppu 
syksystä ei kiva, kun ei näe mitään.

Pyöräilijät ja mopoautoilijat, sekä jotkut autoilijat, eivät kunnioita liikennesääntöjä.

Mopoilla ajetaan esimerkiksi Notkopuistossa kovaa, vaikka alueella on paljon pieniä lapsia. Aseman ympäristössä kuuluu olevan paljon ongelmia: pyöriä 
varastetaan, autoista viedään tavaraa ja jopa seksuaalisen väkivallan uhkaa.

Paijalan koulun pihalla iltaisin / viikonloppuisin nuorisoa.

2 Alikulkusiltaa sijaitsee Kirkonkylän koulun lähellä. Usein olen havainnut, että alikulkusilloissa koululaiset kiusaavat toisiaan, kun "kukaan ei näe".

Keravan ja Tuusulan välillä on erilaiset merkinnät jalankulku- ja pyöräilyväylillä. Ihmiset kuitenkin liikkuvat sekä Tuusulan että Keravan puolella ja 
kulkemiskäytäntö ei muutu vaikka merkinnät muuttuvat.

Näkyvyys suojateillä /-teille paikoittain todella huonoa.

Vanhankylän koulutie on huonokuntoinen ja kapea,sekä paljon raskasta liikennettä. Pyörätietä ei ole,se tarvittaisiin,ettei tapahtuisi onnettomuutta.



Vastaus

Lahelantien risteykset, suojatiet, ylinopeuksien vuoksi.  Sointulantie/Tasaniityntien risteys.   Huono näkyvyys risteyksessä Tasaniityntieltä tultaessa. 
Tasaniityntielle ylhäältä tuleva pyörätie- huono näkyvyys ajotieltä.

Jokelan asemanseudulla ja radan itäpuolella on pe-la iltaisin rauhatonta.
Keväällä kun katuvalot sammutetaan, niin junalta iltavuorosta kotiin kävellessä Ridasjärventien viereisen pyörätien, Keskitien ja Kellaripolun katupäällysteet 
ovat niin huonossa kunnossa, että pimeässä kävely on lähes mahdotonta.

Turvattomuus on asuinalueellani lisääntynyt vuoden aikana voimakkaasti. On ollut asuntoryöstöjä ja tiettävästi tuhopoltto.  Alueella on katuvaloja harvassa ja 
nekin usein rikki. Lisäksi turvattomuutta tuovat pitkät sähkökatkokset myrskyjen yhteydessä sekä olematon julkinen liikenne. Risteysalueet eivät ole vaarallisia 
ihan asuinalueellani, mutta kuitenkin päivittäisellä työmatkalla, Hyrylän suuntaan.

Välitie Mattilassa ja sen sivutiet pienten lasten kanssa. Ihmiset ajavat turhan kovaa ja näkyvyys risteyksissä voi olla kasvillisuuden takia huono.

Nuorten kokoontumiset esimerkiksi päiväkotien tai koulujen pihoille kesäaikaan ovat ongelmallisia. Ilkivaltaa, häiriökäyttäytymistä ja muuta häiriötä, joihin ei tunnu 
kukaan puuttuvan.

Taloyhtiömme lasten koulutie kulkee Lahelantien yli (Ali-Seppäläntien kohdalta) kohdasta jossa ei ole suojatietä eikä mahdollisuutta kulkea turvallisesti piennarta 
pitkin seuraavan suojatien kohdalle. Tältä kohdin kulkee paljon myös muita jalankulkijoita/pyröäilijöitä. Ristikiven liikenneympyrästä ajoneuvot kiihdyttävät etelään 
päin ja tiellä kulkee paljon raskaita kulkuneuvoja. Erityisesti aamuisin ja iltapäivisin on liikenne todella vilkasta ja tien ylitys turvallisesti vaikeaa, etenkin lapsille. 
Olen tilanteesta erittäin huolestunut. Asia ja tien kohta on kunnalla tiedossa, mutta silti sen turvallisuuden parantaminen ei etene. Onpa minulle sanottu jopa, 
että 'kohta ei näy onnettomuustilastoissa'. Pitääkö tämä tulkita niin, että asialle ei tehdä mitään ennen kuin joku on siinä loukkaantunut/kuollut?

Alueella ajetaan jatkuvasti reipasta ylinopeutta, suojatiesäännöksistä ei piitata

Keski-Uusimaassa on ollut juttuja, kuinka ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat Tuusulassa asentaneet pankkiautomaatteihin "urkintalaitteita". Myös 
ulkomaalaistaustaiset ovat yrittäneet varastaa koiria, koruja ja käsilaukkuja. Alikulkutunnelit ovat sellaisissa paikoissa, että niistä ei ole näköyhteyttä muuhun 
kuin "nurmikkoon". Eli, jos joku niissä väijyy niin kukaan ei näe.

Kantatie 45:llä (Hämeentie) ajetaan nopeusrajoituksista ja "peltipoliiseista" välittämättä ylinopeutta. Esim. Kolistimenmäen risteysalueilla näkee usein 
vaaratilantaita.

Liikennekulttuuri  on täysin holtitonta, nopeusrajoituksia ei noudateta. Pyörätiet ja kävelytiet vaarallisia

Näissä paikoissa on katvealueita, joihin ei esim. tieltä tai asuinalueilta näe.

Paikkojen sijainti: Suojatie rautatieaseman edessä Jokelassa (Jokelantie). Nopeusrajoitus 40km/h, jota noudatetaan pääsääntöisesti ruuhka-aikoina. Suojatielle 
tultaessa rautatieaseman puolelta (aseman jäädessä selän taakse), vasemmalle puolelle jäävä tieosuus jää kasvillisuuden taakse piiloon ja näkyvyyden 
ollessa hyvin huono kasvillisuudesta johtuen, ennakointi tien ylitykseen on toisinaan arpapeliä. Kun on hyvä kuulo, voi havaita jonkin moottorikulkuneuvon 
lähestyvän suht. isollakin nopeudella ja varoa tielle astumista. Jos on huonompi kuulo tai lapset eivät osaa ennakoida/hahmottaa kuulemaansa, voi tapahtua 
ikäviä. 
Ruuhka-ajat ovat muutoinkin aseman edustalla hyvin ikäviä johtuen aikansa jälkeen jääneistä liikennejärjestelyistä infrastruktuurinsa puolesta. Asukasmäärä 
alueella kasvaa, mutta KOKO Jokelan taajaman risteysalueiden tai sivuteiltä liikennevirtaan mukaan liittyvien tai sivuteille kääntyvien (Jokelan tien ylitys 
vastakkaisen kaistan yli) ontuu armottomasti. Samoin Jokelan keskustan Keskustie ja ajotiet markettien pihoihin (käännytään Keskustieltä, erit. S-marketin 
suuntaan) ovat yksiä suunnittelun kukkasia! Asioiden hienous paljastuu tietenkin arkipäivien ruuhka-aikoina! 

Esitän, että asiaa selvittävän turvallisuustyöryhmän kannattaa tutustua omakohtaisesti tähän asiaan jokin syksyinen arkipäivä n. klo 16 - 19 välisen ajan. Itse 
nähtynä tilanteet kertovat enemmän kuin tuhat sanaa tähän kirjattuna.

Jokelan juna-aseman ja Lepolan koulun välittömässä läheisyydessä  sijaitseva Tuusulan kunnan  kierrätysjätteiden keräyspiste on hyvin usein valitettavan 
toivotonta katseltavaa vallitsevan ympäristönsä puolesta. Joko pisteet, joihin tavaraa tuodaan, ovat tilavuudeltaan liian pieniä tai sitten niitä tyhjätään liian 
harvoin...niiden edusta on valitettavan usein hyvin ruokottomassa kunnossa. Riskin asiassa aiheuttaa se, että ihmiset (tai ne ääliöt isolla Ä:llä) jättävät sitä 
roinaa sitten keräyslaatikoiden ulkopuolelle, jos eivät sinne saa mahdutettua. Ja se roina ei aina välttämättä kuitenkaan ole pelkkää paperia/pahvia/lasia vaan 
sitä muuta kaatopaikalle kuuluvaa tavaraa, joita kenenkään ei tarvitsisi mennä kääntelemään mistään syystä. Erityisesti lapsien.

Lisäksi olisi toivottavaa ihan yleisesti ottaen, että poliisi lisäisi partiointia ja valvontaa sekä näkyisi katukuvassa useammin kuin nykyisin. Mielellään ennalta 
ehkäisevästi kuin vain silloin, kun jotakin on tapahtunut.

Lahelantien suojatiet tuntuvat vaarallisilta kovia ylinopeuksia ajavien autojen vuoksi sekä jalankulkijoiden kunnioittamattomuuden vuoksi. Mopojen liikkuminen 
jalankulkuväylillä aiheuttaa turhia vaaratilanteita.

- liikennemerkkien jakuva laiminlyönti niin nuorilla kuin vanhemmillakin. liikennemerkeissä lukee ( huoltoajo ja asunnoille ajo sallittu)  ja liikennemerkki jossa on 
kielletty autot ja mopot, eli ei lain mukaan ei saisi ajaa edes autoja pihoille.  

- päivittäinen hurja mopo ja autoralli koulun ja asuntoloiden välissä joka tapahtuu myös öisin, ja rivitalojen asunnoissa asuu pieniä lapsia jotka leikkii ja liikkuu 
pihalla, ja on vaarana jäädä autojen ja mopojen alle, ja muitakin lapsiperheitä lenkkeilee koulun ja rivitalojen ohitse jotka ovat myös vaarasa jäädä autojen ja 
mopojen alle.  

- metelistä ja hurjastelusta ja pallon potkimisesta on ilmoitettu isännöitsijälle ja rehtorille ja jopa poliisille asti mutta kukaan heistä ei ole reakoinut asiaan millään 
tavalla.  

- nuorten ( 14-17v ja aikuisten nuorten ( 18-25v) metelöinti koulun ja asuntojen välissä  on todella kova äänistä  päivin ja öin, niin ettei asukkaat saa rauhassa 
nukkua.  

- nuoriso myös roskaa koulun ja asuntojen pihoja ihan jatkuvasti ja muutekin sotkevat pihaympäristöä.   

- nuoret kävelevät asukkaiden pihoilla ja menevät omien lupinensa kanssa asukkaiden takapihoille porteista joka ei ole laissa sallittua.  

- riihikallion koulun pihalle rakennettu miniareena on tarkoitettu lähinnä alakoulu ikäisille lapsille, eikä nuorisolle tai aikuisille nuorille.  

- nuoriso ja aikuiset nuoret potkivat palloa jatkuvasti niin että  se lentää asukkaiden oviin ja ikkunoihin, myös pallo lentää asukkaiden talojen yli  takapihoille 



Vastaus

joissa asukkaat viettävät kesäpäiviä, joissa lapsilla on uimaaltaat ja hiekkalaatikoita joissa lapset viettävät aikaa, ei ole turvallista jos pallo lentää lapsen 
päähän.  

- nuoret (14-17v) aikuiset nuoret ( 18-25v) soittavat mopoautoista ja autoista musiikkia niin kovaa että asukkaat hermostuvat eikä loppua näy musiikin 
kuunteluun.  

- asukkaat jos menee nuorille sanomaan että olkaa hiljempaa tai pallon pelaamisesta niin sitten nuoret alkavat soittamaan suutaan tai sitten tehdään ilkivaltaa.  

- olemme huolissamme myös siitä jos koululla  on juhlia tai tapahtumia niin ihmiset ajavat autot  koulun ja asuntojen väliin niin ettei  asukkaat pääse omilta 
pihoilta pois, myös ihmiset ajavat autonsa asukkaiden paikoille. ja  hälytysajoneuvojen tuloreitit suljetaan autoilla,  elikkä taas liikennemerkkiä rikotaan jossa 
lukee ( huoltoajo ja asunnoille ajo sallittu)  

- poliisille jos ilmottaa nuorista niin poliisi käskee nuorisoa ajamaan autot ja mopot pois koulun pihalta asukkaiden pihoille, ja poliisitkaan ei reakoi 
liikennemerkkeihin joissa  lukee ( huoltoajo ja 
asunnoille ajo sallittu)  ja mielestämme jos liikenne merkissä lukee huoltoajo ja asunnoille ajo sallittu,nii se tarkoittaa että huoltoajo huoltomiehelle ja asunnoille 
ajo asukkaille.

paikallisten kauppojen ja postin parkkipaikka-alue on  vaarallinen lapsille. Kevyenliikenteen väylillä ajetaan mopolla ja patoaltaalle on lapsille avoin pääsy myös 
talviaikaan.

Pyöräilijät ajavat huimaa nopeutta välittämättä muista kulkijoista.

Mopoilla ja autoilla kaahaillaan esim. Kirkkotiellä kovaa ja miten sattuu, pienen lapsen kanssa liikkuessa huolettaa allejääminen.

Lahelantie 1, 04300. Kohdalla oleva suojatien puusto on kasvanut niiin suureksi näköesteeksi että autoilijan on hankala nähdä jalankulkijaa ja jalankulkijan, 
varsinkin pienen koululaisen on todella hankala, jos ei mahdotonta nähdä Nahkelantien suunnasta tulevaa autoilijaa. Se suojatien ylitys on todella pelottavan 
tuntuinen pienellle lapselle. Ehdoitukseni on että vesakkoa ja puustoa karsitaan kunnolla jotta näkyvyys paranisi, niin autoilija kuin jalankulkian. (mahdollisimman 
nopeasti, viimeistään koulujen alkuun, kyseinen "suojatie" ei ole todellakaan turvallinen).

Koulun ympäristö kerää epämääräistä porukkaa iltaisin. Vaikka ei taloyhtiöni alueella ole rikottu omaisuutta, välittömässä läheisyydessä on, mm. autoja.
Vaikka nopeusrajoitukset ovat alhaiset ne eivät hiljennä kaikkien vauhtia, poliisin seurantaa tässä asiassa olisi hyvä saada lisää.
Yleiset tiet tulee laittaa kuntoon, nyt tiet ovat ala-arvoisessa kunnossa.

Kapea Linjatie ilman kevyen liikenteen väylää on tosi vaarallinen Kellokoskella. Ilmattarenkujan alussa siltarumpu vaurioitunut ja haittaa liikennettä. Jo kaksi 
henkilöautoa ajanut ojaan. Kellokoskellatiellä ylimitoitettu vaarallisen paljon korotettu suojatie.

jokipellontien autopysäköinnit .aiheuttaa vaaratilanteita.

Katuvalaistuksen puute kesäöinä, huonokuntoiset kävely- ja pyörätiet (erit. ilman katuvaloja kulkiessa), häiritsevät "kanssakulkijat" (humalaiset, katukauppiaat, 
nuorisojoukot) ostareilla, pankkiautomaateilla tunnuslukuja urkkijat, taskuvarkaat kaupoissa

Rikottuja valaisimia= huono näkyvyys
Holtiton mopoilu ja pyöräily

Jalkakäytävällä huristelevat moottoriajoneuvot tuovat turvattomuuden tunnetta ja monesti on saanut pelätä oman ja lasten turvallisuuden puolesta. Lisäksi 
taajamassa autojen nopeudet ovat kovia ja ihmiset piittaamattomia.

Kellokoskentiellä Linjamäkeen tultaessa nopeudet ovat joskus erittäin korkeita kun rajoituksia ei noudateta. Koulunkohdalla on huono näkyvyys Kellokoskelle 
päin mutkan takia ja autot ja rekat kaahaavat joskus todella lujaa. Kerran jos toisenkin olen meinannut ajaa autolla toisen alle huonon näkyvyyden ja toisen 
auton ylinopeuden vuoksi. 

Kellokoskentien ja Niittykulmantien risteys on myös erittäin vaarallinen risteys (nopeus 70km tunnissa ja Kellokoskelle päin vielä huono näkyvyys notkoon). 
Tästä kohtaa Niittykulmasta päin tulevat Kellokosken kouluun menevät joutuvat oppilaat joutuvat ylittämään tien ja varsinkin syksyllä ja talvella pimeään aikaan 
se on erittäin vaarallista. 
Niittykulmantiellä nopeudet kohoavat myös välillä todella koviksi. Niittykulmantieltä puuttuu pyörätie ja pientareet ovat olemattomat. Talvella kulkeminen tiellä on 
vaarallista ja varsinkin silloin kun lumenauraus ei ole kunnossa ja jotkut kaahaavat ylinopeutta. Tämä on myös lasten koulutie. 
Viimetalvena lasten mennessä kahdeksaksi kouluun oli Kellokoskentien pyörätie useasti siihen aikaan auraamatta ja lapset tarpoivat / pyöräilivät 
umpihangessa.

Nopeusrajoituksia ei noudateta

Raturikujan ja kevytliikenteen risteyksessä ehdottomasti töyssy siinä koulun luona siinä kulkee jopa 1000 autoa päivässä jalka pallokentälle jotka pysäköi 
koulun pihalle vaikka on moottoriajonevolle ajokieltomerkki ja kiire on kova

koulujen  alkamis ja päättymispäivinä nuoriso kokoontuu kaljoittele-maan,samoin kesäiltoina nuotion polttoa ja häiritsevää meluisaa liikennettä autoilla mopoilla ja 
moottoripyörillä. metakointia. lämpiminä päivinä autojen pysäköintipaikat rannalle riittämättömät,tienreunat täynnä autoja,haittaa liikennettä

Irrallaan olevat koirat aiheuttavat täysin tarpeettomia vaaratilanteita. Riihikalliossa esim eräs tummatukkainen rouvashenkilö ulkoiluttaa ("kouluttaa") isoa 
mustaa koiraa vapaana. Puutuin keväällä pariinkin otteeseen hänen toimintaansa, kun hän juoksutti koiraa koulun kentällä päiväkodin vieressä kesken 
koulupäivän. Tämä vain yksi esimerkki.

Kilpapyöräilijät aiheuttavat vaaratilanteita kevyenliikenteenväylillä.

Asun Hyrylän Urheilukeskuksen vieressä. Siellä on välillä illalla ja yöllä todella levotonta kun nuoret kokoontuvat sinne ja jotkut kaahailevat autolla niin että 
renkaat vinkuu. Ihme jos siellä ei satu jollekkin jotain. Mopoilijat ajavat jalkakäytävillä todella kovaa

Tuusulanjoentien ja Lahelantien risteyksessä uutuudestaan huolimatta on huono näkyvyys etelän suuntaan, kun on kääntymässä Lahelantieltä 
Tuusulanjoentielle. Jokitie on vaarallinen. Ristikiventien kiertoliittymä alentaa ajonopeuksia vain vähän.

Ravintoloiden ympäristöön ja vr:n alikulkuun kerääntyy porukkaa "ilonpitoon" alkoholin yms:n voimalla. Ohi ei meinaa toisinaan päästä (vr:n alikulun 
portaat).Bussipysäkkikatokset tarjoavat hyvän sadesuojan ryypiskelylle ja hieman epämääräiselle porukalle pitää turinatuokioita.. huutelevat 
perään.Risteysalueet ovat heikosti hoidettuja, näkyvyydet osassa surkeita.



Vastaus

Alikulkutunnelissa k-kaupan ja Hyökkälän koulun välissä ei ole moneen vuoteen toiminut valaistus. Etenkin koulujen aikaan liikennettä paljon ja näkyvyys 
pimeään aikaan tosi huono.

Hämärät sopet ovat näille lahjoja, joista rynnistää perään.

Asun metsässä ja täällä on läpiajoliikenne kun nuoret ostavat huumeita tai kätkevät niitä metsään. Usein lenkillä vaaratilanteita kun kaahaavat tai vahingossa 
olen lenkillä kun menevät kätkölle. Ilmoitan aina poliisille. Tämä on välillä Kellokoski-Kaukas ja näppärästi pääsee Jokelaan. Huumeet ovat suuri ongelma, 
piikityksiä näkee keskellä päivää liikenteessä.

Heikot näkymäalueet

kellokoskentiellä varsinkin linjamäen kohdalla huomattavat ylinopeudet taajama-alueen rajoituksesta huolimatta. tienpientareen heinät kasvaneet jo vaarallisen 
korkeaksi, niittoa kaivattaisiin.

Jokelan alueella on ollut kevään ja kesän 2015 aikana melko paljon omaisuuteen (erityisesti autoihin) kohdistuvaa rikollisuutta.

Mopoilijat kaahaa pyöräteillä ja jalkakäytävällä. Eivät noudata liikennesääntöjä.

Katuvaloissa säästäminen on todella huono asia. Joskus pimeällä on pakko kulkea yksin, jolloin pelottaa todella paljon. Auto-ja pyörävarkaista puhumattakaan. 
Hiekoituksessa ei saisi myöskään säästää. Jokela kaipaisi päivitystä risteyksiin esim. liikenneympyrä Ridasjärventien/Päiväkummuntien/Päivätien risteykseen 
hidastaisi läpiajajien vauhtia, antaisi jalankulkijoille turvaa ylittää tie sekä auttaisi liikenteen sujuvuutta.Tällä hetkellä risteys on hengenvaarallinen!

Alueella asunnottomia tai muuten juoppoja. Ilmeisesti ulkomaalaiset varasliigat ottaneet alueen myös haltuunsa

Juoppojen hengailu paikkoja

vuokrataloissa asuu rikollista porukkaa. Olen useamman kerran vuoden aikana soittanut poliisit paikalla häiritsevän juhlinnan tai autolla kaahaamisen vuoksi.

katuvalot yöllä sammutettu?
poliisia voisi useammin nähdä!!

Julkisten pysäkit on aamusta iltaan miehitetty kylän alkoholisoituneilla asukkailla. Ne ei ole lainkaan siinä käytössä kun olisi tarkoitus. Ridasjärventielle 
keskustan kohdalle pitäisi saada joko liikenneympyrä tai hidastetöyssyt. Vauhti on siinä autoilla todella hurja ja kolareita tapahtuu usein. Viime aikoina on 
Jokelan alueelle tehty paljon automurtoja ja tuhottu toisten omaisuutta. Polkupyöriä varastettu lukot katkaisemalla ja polttoainetankkeja tyhjennetty. Valvontaa 
pitää olla enemmän.

silloin kun riihikallion tuusulantien risteyssessä valot ei toimi, tai ne vilkkuvat.

Risteyksissä heikko näkyvyys varsinkin autoilija/pyöräilijä. Erityisesti ne kohdat kun suojatie on pyörätien jatke

Jalankulku- tai pyöräilyteitä ei ole, käveltävä ja lenkkeiltävä autotien reunalla. Alueella autoilla nopeusrajoitus, monet ajavat kuitenkin jonkin verran ylinopeutta. 
Pitäisi olla jokin jalankulkutie Nuppulinnantiellä Nuppulinnassa, koska siinä on koko ajan kasvava ja kasvava läpikulkuyhteys autoilla. Myös jokin töyssy ja 
suojatie voisi olla paikallaan.

Asun Hyrylän keskustassa ja alikulkujen valaistukset ovat aivan retuperällä ja niissä lorvii usein epämääräisiä joukkioita varsinkin syyspimeällä. Liikennekurin 
höltyminen aiheuttaa usein vaaratilanteita keskustassa Tuusulanväylällä tietä ylitettäessä: jopa ammattiautoilijat ajat punaisia päin ja vaarantavat 
jalankulkijoiden turvallisuuden ( itselläni 2 läheltä piti- tapausta, jolloin olin ylittämässä suojatietä ja rekka tuli moilemmilla kerroilla punaisia päin). Mopoilijat ajavat 
muista piittamatta kevyen liikenteen väylällä ja usein tulee kilpapyöräilijöitä tai rullalluistelijoita kaksi tai kolmekin rinnan , jolloin olen joutunut väistämään 
nurmialueelle. vuosi vuodelta on myös talvikunnassapito heikentynyt ja pensaat rehoittavat teiden varsilla vaikeuttaen näkemistä.

Risteys Amerintie+Tuusulanväylä sekä risteys Tuusulanväylä+Haukantie. Moni autoilija ajaa punaisia päin ja läheltäpiti tilanteita on ollut useita. 

Suojatie Haukantiellä kouluun menijöillä (entisen ostarin kohdalla). Ajoneuvot tulevat todella kovaa. Siihen pitäisi saada jotkut humpsit tai muut vastaavat. 
Suojata koululaisten ylitys.

Ristikiven teollisuusalue on aivan talomme (Neitoperhontie) vieressä ja sieltä kuuluu usein iltaisin ja öisin (etenkin viikonloppuisin) vironkielistä huutoa ja musiikki 
soi todella kovalla. Toisinaan paikalla on myös suomenkielisiä juhlijoita joukossa. Heillä on myös jotain "katuautoja", joita kaasutetaan yöllä 
"kiihdytysautomaisesti".Pelottaa mennä huomauttamaan asiasta.

Olen joutunut mopoilijan töytäisemäksi Jokelassa Ridasjärventiellä (Jalankulku- ja pyöräilyväylä). On myös yksittäisiä paikkoja, joissa täytyy olla erityisen 
varuillaan, esim. Jokelassa Aitan aarteet -putiikin kohdalla tultaessa Keskustietä kohti Jokela-taloa (työpaikkaani), tienpätkän kääntyessä vasemmalle, Aitan 
aarteet -liikkeen ja Jokelan päiväkodin välissä. 

Ajonopeus Loimuntiellä on toisilla pikkasen liian kovaarajoitus on 30 ,jokaei kaikilla on nähtävästi mennyt korvan taa .Tällä tie osuudella on Paljon lapsia ja 
varsinkin kesällä huono näkyvyys!

Omaisuuteeni on kohdistunut muu, luettelosta puuttuva rikos.

Opintien ylittävä suojatie kouluraitin päässä  Pertun koulun/Jokelan kirkon lähellä, puskat peittävät näkyvyyttä ja tiessä on kamalia monttuja suojatien kohdalla. 
Opintien/Nukarintien risreys ja suojatiet, keskustasta kirkolle päin molemmin puolin tietä olevat puskat haittaavat näkyvyyttä. Opintien/Rovastintien risteys: 
puskat Opintien kirkon puoleisessa laidassa haittaavat näkyvyyttä, kun autot tulevat keskustan suunnasta mutkasta kaasu pohjassa

hyrylän keskustan S-marketin ja R-kioskin alueella myydään huumeita silloin tällöin. Lisäksi nuorisio roikkuu paikalla ja aina käytös ei ole korrektia. Päämiehen 
edessä silloin tällöin rauhatonta.

Jokelassa Askolinintien ja Päiväkummuntien risteys.  Autoilijat kunnioittsvat huonosti varoituskolmiota. Näkyvyys kevyenliikenteen väylälle huono, joten vain 
STOP-merkki toimisi.

Päiväkummuntiellä autoilijat noudattavat huonosti 40 nopeusrajoitusta. 

Ridasjärventien ja Päiväkummuntien / Päivätien risteystä seuraan monesti kauhulla. Muutama onnettomuus siinä on ollutkin tässä viiden vuoden aikana, mitä 
olemme Jokelassa asuneet. Kuinka vakava onnettomuus pitää olla ennen kuin risteykselle tehdään jotain? 

Asuinalueella (Jikelan keskysta) on ollut nyt paljon automurtoja ja muuta omaisuutta varastettu. Toivottavasti ei osu omalle kohdalle.

Polkupyöräilijä, varsinkin ns.kilpapyöräilijät ja mopoilijat ajavat suunnattomaa vauhtia kävelyteillä olen joutunut itse ja lastenlasten kanssa vaaratilanteisiin 
useamman kerran esim Kirkkotiellä.



Vastaus

Ruotsinkylä: Maisalantie kapea ja huonokuntoinen, isot rekat/kuljetusautot= tie murenee, keskeltä ja reunilta sekä aivan liian suuri tilannenopeus. Tämän tien 
varrella kevytväylä monessa kohtaa halki-uria, vaarallisen isot halkeamat pyöräilijöille koskee myös jalan liikkuja; astuminen ja nyrjähdys tai pahempaa. 
"Mangsin" risteys vaarallinen-nopeudet-piittaamattomuus. Risteyksien-tienlaitojen pöheittyminen eli näkyvyys katoaa. Liikenne melu ajoittain. Kuten jo kirjoitettu, 
postinumerolla hieman laajuutta ja mitkä alueet, joissa oikeasti ongelmia ja puututtava. Nämä y.o. koskettaa eniten ELY:ä. Yhteisöt oikeasti enemmän mukaan 
touhuun...

Jokelan liikennekulttuuri on täysin retuperällä. Henkilöautoilla ajellaan pyöräteillä, ei noudateta nopeusrajoituksia eikä risteyssääntöjä. oman tarkkaavaisuuden 
ansiosta olemme välttäneet 4 kolaria Kolsassa. Mopot ajelevat ihan missä sattuu, niin kovaa kuin kulkevat, ei ole kuin ajan kysymys että jollekkin sattuu 
pahasti, meidän lapsi väisti ojaan ja selvisi vain naarmuilla. muutamalla mopoilijalla ei ole edes ajokorttia, mopot ovat tieliikenteeseen kelpaamattomia, jarrut ei 
toimi, ei valoja, viritettyjä jne. Huomaa ettei poliiseja ole paljon näkynyt viime aikoina. Pitäisikö liikennemerkkien olla selvemmin näkyvillä että ymmärtäisivät missä 
ei saa ajaa, nyt mopoillaan notkopuiston jalkakäytävillä ym.

Jokelan aseman alikulkutunnelissa ajetaan mopolla ja iltaisin/öisin siellä on melko hämärää. Jokelantiellä keskustassa ja aseman liepeillä olevilla linja-
autopysäkeillä päivään viettävät ja kokoontuvat ns. "laitapuolenkulkijat" joita lapset hieman pelkäävät. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä joilla sallittaisiin mopoilu 
sallittu, nousevat nopeudet paikoin melko koviksi, ja vaikkei vauhtia paljoa olisikaan, jää pyöräilijä/jalankulkija mopolla/skootterilla silti kakkoseksi. Mielestäni 
keskusta alueella ei mopojen tarvitsisi ajaa jalankulkuväylillä koska nopeusrajoitusten nimissä pärjäisivät hyvin autoliikenteen seassa. Lasten ja koiran kanssa 
jalankulkuväylillä on ollut läheltä piti tilanteita mopojen kanssa. Suojateiden eteen harva pysähtyy antaen tietä jalankulkijoille. Aseman seudun iso parkkialue on 
varsinkin iltaisin mopopoikien leikkikenttä mistä aiheutuu paitsi melua ja hajuhaittoja (kumin poltto), myös vaaratilanteita autoilijoille, junalta autolleen palaaville 
sekä jalankulkijoille - temppuilevat välillä jalkakäytävillä ja asemalaiturilla. Parkkialueella paljon erilaista liikennettä; raskasta kalustoa, bussien kääntöpaikka, 
työmatkapysäköijät sekä kierrätyspisteellä asioivat.

Ylinopeus

Saviriihentiellä ja Mahlamäentiellä ajetaan jatkuvasti reilua ylinopeutta vaikka alueella liikkuu paljon pieniä lapsia.

Moottoriajoneuvojen jatkuvat ylinopeudet rajoitusalueilla, pyöräilijöiden törmäily risteyksiin ja suojateille ja jalankulkijoiden vaaratilanteet risteyksissä ja 
tonttiliittymissä, joissa usein huono näkyvyys ja katuvalojen pimennys vielä lisäksi

Alikulkutunneleista lamput rikottu,Joskus nuorisojoukkoja maleksii kyseisissä paikoissa,

Mopoilla liikkuvat nuoret ajavat todella kovaa.

Kotini kohdalla Korkeamäentie 39 ei ole katuvaloa, ja niitä on muutenkin tällä seudulla liian vähän! Korkeamäentieltä ylitetään Kellokosken tie ( pitkä suora) kun 
mennään kouluun, eikä ylitys kohdassa ole suojatietä!

Pertuntien suojatiet päiväkodin ja siwan lähellä. Autot ajavat todella kovaa ja paljon lapsia varsinkin aamulla ja iltapäivällä.

Siippoontie on kapea ja mutkainen, jolla kesäaikaan liikkuu paljon lujaa, monta pyötäilijää rinnan ajavia "kilpapyöräilijöitä". Talviaikaan tie tulee vieläkin 
kapeammaksi lumesta ja tiellä liikkuu isoja autoja vastaantuleva liikenne tekee tien vieläkin vaarallisemmaksi.

Koen kyseiset paikat turvattomiksi, koska nopeusrajoituksia ei noudateta. 30km/h alueella ajetaan kovempaa ja riski esim lasten turvallisuuden vaarantumiselle 
on suuri.

Pyöräteiden valaistus erittäin huonoa Ruotsinkylässä

Paijalassa risteys Hämeentielle Nummenväylältä on erittäin vaarallinen varsinkin ruuhka-aikaan.

Pertun siwan suora on suoranainen pikataival! Siksi toivomme sinne, päiväkodin läheisyyteen, pikaisesti kahta keskikoroketta (vastaavanlaiset mitkä juuri 
rakenteilla lepolan risteykseen). Lisäksi Pertun Mikontieltä tultaessa kevyenliikenteenväylää Pertuntielle näkyvyys on äärimmäisen heikko puiden oksien takia.

Jokitien liikenne Lahelassa on hyvin vilkasta ja vaaratilanteita on päivittäin sekä pyöräilijöille, jalankulkijoille että autoilijoille. Uuden tien valmistuessa 
vaarantilanteet tiettävästi vähenevät.

paikkapaikoin risteyksissä kasvillisuus peittää näkymät niin, että yhteentörmäyksiä voi sattua helposti

Irtijuoksevat koirat pelottavat. Myös sellaiset koirat, jotka ovat kiinni, mutta hihna pitkällä. Näitä on erityisesti Jokelan Lepolan - Ridasjärventien alueella. 
Ärisevät lenkkeilijälle, koiran omistajan mielestä ilmeisesti ihmisen tulee väistää koiraa. Koiria on muutenkin liikaa, räksyttävät turhautuneina pihalla jopa taivaan 
linnuillekin.

vangit liikkuvat vapaalla jalalla porukoissaan

Risteysalueiden ja suojateiden vaarallisuutta lisää leikkaamattomat pensaat/heinikot/puut. Kyseiset näkymäesteet ovat kunnan maalla.

Jokelassa Pertun päiväkodin "baana" ja Pertun koulun "baana" ovat suojateillä vaarallisimmat kohdat Jokelassa - edes juna-aseman lähellä olevat suojatiet 
eivät ole yhtä vaarattomia, vaikka autoja paljon enemmän liikkeellä juna-aseman lähettyvillä.

Huono katuvalaistus. Myös syksyn ja talven aikana useat metsässä kulkevat lenkkipolut ovat valottomia.

Lahela-Jussila kevyen liikenteen väylällä ajetaan jonkin verran K-moottoripyörillä. Lahelantien nopeudet ovat suurempia kuin suurin sallittu, erityisesti raskas 
liikenne rikkoo nopeusrajoituksia Lahelan kylän kohdalla.

Suojatiet Lahelantiellä vaarallisia. Kun ylittää suojatietä pitkin Lahelantietä Sointulantien, Alikyläntien ja Hernemäentien kohdilta on vaarassa jäädä autojen alle. 
Erityisesti lapset ovat vaarassa. Autot ajavat suuria ylinopeuksia, myös isot perävaunurekat painavien kivilastien kanssa. Ammattikuljettajien ajamat rekat ovat 
Lahelantiellä erittäin vaarallisia! Ilta-aikaan moottoripyöräilijät pistävät kaasun pohjaan ja ajavat Lahelantiellä vaarallisen kovaa vauhtia. Nopeusvalvontaa ja 
tuntuvia seuraamuksia rikkeistä tarvittaisiin.  

Risteysalueista Vaunukankaan koululta Nahkelantien ylittäminen autolla on vaarallista, autoja on ruuhka-aikana paljon ja näkyväisyys Koskenmäen suuntaan 
on huono ja autoja tulee useasta suunnasta.

Vaunukankaan koululta tuleva alikulku Lahelantielle on vaarallinen, koska useat mopoilijat ajavat liian suurella nopeudella ja väärän kaistan puolella, jolloin 
erityisesti lapset ovat vaarassa ruhjoutua alle. 

Mopot ajavat liian suurilla nopeuksilla jalankulku- ja pyöräilyreiteillä ja aiheuttavat vaaratilanteita, erityisesti lapsille. Suurella nopeudella ajavat pyöräilijät, jotka 
tulevat takaa äänettömästi ovat aiheuttaneet useita vaaratilanteita lapsille. Näin tapahtuu Lahelantiellä sijaitsevalla jalankulku- ja pyöräilyväylällä. 



Vastaus

Liikenteessä valaistuksen puute varsinkin sateisella säällä aiheuttaa vaaratilanteita kevyenliikenteen ja autoilijoiden välillä. Valottomuus myös lusää 
huomattavasti turvattomuutta jalankulkijoiden keskuudessa.

s-marketin edessä oleva jalkakäytävältä pyöräilijät taluttakoon pyöriå, häklin uimapaikka iltaisin poltetaan nuotioita ja juopotellaan, koulujen alkaessa ja 
päättyessä melkoisia ryyppybileitä ja metakointia. suojatie häklin kohdalta puuttuu vaarallinen teollisuus-alueen risteys vieressä pysäköinti tielläkin

S-marketin ja Alkon läheisyydessä on jatkuvasti puliukkoja, jotka valtaavat usein koko kävelytien estäen näin tavallisten ihmisten kulkemisen kauppaan, koska 
tämä puliukkojen lauma on pakko kiertää välttyäkseen suunsoitolta yms.

Riittämätön valaistus jalankulku-, urheilu- ja kevyen liikenteen väylillä sekä alikuluissa, mopojen ajonopeudet ja reagointiaika kevyen liikenteen väylillä ja 
risteysalueilla. Mopoautoilijat, jotka eivät tunne liikennesääntöjä.  Lumivallit ja puskat peittävät näkyvyyttä risteysalueilla,

Lahelantien liikenne- ja tiejärjestelyistä huolimatta lähialueen tiet ovat vaarallisia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kevyen liikenteen väylien kunto on usein paikoin 
heikko: pinnoite halkeillut ja etenkin pyöräilijöille vaarallisia halkeamia on runsaasti. Nuorison käyttäytyminen ja häirintä ( ml. mopoilu, roskaaminen, paikkojen 
rikkominen) puistoissa, lähiliikunta- ja leikkipaikoilla.

Lahelanniityn risteys, suojatie

Koulun ympäristössä nuorten häiriökäyttäytyminen ja holtiton mopoilu, kaupan parkkipaikalla liikenne riskit

Hyrylän keskusta , alueella liikkuvien hörhöjen ja juoppojen takia .

Sulan teollisuusalueella noin 3 vuotta sitten pienempi moottoripyöräkerho piti juhlat, joihin oli kutsuttu isoista moottoripyöräkerhoista jäseniä. Asuinalueen aivan 
välittömässä läheisyydessä pidettiin täysimittainen konsertti, josta alueen asukkaat soittivat paljon hätäkeskukseen. Paikallispoliisin mukaan alueelle oli 
pysäköity useita autoja, joiden omistajilla oli rikosrekisteri. Poliisi ei keskeyttänyt juhlintaa, koska heillä ei ollut kuulemma henkilöresursseja siihen. Meidän 
talonyhtiön pihalle oli pysäköity konsertin ajaksi pakoauto sekä juhlapaikkaa vartioi vartija, "iso kaappi". Tilaisuus pelästytti monet lapsiperheiden vanhemmat. 
Nyt Sulan teollisuusalueen laajentuessa olen huolissani tällaisen toiminnan lisääntymisestä.

Nuorisojoukot kokoontuvat niihin, vaunukankaan koulun alikulkutunneli ja koulun ympäristön metsikkö ja koskenmäen alikulkutunneli

Linja-autoasema kirjaston edessä on levoton paikka iltaisin.
Siellä viettää aikaansa usein meluava ja kaljoitteleva nuorisojoukko. Onneksi taksikuskit ovat suht lähellä.

Riihikallion koulun pururadalla päivisin usein liikuskelee Jone. Mies joka on rasisti, juo. Hänellä on yleensä oluttölkki pussissa. Hyvin vihamielinen ihminen. Hän 
on aikanaan minuunkin kohdistanut humalassa hyvin paljon vihamielisyyttä. Mietin välillä että kohdistaako lapsiinkin. Kulkee verkkareissa. Valkea tukka. +-60 v. 
Todella pelottava tyyppi. 

Nahkelantie varsinainen kiitorata, suojateiden yli ei tahdo päästä varsinkaan huonoilla jaloilla ja autojen nopeudesta johtuen. Sivukaduilta ei tahdo päästä 
autolla ruuhka-aikoina Nahkelantien liikenteeseen mukaan millään. Vanhan Vesitornin alueella k-autojen pysäköinti sivukaduilla peittää näkyvyyksiä 
suojateille(koulut alkamassa ja alueelle muuttanut paljon lapsiperheitä). Isot autot eivät kuulu kapeille sivuteille Pallotielle ja Rastitielle, jonne tarvitaan niiden 
pysäköinnin kieltävät merkit, keskustelut kuljettajien kanssa eivät johda mihinkään vaan pysäköinti jatkuu. Työajot ovat tietysti asia erikseen mutta kyseessä on 
työnantajan autot ja alueella asuvat kuljettajat. Osalla kiinteistöistä pensaat peittävät näkyvyyden risteysaluille ja varsinkin Sepäntiellä suojatien kohdalla jossa 
runsaasti jalankulku ja pyörä liikennettä. Kisällintien leikkipuisto viikonlopun jälkeen aina siivottomassa kunnossa, kaljatölkit ja natsat pitkin puistoa sama koskee 
Vaunukankaan koulun aluetta.

Vaunukankaan koulun risteys, johon pitäisi saada liikenneympyä, sekä Koskenmäentien ja Hämeentien nykyinen liikenneympyrä, joka puolestaan on  aivan 
liian pieni

Haukantien ja Kurpantien liikennemäärät ja nopeudet ovat karanneet käsistä. Liikennemääriin on vaikea vaikuttaa, nopeudet on saatava kuriin rakentamalla 
riittävä määrä kunnollisia hidasteita. Alueen 40km nopeusrajoitusta ei noudata kukaan.

Puistoalueella enemmänkin järjestyshäiriötä ja mopojen iltaöistä/öistä ajelua.

Vähän ihmisiä liikkeellä, pimeetä iltaisin.

Ojanpiennarten heinät rehottivat koko kesän valtoimenaan, mikä vaikeutti havainnointia useissa risteyksissä liikkuessa niin pyörällä kuin autollakin. Katulamput 
tulisi palaa kesälläkin pimeinä tunteina öisin. Lasten leikkipaikkoja ei saa vähentää keskittämällä niitä vain muutamaan paikkaan, sillä välimatkat ovat 
kohtuuttoman pitkiä. Esim. monet asuinalueiden lähimmistä pienistä, mukavista leikkipaikoista on siivottu pois (esim. Kellokoskella Pohjanojantien leikkipaikka 
sekä Mäntyrinteentien että Syvälahdentien leikkipaikat ja Jokelassa Kellonsoittajantien leikkipaikka. Ei näin!!!) Voisiko ko. paikkoihin tuoda edes keinut jossa 
kaksi keinua lähialueen lapsia varten?!

Lahelantien suojatiet huolestuttavat. Ajonopeudet Lahelantiellä kovat, ja jotain sattuu varmaan ennemmin tai myöhemmin.
Teiden valaistus on osittain huono.

Lahelantien suuri autoliikennemäärä ja autojen ylinopeudet ja etenkin se, että monet autoilijat eivät pysähdy suojateiden eteen antamaan jalankulkijoille 
mahdollisuutta tienylitykseen

Hämeentien ja Nummenväylän risteyskohta. Joka päivä vaarallisia ohituksia risteysalueella.

Nuppulinnantie ja Linjamäentie vaatisivat kevyen liikenteen väylät, silloin olisi turvallisempaa kulkea kävellen tai pyörällä. Autot kaahailevat sen verran pahasti, 
eikä piennarta juurikaan ole.

Hyvinkääntien ja Nummenväylän välinen risteys on ruuhkainen ja vaarallinen. Hyvinkäälle jatkavat ohittelevat risteysalueella. Erittäin vaarallinen risteys

Jokelan keskustan suojatiet

Kelllokoskentiellä ( Linjamäki ) törkeät ylinopeudet.

Mopoilijat ja pyöräilijät saattavat  tulla todella kovalla vauhdilla alikulkuihin, eivät osaa varoa mahdollisia vastaantulijoita. Useita vaaratilanteita ja eniten pelottaa 
lasten puolesta.

Katusuunnittelu päin mäntyä. Kevyenliikenteen ali-/ylikulut. Kohtaava liikenne...
Poliisin näkymättömyys.

Pysäkeillä kuluttavat aikaa ja juopottelevat ns.puli-ukot.

Mopot ajelevat vaarallisesti pyöräteillä liikkuvien seassa.

Riihikallion risteys on erityisen altis onnettomuuksille.



Vastaus

Mattilan suopurontie ja vesatien jotkut autot ajaa liian lujaa.jotkut rampit voisi laittaa jarruttamaan menoa.

Mopoilijat ajavat huolettomasti aivan liian lujaa kävely/pyörätiellä. Monesti meinaa näin koulujen lukuvuoden aikana jäädä pienemmät kanssa kulkijat alle..

Paikkoja tuhrittu ja poltettu paperia,pahvia jne.Alkoholinkäyttöä viikonloppuisin.

- nopeusrajoitusten ja väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin noudattamatta jättäminen (Haukantie - Kurpantie)
- Riihikallion Alepan pihalla ajetaan turhan kovaa tilannenopeutta eikä huomioida suojatietä pysäköintipaikalta kaupan ovelle, lisäksi ei huomioida kielletty 
ajosuunta -merkkiä

Mopot ja huisin kovaa ajavat pyöräilijät Hyrylän alueella aiheuttaa toisinaan lähellä piti tilanteita.

Jokelantieltä (mt 1421) puuttuu pyörätie. Vaikuttaa jokapäiväiseen elämään / kulkemisiin niin lapsille kuin aikuisille, Jokelantielle ei uskalla lähteä ollenkaan 
jalan/pyörällä

Ainoa jonkinlainen turvattomuuden tunne on liikkuminen jalkaisin tai pyörällä ja vastapelurina autoilijat. Tuusulassa ei paljoakaan pyöräilijöitä tai jalankulkijoita 
kumarrella, vaan suojatie on monesti pakko ylitettävä vaan menemällä väliin, muuten saisi odottaa vaikka illasta aamuun asti.

Mopojen hurjat nopeudet kevyenliikenteen väylällä.

edellleenkin autoilijat ajaa ylinoputta,pyöräilijät ajaa suoraan suojatielle edes katsomatta voiko ylittää turvallisesti.
Toimelantieltä kääntyessä vanhalle valtatielle edelleenkin vaarallinen näkyvyyden vuoksi.

Kotkanpuiston ja koirapuiston välinen suojatie. Siitä kulkee lapsia jokapäivä ja valtaosa autoista ajaa ylinopeutta. Nähnyt monta läheltäpiti tilannetta. 
Tuusulanväylällä vaikka nopeus tiputettuu 60 monet eivät tätä noudata ja viimeisen viikon aikana kun olen tehnyt aamuvuoroja joka aamu nähnyt kun ihmiset 
ajavat punaisiin päin.

Lahelassa on niin ihanan turvallista <3

Linjatielle pitäisi saada pyörätie tms. Aamuhämärissä ihmiset kävelevät/pyöräilevät ja tie on :kapea, monttuinen, kallistukset väärään suuntaan, pimeä ja 
minkäänlaista piennarta tms ei ole jalankulkijoille. Autoilijaa ainakin pelottaa, mitä jalankulkijat mahtavat miettiä.

Tuusulanväylä/Riihikalliosta->Hyrylään molemmin puolin menevät kävely/pyöräilijöiden+ mopojen kaistat. Mopot ajavat alikulkutunnelien kohdilta 
hiljentämättä/huomioimatta ja monesti letkassa on useampi mopoilija. Lapsiperheenä koetaan vaaratilanteita useita kertoja viikossa. Yhteentörmäys joko 
kävelijän tai toisen hiljentämättä jättävän mopoilijan/pyöräilijän kanssa on vain ajankysymys. Mopojen kaahailu on saatava nopeasti hallintaan tai siirrettävä 
heidät tielle autojen sekaan...Poliisien nopeusseurantaa/tarkkailua suosittelen+puuttumista pikaisesti asiaan!!!

Kadut sekä jalankulku ja pyörätiet ovat puutteellisesti valaistuja ja siksi turvattomia. Lisäksi Tuusulan kunta sallii mopolla ajon pyöräteillä. Olen joutunut useasti 
vaaratilanteisiin pyörätiellä kohtuuttoman lujaa ajavien mopoilijoiden kanssa. Erityisesti pelkään pienten koululaisten puolesta - kumpikin osapuoli, koululainen ja 
mopoilija, ovat noviiseja liikenteessä. Mielestäni mopojen paikka ei ole pyörätiellä. Mm. Jyväskylässä mopoilijoihin liittyvät onnettomuudet ovat vähentyneet 
huomattavasti mopoliikenteen siirryttyä pois pyöräteiltä.

Bandidos Aurankulma, aiempien tapahtumien vuoksi.

Mahlamäen alueella: Mahlamäentie, Kalliopohjantie, Pitkäniityntie, Järvenpääntie valaistus on olematon ja pimeiden pyöräilijöiden havaitseminen on vaikeaa. 
Mahlamäentiellä ajetaan liian lujaa, jopa 60km/h

suurin huoli on ensimmäisen luokan aloittaneesta tyttärestä. kirkonkylän koulun lähistöllä mopoilijat ajavat todella kovaa kävelyteillä, hidastamatta yhtään 
ohittaessaan jalankulkijoita. Ajavat todella läheltä kovalla vauhdilla. suojateitä ei myöskään kunnioiteta.

Julkisen liikenteen pysäkit ovat huonokuntoisia ja lähellä olevan pysäkin (Kuusamantie) valaistus on pimeään aikaan huono. Lahelantien pitkällä suoralla autot 
ja etityisrsti moottoripyörät ajavat useimmiten kovempaa kuin 50 km/h ja keskeltä puuttuu suojatie, jolta pääsisi Helsingin suuntaan menevälle linja-autopysäkille.

Lahelan kaupan kohta ilman suojatietä Maaniityntieltä tultaessa.
Autoilijat ei piittaa suojatietä ylittävistä tulevat liian kovaa lähelle.
Säännöllistä valvontaa kaipaisin, että totutaan sääntöihin nyt kukaan ei välitä kun ei ole seuraamuksen uhkaa. Lisäksi haluaisin, että Lahelan tie olisi kunnan 
tie/katu Ruutin tiehen saakka Ruotsinkylän suuntaan.LISÄKSI HALUAN, ETTÄ MOPOILIJAT SAA AJAA PYÖRÄTEITÄ PITKIN KOKO TUUSULASSA

Lahelantiellä jatkuva rekkaralli ja ylinopeudet, kouluun menevät lapset jatkuvassa vaarassa niin kauan kuin hidasteita/korotettuja suojateitä tms. ei saada!

Koivumäentiellä Rusutjärvellä ei ole kevyenliikenteenväylää eikä tietä luokitella vaaralliseksi pienille koululaisille. Kuitenkin päivittäinen ongelma on 
nopeusrajoituksia noudattamattomat kaaharit ja lisääntyvä raskas liikenne.

Mopoilijat kävelyteillä

Asuinalue: Mattila, Saksantien puoli

Riihikallion ostarilla pyörii mopopoikia jotka ajelevat miten sattuu.
Tuusulan väylällä, Riihikallion pysäkillä pelottaa pimeällä kulkea tunnelin kautta Riihikallion puolelle. Varsinkin kun valot sammutetaan kesäaikana keväällä jo niin 
aikaisin. Minusta valot saisivat olla päällä ympäri vuoden. 
Kauriintien valot ovat olleet pois päältä viime alkutalvesta lähtien, miksi ????????? Ei todellakaan tee mieli kulkea pimeällä.
Pyöräilijät ajavat liian lujaa ! Kaikenlaiset kulkijat pitäisi ottaa paremmin huomioon .

Puistot pimeitä, katuvalot pimeänä. Puistoalueet hoitamattomia, pusikot kasvaa umpeen! Huono näkyväisyys

paikat joissa maahantunkeutujat lymyilevät. pelottavia neekereitä voi ilmaantua eteen missä vaan.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen huomattavat ylinopeudet ajoradalla, kevyenliikenteen väylillä ja parkkialueilla. Pyöräilijöiden liiansuuret nopeudet 
kevyenliikenteenväylillä, suojateillä ja risteyksissä.

saisko korotetun suojatien raturinkujan päähän ennen koulua jossa kävelytie autot ajaa lujaa siinä kohtaa

Jokelasta Järvenpäähän pyörätie ei ole koko matkaa ja radanvarsitien kunto on huono sekä kapea. Piennarta ei ole ollenkaan ja pyörällä saa ajaa pieni pelko 
paidassa joka kerta kun siitä ajaa. Tämä olisi saatava kuntoon.Kunnon kevyenliikenteen väylä Jokela - Järvenpää välillä lisäisi paikkakuntalaisten liikuntaa ja 
lisäisi huomattavasti liikenne turvallisuutta.

Liikenne on aika hurja Maisalantiellä, kun nuorisi ajaa liikenteenjakajien väärältä puolelta ja ylinopeutta. Myös kuorma-autojen takapuskurissa roikkuminen 
Maisalantiellä pelottaa. Pahimmillaan kuorma-auto on ajanut niin takapuskurissa kiinni, että lapset eivät nähneet auton takaikkunasta ko. kuorma-auton 
rekisterinumeroa. Bergan liityntäpysäköinti paikalla on rikottu autoja ja siellä kaahaillaan autoilla, mopoilla ja moottoripyörillä sekä sotketaan paikkoja.



Vastaus

Liian hidas uudelleen strukturointi aikataulu

Asumme Lahelantiellä, lähellä Nahkelantietä. Ylitys autolla Vaunukankaan koululle Nahkelantien yli on monesti aika kaoottista. Toki muihinkin suuntiin se on 
kaoottista. Esim autot ryhmittyvät menemäään risteyksessä miten sattuu. Lahelantieltä tultaessa Nahkelantien risteykseen autoja on monesti kolme vierekkäin, 
joista kaksi on menossa suoraan ja yksi kääntyy oikealle. Myös samainen risteys on kamala, kun tulee Häkliltä päin ja koittaa kääntyä päiväkodille. Risteys on 
kovin sekava jo sen takia, että päiväkodin tie ja lahelan tie eivät ole vastakkain ja ihmiset eivät tiedä miten siinä käännyttäisiin, kun käännytään toisen auton 
kanssa yhtäaikaa ristiin, ohittaako toinen auto etu- vai takapuolelta. Myös alikulku Vaunukankaan koulun kohdalla on vaarallinen, koska lapset ja nuoret ajavat 
sinne pyörillä ja mopoilla todella kovalla vauhdilla katsomatta yhtään tuleeko muita. Parhaita olisi sellaiset alikulut, missä tiet risteävät ylhäällä ja sieltä on 
alikulkuun alas vain yksi tie. Nyt risteys on alhaalla ja neljästä suunnasta parhaillaan tulee pyöräilijöitä/mopoilijoita. On siinä jalankulkijakin toki vaarassa, vaikka 
ei itse vauhdilla vaaraa aiheuttaisi. Lapsi toki voi säntäillä sinne tänne jalkaisinkin.

Nopeusvalvontaa tai pysäköintivalvontaa ei ole lähistöllä lainkaan

Juopot päivystävät pysäkeillä ja nuoret kauppojen takana. Itse osaan toimia heidän kanssaan, mutta eka ja tokaluokkalaiset lapset eivät osaa suhtauta heidän 
juttuihinsa koulumatkoillaan joita kulkevat yksin. Sairaalan asukeista puhumattakaan. Joskus miettii, että minkälaisilla luvilla potilaat liikkuvat ja mikä on riski 
vahinkoihin kunkin potilaan kohdalla.
Linjatien jalankulku on hengenvaarallista lapsille. Tällä hetkellä lapsi pitää viedä autolla harrastuksiin kilometrin päähän koska perille ei pääse kävelyteitä pitkin 
vaan matkaa täytyy taittaa linjatien viertä.

Välitien ja Saksantien risteys. Liian kovat tilannenopeudet ja tasa-arvoinen risteys. Paljon pieniä jalankulkijoita. Myös tuusulantien vierustalla kulkevalla 
kevyenliikenteenväylällä varomattomasti ja liian kovaa ajavia mopoilijoita.

Jokelan asema ja erityisesti alikulku. Kesäisin pimeät kadut ja pyörätiet kun ei ole katuvalaistusta.

Pyörät ja mopot ajavat usein liian läheltä ja liian kovaa, jalakkulkija voivat jäädä alle.

Mopojen ja skootterien ajamisen salliminen kevyen liikenteen teillä pitäisi lopettaa. Suurin osa näistä ajaa vieressä kulkevaa autoliikennettä nopeammin, joten 
mielummin autojen sekaan opettelemaan liikennesääntöjä ja noudattamaan nopeusrajoituksia kuin että poukkoilevat miten sattuu ja mahdollisesti kävelijöiden ja 
pyöräilijöiden yli...

Autoja paljon liikkeellä ja kovilla nopeuksilla koulujen ja päiväkotien lähellä. Kellokosken keskustassa bussipysäkeillä istuu aina alkoholisteja oluttölkit kädessä. 
Risteysalueet pelottavat koululaisia, jotka kulkevat jalan tai pyörällä kouluun.

Kovia nopeuksia autoilla asuinalueilla,joissa ei ole erillisiä jalankulkuväyliä

Lahelantieb eteläpään valaistus mm. Ruotsinkylän koulun kohdalla on surkea!!! Katuvalot ovat joko palaneet tai sitten ne ovat niin himmeät ettei näe mitään. 
Autollakin ajaessa täytyy olla pitkät päällä. Ei siellä uskalla lenkkeillä ja pienten muksujen pitäisi kuitenkin kävellä/pyöräillä kouluun. Myös kuusiaita maisalantien 
ja lahelantien risteyksessä on pelottava, pimeä ja vaarallinen. Siitä on merkattu lahot puut mutta mitään ei ole tehty niille.
Jokitiellä kulkee valtavasti lapsia, kylttejä liikkuvista lapsista sekä hidaste töyssyt olisi pelastus!
Lahelantien kävelytiellä voisi olla jakoviiva kövelijöille ja pyöräilijöille. Mopot pois kävelytieltä!
Lahelan k-kaupan risteyksestä ei näe jalankulkijoita.

Olen muuttanut vantaalta jokelaan vuosi sitten juuri sen takia että kuvittelisin täällä olevan kaikin puolin turvallisempaa.ja näin on tähän asti ollutkin.

Esim pertun koulun kohdalle on tehty liikenteen jakaja, jossa ei ole onistuttu, nyt kävelijä tietä ylittäessää joutuu astumaan suojatielle nähdäkseen tuleeko 
keskustan suunnasta autoja, samoin esim rovastintieltä opintielle ei näe riittävän hyvin keskustaan päin.

Lahelantie, k-kaupan risteys (jalankulkijat) ei turvallista tien ylitystä Maanityntien/Knaapilantien ja Lahelantie risteys.

Jokelassa kaikkialla. erityisesti pertussa liikennesääntöjä ei noudateta ja tienkorokkeet ei tee työtään.

Jokelassa automurtoja lukuisia tänä kesänä, samoin omakotitalojen pihoissa kulkenut hämärissä puuhissa ihmisiä.

Jokelan keskustan anniskeluravintoloiden terasseilla ja lähiympäristössä melko rauhatonta ja äänekästä "örveltämistä" erityisesti viikonloppuiltaisin. Jokelan 
asemalla ja sen läheisyydessä sekä viikonloppuisin että arkena, päivisin ja iltaisin, muutaman ihmisen porukka/porukoita juopottelemassa.

Esim katuvalaistuksen puuttuminen, ylinopeudet, känniset tai muuten sekavat ihmiset, liikennrvalojen puuttuminen

Sosiaalisen median kautta kuulee paljon juttuja mitä Jokelassa on tapahtunut (mm. pyöriä varastetaan ja autoihin murtaudutaan) joten se aiheuttaa huolta myös 
oman omaisuuden osalta. Jokelassa myös juoppoja riittää jotka oleilevat usein juna-asemalla, mikä ei ole mukavaa kun haluaisi rauhassa käyttää julkista 
kulkuneuvoa. Voisikohan asemalta esim. Poistaa penkit jotta siellä ei turhaan oleltaisi. Penkkien poistaminen on tietenkin kunnon matkustajien kannalta ikävä. 
Penkit voisi ehkä myös sijoittaa itse asemalaiturille niin siellä juopot ei ehkä niin viihtyisi.

Sulan alueella on lisääntynyt huomattavasti rekka ja henkilöauto liikenne. Rekat kaahaavat todella kovaa ja samoin henkilöautot.

Ostoskeskuksella parveilee ajoittain päíhtyneitä ja nuorisoa, jotka käyttäytyvät vaihtelevasti. Saattavat kinastella rajustikin keskenään, humalaiset välittävät 
tupakkaa ja juomia nuorille, skeitataan/ajellaan pyörillä/mopoilla varomattomasti. 

Erityisesti pyöräteiden risteykset ovat vaarallisia. 
Mopot, pyörät ja jalankulkijat (rullailijat) ovat vaarallinen yhdistelmä kun vauhdit kohoavat. Voisiko harkita mopoilun kieltämistä pyöräteillä?

Kaikkein suurimmat vaarat aiheuttavat mopoilijat, jotka ajavat kevyen liikenteen väylillä ja puistoissa (Notkopuisto, Temmonpuisto), jopa rautatieaseman 
alikulkutunnelissa, eivätkä usko kieltäjiä. Uhkailevat ja haistattelevat. Samoin suuret nuorisojoukot Jokelan keskustassa, erityisesti koulukeskuksen 
ympäristössä viikonloppuiltaisin ovat uhkaavia ja kovaäänisiä. Poliisia ei näy lähellekään tarpeeksi Jokelan alueella.

Haja-asutusalueelle ei ole lainkaan liikennenopeusvalvontaa. Tämä saa aikaan sen, että kyläteillä kaahataan miten sattuu. 

Tiet paikoin erittäin kapeita ja pihojen istutukset ulottuvat tie-alueelle. Esim. mutkassa ei ole käytännössä lainkaan näkyvyyttä mutkan taa, ja autoilijat eivät 
piittaa lainkaan nopeusrajoituksesta (40km/h)

Alueella alakoulu, jonne pienet lapset kävelevät tai ajavat pyörillä. On vaan ajan kysymys, mlloin jotakin vakavaa sattuu.
Rekat käyttävät tietä läpiajoon Tampereen moottoritie -Hyrylä. Erittäin suosittu reitti pyöräilyn harrastajille ja motoristeille.

Paikka: Rusutjärventie-Siippoontie



Vastaus

Pellavamäentiellä (vanhan ostarin kohdalla) olevan suojatien ylitys on varsinkin lasten kanssa jännittävää. Autoilla on suojatien kohdalla usein reipasta 
ylinopeutta ja kohdalla ei ole hidastetta.

Toinen vastaava kohta on Haukantiellä Kotkanpuiston kohdalla. Tässä paikassa myös näkyvyys puiston suunnasta tullessa on huono oikealle pensaiden ja 
puiden takia.

Autot ja mopot ajavat miten sattuu jalankulkijoista ja suojateistä välittämättä

Autojen ylinopeudet, holtittomat autoilijat, liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen. Mopoautoilijat. Nämä turvattomuudet ovat kaikki hyrylän alueella. 
Nopeusrajoitukset Pähkinämäentiellä Mikkolan koulun kohdalla.

40 km nopeusrajoitusta ei noudateta Purolan taajamassa. Läpi kaahaa Vähänummentieltä Jokelantielle niin moottoripyörät kuin autotkin. Vaaratilanteita syntyy 
kun kiihdytellään tienvarressa sijaitsevan tallin kohdalla.

Jokelan juna-asema, lampien mettä tiet/ne puustotiet (jokelan)

Jokelan asema, sen ympäristö sekä alikulku ovat juoppojen ja pyörävarkaiden hengailualuetta, eikä missään ole kameravalvontaa. Nuorena naisena saan 
osakseni runsaasti seksuaalista huutelua, ja soitankin usein jonkun tulemaan asemalle vastaan mikäli liikun hämärän jälkeen.
Autoliikenne on vaarallista jalankulkijalle, sillä kylän läpi kulkee kaksi isompaa tietä ja moni autoilija pysyy maantienopeudessa.

Alikulkutunnelista usein lamppu palanut

Junaradan alikulku verratenkin kesällä kun säästösyistä katuvalot pois päältä. Lepolan puolelle tullessa pieni pätkä missä ei asutusta ei mitään vaan se pelkkä 
pimeys. Vuosia sitten siinä tapahtuneen raiskauksen takia en ole kävellyt jos tullut keskustasta päin vasn kiertänyt ridasjärventien kautta. Paitsi jos tulee 
helsingin suunnasta junalla, jonka takia olen ns huvireissut mm teatterit jättänyt väliin kun ei uskalla yksin sieltä sit kotiinsa tulla. Eli VALOT kiitos

Ridasjärventien ja Päiväkummuntien risteys.
Päiväkummuntieltä ylittäessä risteystä ei vasemmalta tulijoita näe kunnolla. Alueella 60 nopeusrajoitus, mutta Ridasjärventiellä ajetaan 80 kymppiä, jopa risteys 
alueella.

Jokelan juna-aseman seutu on iltaisin ja öisin pelottava. Asun noin 500-1000 metrin päässä asemasta ja ulkoilutan koiria joskus myöhäänkin. Asemalta ja 
Jokelan keskustasta kantautuu usein pelottavia ääniä, jotka viittaavat esim. tappeluun. Lisäksi Jokelan fb-ryhmästä olen lukenut useista ilkivallan teoista juuri 
aseman seudulla. Asemalla myös näkyy "huumeveikkoja". Ulkona liikkuminen pimeällä pelottaa. Asiaa ei kesällä paranna se, että katuvalot ovat pimeänä 
ilmeisesti säästösyistä.

Pertun päiväkodin kohdalla ajetaan aivan liian lujaa, hidastetöyssy tai kaksi olisi paikallaan. Mopoilijat eivät kunnioita liikennesääntöjä/-merkkejä(Notkopuisto) ja 
muutenkin pyörätiet, joissa on merkintä Sallittu mopoille. Juna-asemalla epämääräistä väkeä häärii iltaisin.

Moottoroidut kulkuvälineet eivät välitä liikenne nopeuksien noudattamisesta.

Alueella asuu päihteidenkäyttäjiä ja on vankila

Jokelan asema: pyöriä tai niiden osia varastellaan. 
Autoista varastellaan koko Jokelan alueella tavaraa.

Koskenmäentiellä ei noudateta nopeusrajoitusta eivätkä useimmat autoilijat huomioi suojatietä ylittäviä ihmisiä kuten laki vaatii.Lapsia kulkee paljon tiellä ja 
mopoilijat hurjastelevat kävely/pyörätiellä, mikä on ihan älytöntä, koska autotiellä 30km/h rajoitus. Kauanko Tuusulan kunnan päättäjiltä menee muuttaa 
moporeitti autotielle. Asia lienee ollut vireillä jo parisen vuotta. Myös nopeusnäyttö auttaisi autoilijoita muistuttamaan tiellä olevan nopeusrajoituksen. 
Koskenmäelle muuttaa uusia lapsiperheitä ja pienillä asioilla saataisiin tieturvallisuutta paremmaksi. Enemmän tekoja, eikö pelkkää sanahelinää kuntapäättäjiltä 
ja suunnittelijoilta, kiitos!

Autojen vauhti järkyttävän kova asuinalueellamme!

Asemalla hörhöjä useun

Kauppojen ympäristössä pyörii ajoittain aika epäsosiaalista porukkaa. Liikenteessä taajamassa vauhdit ovat melkoiset ja liikenne erittäin ruuhkaisaa ja vilkasta. 
Punaisia valoja päin ajetaan aivan surutta.

Lahelan tien liikenne on vilkasta ja kasvaa samalla kun alueella on yhä enemmän asukkaita. Uusi risteys Sänkimaankujan kohdalla hirvittää. On kuin valtatie. 
Katuvalojen poistaminen kesäkaudella kun illat ovat pimeitä on hyvin epämiellyttävää ja vaarallista. Lentoliikenne luo oman elementtinsä. Sitä ei kuitenkaan pidä 
suurimpana uhkana. Tienpientareita tulisi hoitaa paremmin jotta näkymä on esteetön eikä tarvitsisi tiirailla heinätöppäiden. Miksi tässä ei kysytä muiden alueiden 
tilanteesta esim Lahelasta?

Kellokosken Koulutie,  koska sen alkupäässä ei ole suojatien kohdalla hidastetöyssyjä; tiellä ajetaan toisinaan todella lujaa niin autoilla kuin mopoillakin. Koulutie 
ja Vanhan Valtatien risteysalue; risteysalue sijaitsee mäen päällä. Samassa kohtaa on suojatie jolla kävellessä ei näy kunnolla tiellä liikennöiviä autoja; 
näkyvyys huono miestä johtuen. Toiveena joko liikennevalot tai liikenneympyrä.

Nopeusrajoitukset 40km/h, raskas liikenne ajaa yli satasta..paljon pieniä koululaisia, poliisille useasti ilmoittanut, ei ole resursseja valvoa liikennettä, ja jos 
oisikin, kuka nyt sakkoja maksaisi..huh..hyvinvointivaltioko?

TIEN KUNTO JA NÄKEMÄT ESIM. SUOJATIEHEN/SUOJATIELTÄ

Mopoilla ja kevytmoottoripyörillä kaahataan puistossa ja ulkoilualueilla

Jokelan Aseman alueella pitäisi olla lisää valvontakameroita,
ulkoilualueet pitäisi olla valaistu paremmin,jota kylläkin on jo korjattu..

Pellavamäentien ja pähkinänmäentien risteys on paha. Jos liikkuu matalalla autolla Rihasta on lähes mahdoton nähdä vasemalle alamäkeen onko sieltä joku 
tulossa. Voisiko siihen saada vaikka sellasen peilin.

Tuusulanväylällä (45) ajetaan ylinopeutta ja törkeästi päin punaisia.

Yleinen tunne siitä ettei mitään valvota.

Liian suuret nopeusrajoitukset koulun ja päiväkodin/ asuinalueen läpi (50km/h). 
Holtittomia mopoilijoita, pyöräilijöitä ja autoilijoita. 
Nuoriso hengailee iltaisin päiväkodin pihassa ja sotkee kaiken. Asemalla pyörii epämääräistä porukkaa.



Vastaus

Jokelan rautatieasemalle tulisi ehdottomasti saada ympärivuorokautinen videovalvonta. Parkkipaikoilta on varastettu aivan liian monta pyörää viime aikoina ja 
alue on muuttunut turvattomaksi.

Myös nopeusvalvontaa kaivataan kipeästi esim. Tiensuuntielle ja Ridasjärventielle. Lisäksi jokelalaisilla olisi paljon opittavaa suojatiesäännöissä. Hirvittää kyllä 
päästää lapset joskus yksin liikenteeseen.
Jo

Esim valaistus puutteellinen

Juna-asemalta viedään jatkuvasti pyöriä ja aseman lähistöllä asuvien parkkipaikoilta Ym.

Olen hyvin kiitollinen, että saatii "hidastepomppu" tiensuuntien ja ridasjärventien risteykseen. Kuitenkaan se ei helpottanut yhtään moottoripyörien ja autojen 
kaahausta. Juuri tuosta risteyksestä kohti hyvinkään rajaa lähtee nk. kiihdytyssuora, jossa on tänäkin kesänä tullut paljon vaaratilanteilta. Odotan kovasti, että 
Ridasjärventien ja Höyhensaarentien risteykseen saataisiin tehtyä hidaste/liikenneympyrä tms. Toinen vaaranpaikka on Höyhensaarentien ja Iltalenkin risteys. 
Tässä kohdassa on suojatie, mutta sitä ei ole maalattu katuun. Alueella on asuu paljon lapsia, jotka pöyräilevät yms. lenkkiä ympäri ja aikuiset eivät ajaessaan 
autoa kiinnitä huomiota, että ko. kohdassa on suojatie. Odotan, että suojatien maalaukset saataisiin tehtyä alueelle pikimmiten. Olemme odottaneet niitä jo kaksi 
vuotta.

Alkon ja anniskelupaikkojen läheisyydessä majailee ja häiriköi humalaisia ja muuten epämääräisen oloisia henkilöitä.

Vanha hämeentie, autot ja kesäisin etenkin moottoripyörät ajaa tuntuvaa ylinopeutta. Tielle pitäisi laittaa jotakin hidasteita tai vähintään nopeusnäyttö

Jokelantien puuttuvat kevyenliikenteen väylät, tien huono kunto ja ylinopeutta ajavat autoilijat.

Kunta saamaton, yli 10 vuotta odotettu kunnon hidasteita naummimetsäntielle. Tien varrella talojen sisäänkäyntejä, qkunta ei tee mitään, useasti pyydetty 
ajonopeuksien hillitsemiseksi toimia ja aloitekin tehty, mutta mqitään ei tapahdu. Kunta antaa paikallisten autokaaharoitten ja kaksipyöräisten rauhassa 
kaahaillaq, samaan aikaan kadunvarsiadukkaat saavat pelätä peruutuksia tai tielle menemisiä ja kuunnella häiritsevää kaahausta päivin ja öisin. Olemme todella 
pettyneitä, luvattu on kauan toimenpiteitä, mutta mitään ei tapahdu!



 

Mitkä olisivat mielestäsi toimivia ratkaisuja edellä ilmoittamiisi ongelmiin?
Vastauksia: 343, valittujen vastausten lukumäärä: 1412

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

N Prosentti

Anniskelupaikkojen tehokkaampi valvonta 33 9,62%

Alaikäisten alkoholinkäytön tehokkaampi valvonta 87 25,36%

Poliisin suorittaman yleisen järjestyksen valvonnan 
lisääminen

173 50,44%

Kameravalvonnan lisääminen 131 38,19%

Poliisin suorittaman liikenteenvalvonnan lisääminen 175 51,02%

Liikennejärjestelyjen muuttaminen 
(liikennesuunnittelu, hidasteet, liikennevalot, 

nopeusrajoitukset jne.)

208 60,64%

Valaistuksen lisääminen / rikkinäisten lamppujen 
nopea vaihtaminen

165 48,1%

Parempi kunnossapito (siivous, graffitien poisto, 
lumien auraus, hiekoitus)

98 28,57%

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden väylien selkeä 
erottaminen toisistaan

115 33,53%

Pensaiden ja puiden harventaminen (esim. 
risteysalueilta ja jalankulkuväylien varsilta)

176 51,31%

Bussipysäkin siirtäminen (esim. pois anniskelupaikan 
edestä)

12 3,5%

Anniskelupaikkojen tehokkaampi valvonta

Alaikäisten alkoholinkäytön tehokkaampi valvonta

Poliisin suorittaman yleisen järjestyksen valvonnan
lisääminen

Kameravalvonnan lisääminen

Poliisin suorittaman liikenteenvalvonnan lisääminen

Liikennejärjestelyjen muuttaminen
(liikennesuunnittelu, hidasteet, liikennevalot,

nopeusrajoitukset jne.)

Valaistuksen lisääminen / rikkinäisten lamppujen
nopea vaihtaminen

Parempi kunnossapito (siivous, graffitien poisto,
lumien auraus, hiekoitus)

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden väylien selkeä
erottaminen toisistaan

Pensaiden ja puiden harventaminen (esim.
risteysalueilta ja jalankulkuväylien varsilta)

Bussipysäkin siirtäminen (esim. pois
anniskelupaikan edestä)

Muu



N Prosentti

Muu 39 11,37%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

Muu Pysäköintikielto

Muu Poliisin näkyvä valvonta koulujen ym lapsien ajanviettopaikkojen läheisyydessä.

Muu varhainen puuttuminen, asennekasvatus

Muu yllä mainiyttu asia asialliseksi

Muu pysäköintikielto autotien varteen.

Muu pyörätie

Muu Pöpeliköt pois syrjäisiltä alueilta. Ihmisten yleinen suhtautuminen toisten 
auttamiseen.

Muu Mopoilijat voitaisiin ohjata ajamaan autotiellä, etenkin 40 km/h rajoitusalueella.

Muu kaiteet patoaltaan ympärille

Muu Linjatielle rakennettava kevyen liikenteen väylä. Siellä kaatamaan autoilla ja 
moottoripyörillä.

Muu kävely- ja pyöräteiden kunnostus

Muu Peltipoliisi tai uusi alikulku.

Muu asian tiedostaminen julkisesti

Muu Automaattinen nopeusvalvontakamera

Muu peilisysteemi, jotta näkisi paremmin pihalta mahdollisesti tulevat autot

Muu Mopopoikien  häiriö käyttäytyminen ensin S-marketin edusta linja-auto aseman 
luona

Muu Kotoa se kasvatus pitää lähteä

Muu pyöräilijöiden opastus

Muu suojatien maalaaminen ylityskohtaan

Muu Koirakurin noudattaminen

Muu mopoilijoille ja mopoautoilijoille liikenneturvallisuuden ja -sääntöjen ja 
liikennenkäyttäytymisen opettaminen esim. poliisin toimesta

Muu Mopot pois kevareilta ja nuorten häiriökäyttäytyminen puuttuminen

Muu ko. hlön seuraaminen

Muu Alikulkutunnelit / sillat

Muu Vanhemmat mukaan seuraamaan nuorten alkoholin yms. päihteiden käyttöä

Muu Mopot pois pyörätieltä. Hyrylässä on pari risteystä ja niissä mahdottomat 
ruuhkat, huono juttu.

Muu Pyörätien rakentaminen

Muu mopoliikenteen siirtäminen pois pyöräteiltä

Muu Suojatien rakentaminen

Muu mopot pois kävelyteiltä

Muu Bussipysäkkien uudistaminen

Muu Alikulun risteys ylhäälle

Muu kävelytiet!

Muu jalankulku- ja pyöräilyväylät sellaisiin paikkoihin,joissa niitä ei ole

Muu Ei yhtään korotettua tms liikenne haittaa lisää!!!

Muu Kovemmat rangasitukset varkauksista

Muu Kesälläkin on pimeää, ei sammuteta kaikkia valoja!

Muu rekkaliikenne kokonaan pois alueelta!!

Muu joku punaisia päin ajavien kameravalvonta..?



 

Mitkä ovat mielestäsi kuntasi kolme suurinta turvallisuusongelmaa?
Vastauksia: 418, valittujen vastausten lukumäärä: 1234



5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

Sosiaalipalvelujen heikkeneminen

Terveyspalvelujen heikkeneminen

Perusopetuksen heikkeneminen (esim. koulujen
lakkauttaminen, ryhmäkokojen suurentaminen)

Poliisin palvelutason heikkeneminen

Pelastustoimen palvelutason heikkeneminen

Joukkoliikenteen palvelutaso

Liikennekäyttäytyminen/ holtittomat autoilijat

Liikennekäyttäytyminen/ holtittomat mopoilijat tai
pyöräilijät

Liikenteen määrän kasvaminen

Työttömyys

Ihmisten syrjäytyminen

Nuorison häiriökäyttäytyminen

Huumeiden käyttäjät / huumekauppa

Ympäristön epäsiisteys

Ilkivalta

Alkoholin anniskelupaikkojen ja niiden ympäristöjen
häiriökäyttäytyminen

Alkoholin juominen julkisella paikalla

Katuväkivalta

Rikollisuus

Rasismi

Muu

Muu



N Prosentti

Sosiaalipalvelujen heikkeneminen 69 16,51%

Terveyspalvelujen heikkeneminen 186 44,5%

Perusopetuksen heikkeneminen (esim. koulujen 
lakkauttaminen, ryhmäkokojen suurentaminen)

72 17,22%

Poliisin palvelutason heikkeneminen 124 29,67%

Pelastustoimen palvelutason heikkeneminen 23 5,5%

Joukkoliikenteen palvelutaso 106 25,36%

Liikennekäyttäytyminen/ holtittomat autoilijat 152 36,36%

Liikennekäyttäytyminen/ holtittomat mopoilijat tai 
pyöräilijät

129 30,86%

Liikenteen määrän kasvaminen 50 11,96%

Työttömyys 29 6,94%

Ihmisten syrjäytyminen 54 12,92%

Nuorison häiriökäyttäytyminen 37 8,85%

Huumeiden käyttäjät / huumekauppa 42 10,05%

Ympäristön epäsiisteys 29 6,94%

Ilkivalta 41 9,81%

Alkoholin anniskelupaikkojen ja niiden ympäristöjen 
häiriökäyttäytyminen

12 2,87%

Alkoholin juominen julkisella paikalla 13 3,11%

Katuväkivalta 2 0,48%

Rikollisuus 45 10,77%

Rasismi 3 0,72%

Muu 15 3,59%

Muu 1 0,24%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

Muu Nuorisotyön heikkeneminen!

Muu kiinteiden puhelin- ja laajakaistojen purku; miksi ei korvata valokuidulla?

Muu katuvalojen sammuttaminen

Muu ulkoilureittien merkitsemisen puuttuminen

Muu Irto koirat

Muu Sekä sosiaali- että terveyspalvelut, etenkin jälkimmäinen, heikkenevät.

Muu Joukkoliikennettä ei ole riittävästi ja riittävän edullisesti sekä Tuusulan 
liikennekulttuuri on aina vähintään kymppi ylinopeutta

Muu Rusutjärven koululla sijaitsevan hälyytyssireenin ääni, sekä puheella annettava 
tiedotus ei kuulu riittävän kauaksi. Toivosmus: kaiuttimia ja sireenejä lisää esim 

telemastoihin.

Muu epäsiisti ja  turvaton patoalue

Muu asukasrakenne

Muu Lapsiperheiden vähäinen tukeminen

Muu Sosiaalinen asuntopolitiikka

Muu rikollisliigat

Muu Naapurin mielenterveysongelman paheneminen

Muu maahanmuutto

Muu omaisuusrikokset, erityisesti Jokelassa



 

Onko sinulle sattunut asuinalueellasi jokin seuraavista tapaturmista viimeisten 12
kuukauden aikana?
Vastauksia: 418, valittujen vastausten lukumäärä: 457

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

N Prosentti

Kaatuminen 42 10,05%

Liukastuminen 109 26,08%

Putoaminen 1 0,24%

Liikenneonnettomuus 10 2,39%

Muu tapaturma 13 3,11%

Ei ole sattunut tapaturmia viimeisten 12 kuukauden aikana 282 67,46%

Kaatuminen

Liukastuminen

Putoaminen

Liikenneonnettomuus

Muu tapaturma

Ei ole sattunut tapaturmia viimeisten 12 kuukauden aikana



 

Johtuiko sinulle sattunut tapaturma mielestäsi?
Vastauksia: 136, valittujen vastausten lukumäärä: 217

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

N Prosentti

Katujen liukkaudesta (irtosora tai liukkaat lehdet) 27 19,85%

Jäisen kadun hiekoituksen puutteellisuudesta 81 59,56%

Lumien aurauksen puutteesta 32 23,53%

Katujen kuoppaisuudesta 27 19,85%

Ympäristön esteellisyydestä (esim. korkeista kivetyksistä) 6 4,41%

Puutteellisesta tai riittämättömästä katuvalaistuksesta 19 13,97%

Muu syy: 25 18,38%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset

Vastausvaihtoehdot Teksti

Muu syy: edelliseen ei saanut vastausta kohtaan muu koskien turvallisuutta. Katuvalojen 
puute itsessäni herättää pelkoa. Vaikka työmatkani on alle kilometrin niin en yöllä 
töistä päästessäni USKALLA kulkea kotiin ilman saattajaa. Perääni on lähtenyt 

pari kertaa vieras mies juurikin pimeällä. Katuvalojen päälläolo aika lisäisi 
turvallisuudentunnetta ehdottomasti.

Muu syy: maanviljelijän pellolta kevyenliikenteen väylälle tuoma liukas savi

Muu syy: välinpitämättömyys liikenteessä

Muu syy: Huonosti jäädytetty jää

Muu syy: huono näkyvyys, pensaita mutkassa

Muu syy: oma moka

Muu syy: Taloyhtiön liukkaat ulkoportaat

Muu syy: kevyenliikenteen väylässä isoja rakoja, joihin rullaluistin jäi kiinni. Myös lapseni 
on kaatunut tällä tiellä scootin kanssa samasta syystä. (tie Keravalta 

Kirkonkylän koululle)

Muu syy: oma huolimattomuus

Muu syy: Näkyvyys

Muu syy: Taisi olla oma piha ja oma vika

Muu syy: mopo ajoi päälle.

Muu syy: Taloyhtiön laiminlyönti ulkoportaiden hoidossaa

Muu syy: mopopojan väärästä ohituksesta

Muu syy: Omasta syystä tapahtuneet omalla tontilla.

Katujen liukkaudesta (irtosora tai liukkaat lehdet)

Jäisen kadun hiekoituksen puutteellisuudesta

Lumien aurauksen puutteesta

Katujen kuoppaisuudesta

Ympäristön esteellisyydestä (esim. korkeista
kivetyksistä)

Puutteellisesta tai riittämättömästä katuvalaistuksesta

Muu syy:



Vastausvaihtoehdot Teksti

Muu syy: Sairauskohtaus tai mahdollinen väkivaltainen tapahtuma.

Muu syy: oma hölmöys kaaduin pyörällä

Muu syy: vettä nurmen pinnalla

Muu syy: Omalla pihalla

Muu syy: Toinein autoilija ei ymmärtänyt kenellä on etuajo-oikeus

Muu syy: holtiton autoilija ajoi päälle suojatiellä

Muu syy: risteysalueella

Muu syy: Oma huolimattomuus

Muu syy: Liikennejärjestelyistä



 

Onko kotitaloudessasi varauduttu yhteiskunnan häiriötilanteisiin, kuten pitkiin sähkö-
vesi tai lämmityskatkoihin?
Vastauksia: 415

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

Ei 92 22,17%

Pariksi päiväksi ruokaa, juomaa, lääkkeitä ja 
hygieniatarvikkeita. Ei varalämmitysjärjestelmää.

112 26,99%

Pariksi päiväksi ruokaa, juomaa, lääkkeitä, 
hygieniatarvikkeita ja paristoja. Paristoilla toimivat 

radio ja taskulamppu. Varalämmitysjärjestelmä (esim. 
takka).

155 37,35%

Viikon tarpeisiin ruokaa, juomaa, lääkkeitä, 
hygieniatarvikkeita ja paristoja. Paristoilla toimivat 

radio ja taskulamppu. Varalämmitysjärjestelmä.

56 13,49%

Ei

Pariksi päiväksi ruokaa, juomaa, lääkkeitä ja
hygieniatarvikkeita. Ei varalämmitysjärjestelmää.

Pariksi päiväksi ruokaa, juomaa, lääkkeitä,
hygieniatarvikkeita ja paristoja. Paristoilla toimivat

radio ja taskulamppu. Varalämmitysjärjestelmä
(esim. takka).

Viikon tarpeisiin ruokaa, juomaa, lääkkeitä,
hygieniatarvikkeita ja paristoja. Paristoilla toimivat

radio ja taskulamppu. Varalämmitysjärjestelmä.



 

Onko asuinalueesi rakennusmuodoltaan pääsääntöisesti?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

Kerrostaloalue 84 20,1%

Pari- tai rivitaloalue 84 20,1%

Omakotitaloalue 250 59,81%

Kerrostaloalue

Pari- tai rivitaloalue

Omakotitaloalue



 

Oletko asunut nykyisellä asuinalueellasi?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

yli vuoden (>12kk) 400 95,69%

alle vuoden (<12kk) 18 4,31%

yli vuoden (>12kk)

alle vuoden (<12kk)



 

Asuinalueesi?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

Hyrylä 203 48,56%

Riihikallio 65 15,55%

Kellokoski 43 10,29%

Jokela 107 25,6%

Hyrylä

Riihikallio

Kellokoski

Jokela



 

Onko asuntosi?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

Omistusasunto 335 80,14%

Yksityinen vuokra-asunto 29 6,94%

Kunnallinen vuokra-asunto 34 8,13%

Asumisoikeusasunto 12 2,87%

Muu 8 1,91%

Omistusasunto

Yksityinen vuokra-asunto

Kunnallinen vuokra-asunto

Asumisoikeusasunto

Muu



 

Sukupuoli?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

Mies 111 26,56%

Nainen 307 73,44%

Mies

Nainen



 

Ikä?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

15-19 9 2,15%

20-29 30 7,18%

30-39 128 30,62%

40-49 113 27,03%

50-59 73 17,46%

60-69 50 11,96%

70 tai yli 15 3,59%

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 tai yli



 

Perhesuhteesi?
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

Parisuhteessa asuva 319 76,32%

Yksin asuva 56 13,4%

Vanhempien luona asuva 15 3,59%

Yksinhuoltaja 22 5,26%

Muu 6 1,44%

Parisuhteessa asuva

Yksin asuva

Vanhempien luona asuva

Yksinhuoltaja

Muu



 

Onko kotitaloudessasi alle 18-vuotiaita lapsia?
Vastauksia: 413, valittujen vastausten lukumäärä: 497

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

N Prosentti

Alle 7-vuotiaita lapsia 114 27,6%

7-12-vuotiaita lapsia 107 25,91%

13-17-vuotiaita lapsia 88 21,31%

Ei ole alle 18-vuotiaita lapsia 188 45,52%

Alle 7-vuotiaita lapsia

7-12-vuotiaita lapsia

13-17-vuotiaita lapsia

Ei ole alle 18-vuotiaita lapsia



 

Koulutus? (valitse ainoastaan korkein taso)
Vastauksia: 418

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

Perus-, keski— tai kansalaiskoulu 49 11,72%

Ylioppilas 42 10,05%

Ammattikoulututkinto 100 23,92%

Ammattikorkeakoulututkinto 144 34,45%

Korkeakoulututkinto 83 19,86%

Perus-, keski— tai kansalaiskoulu

Ylioppilas

Ammattikoulututkinto

Ammattikorkeakoulututkinto

Korkeakoulututkinto



 

Oletko tällä hetkellä?
Vastauksia: 417

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

N Prosentti

Vakituisessa työsuhteessa 257 61,63%

Määräaikaisessa työsuhteessa 18 4,32%

Yrittäjä 21 5,04%

Työtön, alle vuoden 14 3,36%

Työtön, yli vuoden 17 4,08%

Opiskelija 17 4,08%

Eläkkeellä 48 11,51%

Kotiäiti /-isä 25 6%

Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 0%

Vakituisessa työsuhteessa

Määräaikaisessa työsuhteessa

Yrittäjä

Työtön, alle vuoden

Työtön, yli vuoden

Opiskelija

Eläkkeellä

Kotiäiti /-isä

Varusmies- tai siviilipalveluksessa


