TUHAT JALKAA

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma

www.ylojarvi.fi
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Eppukin pyöräilee
Eppu Normaalista tuttu Juha Torvinen polkee tahdin lisäksi
polkupyörällä hyvää kuntoa: ”Ylöjärvellä on hyvät mahdollisuudet pyöräilyyn. Reittejä löytyy naapuripitäjiin tai maaseudun maisemiin. Pyöräily tuo hyvän mielen ja se on hyvä
tapa kuntoilla.”

Kuva: Helka Pylkkö / Ylöjärven Uutiset

Ylöjärven kävelyn ja pyöräilyn
kehittämisohjelma

www.ylojarvi.fi

Kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä Ylöjärvellä.
Kehittämisohjelman on tehnyt Ylöjärven kaupungin ohjauksessa Navico Oy ja
Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Liikenneja viestintäministeriö on tukenut ohjelmatyötä. Ylöjärven kaupunginhallitus
hyväksyi kehittämisohjelman 25.5.2015.
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TUHAT JALKAA...
... liikkuu kevyesti
Vuonna 2012 tehdyn liikennetutkimuksen mukaan ylöjärveläiset
kävelevät ja pyöräilevät vähemmän kuin muiden samantyyppisten
kaupunkien asukkaat. Ylöjärvellä 72 prosenttia matkoista tehdään
autolla, 11 prosenttia kävellen ja 8 prosenttia pyöräillen.
Matkoista
72 % tehdään
autolla.

Miksi kävelyn ja pyöräilyn
kehittäminen kannattaa?
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä
kävelyn ja pyöräilyn määrää ja siten vähentää autoliikenteen
kasvua. Tavoitteena on nostaa kävelyn kulkumuoto-osuus 19 prosenttiin ja pyöräilyn 15 prosenttiin kaikista Ylöjärvellä tehdyistä
matkoista vuoteen 2030 mennessä.

Pyöräilyyn
sijoitettu 1 €
tuo 8 €
takaisin
Turvallisempi
ja viihtyisämpi
ympäristö.

Kehittämisohjelmalla pyritään vaikuttamaan sekä kevyen liikenteen
olosuhteisiin että ihmisten liikkumistottumuksiin ja asenteisiin.

Terveyshyödyt
4,7 M€
vuodessa.

Kevyen liikenteen väylät ovat suomalaisten suosituimpia liikuntapaikkoja. Väylien kunnossapito on siis mitä tehokkainta ennakoivaa
terveydenhoitoa. Jos ylöjärveläisten liikkumistottumuksia saadaan
muutettua ohjelman tavoitteiden mukaisesti, terveyshyödyt ovat
rahassa mitattuna noin 4,7 miljoonaa euroa vuosittain.
Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisellä voidaan terveyshyötyjen lisäksi
parantaa ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Liikkumistapojen muutoksella voidaan hillitä ruuhkia, melua, päästöjä ja
liikenteen kustannuksia.

Lasten omatoiminen liikkuminen koulu- ja harrastusmatkoilla on
jo nyt yleistä. Kun koulureitit ovat kunnossa, lapsia voidaan kannustaa liikkumaan lyhyitä matkoja omatoimisesti. Lapset oppivat
liikennesäännöt parhaiten käytännössä, ja terveet liikkumistavat
voidaan saada tarttumaan myös aikuisiin.

Ilmastonmuutosta vastaan toimiminen edellyttää liikenteen määrän ja päästöjen vähentämistä. Energian ja resurssien viisaampi
käyttö johtaa ekologisempaan yhdyskuntaan. Mittavien liikenneinvestointien sijaan yhteiskunnan resurssit voidaan suunnata
toisenlaisia arvoja tuoviin hankkeisiin.

Kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan asennemuutosta, johon on olemassa tahtoa: ylöjärveläisille tehdyn
kyselyn mukaan yli 70 prosenttia on halukkaita kävelemään ja
pyöräilemään nykyistä enemmän, jos vain reittien sujuvuutta ja
turvallisuutta parannetaan.
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Koska se

TUHAT JALKAA LIIKKUU...
...kävellen tai pyörällä

SUJUU

KOULUUN

Nopeasti ja helposti

TÖIHIN

LAPSIA SAATTAMASSA

KOIRAN KANSSA

Edullisesti
KAUPPAAN

Terveellisesti
Omilla aikatauluilla

YKSIN TAI YHDESSÄ

BUSSIPYSÄKILLE

Tyylikkäästi
Kesällä ja talvella

POSTIIN

ARKENA JA PYHÄNÄ

Ekologisesti
Hyödyllisesti liikkuen

KESÄLLÄ JA TALVELLA

KAVERILLE

HARRASTUKSIIN

TAPAHTUMIIN
RETKELLE

Kätevyys ja nopeus ovat yleisimmät syyt valita
polkupyörä kulkutavaksi. Polkupyörä on kaupunkioloissa lähes aina nopein kulkuneuvo alle
viiden kilometrin matkoilla. Muita yleisiä syitä
pyöräilylle ovat edullisuus, ympäristöystävällisyys, terveys ja omat aikataulut.
Kävely on liikkumismuodoista yleisin, sillä jokainen matka alkaa ja päättyy kävellen. Kävely on
myös tasa-arvoista, koska se sopii kaikenikäisille.
Liikkuminen on helppoa, kun siihen ei tarvita
ajokorttia tai autoa.
Teknologinen kehitys on tuonut polkupyöriin
sähkön avustavaksi voimaksi. Sähköpyörällä on
pyöräilyn edut: se lisää pyöräilyä ja vähentää
autoilua, se ei lisää onnettomuusriskiä ja kuitenkin ylläpitää kuntoa. Sähköpyörä mahdollistaa
pitemmät matkat, kun kulkeminen on kevyempää.
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Kuva: Kaupin kanuunat

Mukavasti
Ilman omaa autoa

Toimenpiteet
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseksi esitetään seuraavia toimenpiteitä:
Suunnitelmat ja selvitykset

TAVOITTEET

• Suunnitellaan kävelyä ja pyöräilyä omina liikkumismuotoina.
• Huomioidaan kävely ja pyöräily kaikessa yhdyskuntasuunnittelussa.
• Huomioidaan kävely- ja pyöräily liikennemuotoina uusien
asuinalueiden ja liikenneväylien suunnittelussa.

KULKUMUOTO-OSUUS

Nyt

2020

2030

Kävelyn kulkumuoto-osuus

11 %

15 %

19 %

8%

12 %

15 %

Kävelyn ja pyöräilyn osuus 		
alle 5 km matkoista

60 %

80 %

Kävelyn ja pyöräilyn osuus		
alle 5 km työmatkoista

50 %

70 %

Kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen osuus työmatkoista

30 %

50 %

25 %

40 %

Pyöräilyn kulkumuoto-osuus

Väyläinvestoinnit
• Nostetaan kävelyn ja pyöräilyn investointien tasoa asteittain
kohti tavoitetasoa (0,6 M€/v).
• Rakennetaan Kirkonseudun ja Soppeenmäen välille laatuväylä,
joka erottelee jalankulun ja pyöräilyn omille kaistoilleen.
• Poistetaan yhteyspuutteita ja epäjatkuvuuskohtia.
• Edistetään maanteiden kevyen liikenteen väyliä yhdessä
ELY-keskuksen kanssa.
• Parannetaan väylien turvallisuutta.
• Painotetaan koulureittien laatua ja tehdään reittien
turvallisuuskartoituksia.

17 %

Talvella pyöräilyä jatkavien osuus		

LAADULLISET TAVOITTEET KESKUSTA-ALUEELLA

Muut investoinnit
• Kehitetään pyöräpysäköintiä tärkeissä liikenteen solmukohdissa.
• Hankitaan kävelyn ja pyöräilyn määrien seurantaan laitteisto.

Kunnossapito

Tyytyväisten osuus kävelyolosuhteisiin

67 %

75 %

85 %

Tyytyväisten osuus
pyöräilyolosuhteisiin

55 %

70 %

80 %

Tyytyväisten osuus kävelyreittien
talvikunnossapitoon

52 %

70 %

80 %

Tyytyväisten osuus pyöräreittien
talvikunnossapitoon

36 %

40 %

55 %

Laatukäytävien määrä

0 km

5 km

20 km

0,6 M€

0,8 M€

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämis-		
määrärahan suuruus Ylöjärvellä

• Parannetaan kevyen liikenteen väylien kunnossapidon tasoa.
• Painotetaan kunnossapidossa pääväyliä.
• Lisätään kevyen liikenteen väylien kunnossapidon rahoitusta
asteittain.
• Pidetään väylät kunnossa kuntarajoista riippumatta.

Väyliä ja olosuhteita
voidaan kehittää,
mutta suurimman
muutoksen tulee
tapahtua asenteissa.

Viestintä ja liikkumisen ohjaus
• Järjestetään tapahtumia vuosittain.
• Laaditaan materiaalia kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja
tiedotetaan näiden kulkumuotojen eduista kaduille jalkautetuissa
tapahtumissa.
• Julkaistaan pyöräilykartta paperisena ja sähköisenä mobiililaitteisiin
soveltuvana.
• Tuetaan eri harrastusmuotoja ja pyörämatkailua.
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Viljakkala
Veittijärvi

Kuru

Asuintila

Siltatie

Ylöjärven keskustaan tavoitellaan laatuväyliä
Kirkonseudun, Soppeenmäen ja Elovainion
välille. Tavoitteena on myös Keijärven kiertävä
virkistysreitti ja pikaväylä Tampereen suuntaan.

Metsäkylä

KIRKONSEUTU
Hämeenkyrö
ELOVAINIO

Keijärvi

Keskustan
laatuväylät

SOPPEENMÄKI

Pikaväylät
Pääsuunnat
Yhteystarve

ILMARINJÄRVI

Nokia

VISIO 2030
Matkalla tulevaisuuteen

Siivikkala
Vuorentausta

Tampere

• Pyöräily on nopein ja helpoin liikennemuoto Ylöjärven keskustan alueella.
• Kirkonseudun ja Soppeenmäen välille toteutetaan jalankulun ja pyöräilyn omille
kaistoilleen erotteleva laatuväylä, joka mahdollistaa sujuvamman liikenteen keskustan
pääväylällä.
• Kehitetään yhteyksiä Elovainion suuntaan Kirkonseudulta ja Soppeenmäestä.
• Kehitetään yhteyksiä keskustan läheisyydessä oleville asuinalueille ja naapurikuntiin.
• Suunnitellaan pyöräilyn pikaväylä Tampereen suuntaan radan varteen.
• Keijärven ylittävä kevyen liikenteen silta mahdollistaa järven kiertävät virkistysreitit ja
lyhentää yhteyksiä asuinalueilta keskustaan.
• Kurussa ja Viljakkalassa parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä ja kiinnitetään
huomiota reittien esteettömyyteen.
• Koulumatkojen turvallisuutta kehitetään ja turvataan lasten omatoiminen liikkuminen.
• Kulkuneuvosta toiseen vaihtaminen tehdään helpoksi. Joukkoliikenteen pysäkeillä
lisätään pyöräpysäköintiä ja matkaketjuja tuetaan kehittämällä henkilöautojen
liityntäpysäköintiä joukkoliikenteen solmukohdissa.
• Kaikissa uusissa rakennuksissa huomioidaan pyöräpysäköinti.
• Pyöräilyn yleistyminen lisää pyöräilyn harrastajia ja näkyvyyttä.
• Pyöräily ja patikointi matkailumuotoina lisäävät lähimatkailua Ylöjärvellä.
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Matkaketju
vie perille.
Tarvitaan
rohkeutta
tehdä asiat
toisin kuin
ennen.
Askel
kerrallaan
kohti visiota.

100 %

NYKYTILANNE

TAVOITE 2030

Autoilu 72 %

50 %
Kävely 19 %
Pyöräily 15 %
Kävely 11 %
Pyöräily 8 %
Joukkoliikenne 7 %

Ylöjärvellä liikutaan keskimääräistä
enemmän autolla (72 % matkoista).
Kehittämisohjelman tavoitteena
on lisätä kävelyn ja pyöräilyn
osuutta etenkin lyhyillä matkoilla.
Muuttuneet liikkumistottumukset
vähentäisivät yksityisautoilun
osuutta huomattavasti nykyisestä.

Hyvä lähtötilanne

Mahdollisuuksien Ylöjärvi
Ylöjärven keskustasta
viiden kilometrin
saavutettavuusalueella
asuu noin 16 000 asukasta.

Ylöjärven keskustan läheisyydessä on eniten
väestöä ja kaupunkirakenteen kannalta parhaat
lähtökohdat kehittää kävelyä ja pyöräilyä. Keskustassa asuinalueet, työpaikat ja palvelut ovat
lähellä toisiaan. Noin puolet Ylöjärven asukkaista
asuu keskustan läheisyydessä. Myös lähivuosien
kasvualueet sijoittuvat keskustaan ja sen lähettyville. Keskustassa on toimiva joukkoliikenne ja
kattava kevyen liikenteen väylästö.

16 000 asukasta

Nykyisin yksityisautoilu on yleisin liikkumismuoto
Ylöjärvellä. Noin puolet kaikista tehdyistä matkoista
on alle viisi kilometriä. Lyhyistä automatkoista
iso osa olisi mahdollista kulkea jalan, pyöräillen
tai bussilla. Kehittämisohjelman tavoitteena on,
että vuoteen 2020 mennessä lyhyistä matkoista
vähintään puolet tehdään kävellen tai pyöräillen.

8 200 asukasta

5 km
2 000 as.

3 km
1 km

Kävely ja pyöräily on huomioitu myös Ylöjärven
kaupunkistrategiassa:
”Toimivassa kaupunkirakenteessa työpaikat, asunnot,
palvelut ja virkistysalueet ovat joustavasti saavutettavissa
joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen. Tämä edistää
pitkällä tähtäimellä terveyttä ja säästää kustannuksia.”
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Yhdessä eteenpäin
Valtakunnalliset ja
seudulliset tavoitteet

Esimerkkejä kotimaasta
ja maailmalta

Valtion tavoitteena on vähentää yhteiskunnan riippuvuutta autoilusta, tukea
joukkoliikennettä sekä lisätä kävelyä ja
pyöräilyä. Liikenne- ja viestintäministeriö
on asettanut tavoitteeksi lisätä kävely- ja
pyöräilymatkojen määrää 20 prosenttia
vuoteen 2020 mennessä.

Tanskalaiset ovat pyöräilyn mallikansaa.
Kööpenhaminassa matkoista tehdään kävellen ja pyörällä yli puolet. Yksityisautoilun
osuus on noin 25 prosenttia. Tanskalaisten
laskelmien mukaan jokainen pyöräilty kilometri säästää yhteiskunnalle 0,16 euroa,
kun taas jokainen autoiltu kilometri maksaa
0,09 euroa.

Tampereen kaupunkiseudun Kävelyn ja
pyöräilyn kehittämisohjelma 2030:n mukaan
kaupunkiseudusta halutaan tehdä kestävän
liikkumisen esimerkkialue Suomessa. Kävelyn
ja pyöräilyn määrää halutaan kasvattaa
merkittävästi. Kangasala ja Ylöjärvi ovat
seudun kunnista ensimmäisinä laatineet
kävely- ja pyöräilyohjelman.

Suomessa pyöräilyn mallikaupunkeja ovat
muun muassa Helsinki, Oulu ja Jyväskylä.
Helsingin kaupungin selvitysten mukaan yhden
euron sijoitus kevyen liikenteen hankkeisiin
tuo kahdeksan euron hyödyt.
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Autoilu vie kaupunkirakenteessa paljon tilaa
ja kustannuksia väylinä ja pysäköintialueina.
Etenkin kaupunkien keskustoissa alueet on
tarpeellisempaa saada asuin- tai virkistyskäyttöön. Joukkoliikenteen sekä kävelyn
ja pyöräilyn kehittäminen on kannattavaa,
etenkin kun vertailukohteena ovat muun
liikenteen aiheuttamat kustannukset.

Taloudelliset
vaikutukset
Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudelliset vaikutukset Ylöjärvellä on laskettu
Maailman terveysjärjestön WHO:n kehittämällä HEAT-työkalulla (Health Economic
Assessment Tools). Laskelman mukaan pyöräilyn kasvu vuoden 2030 tavoitteeseen tuo
3,3 miljoonan euron taloudelliset hyödyt ja
kävelyn määrän kasvu 1,4 miljoonan euron
taloudelliset hyödyt. Näin ollen hyödyt ovat
yhteensä 4,7 miljoonaa euroa vuodessa.
Tampereen kaupunkiseudun liikennetutkimuksen mukaan Ylöjärvellä tehdään päivittäin
78 000 matkaa. Pyöräilyn osuus matkoista
on yli 5000 matkaa päivässä. Ylöjärvellä
pyöräillään päivittäin yli 10 000 kilometriä
ja vuositasolla yli kaksi miljoonaa kilometriä.

Kevyen liikenteen väylien kunnossapito
on kustannustehokasta terveydenhoitoa,
koska kaikki voivat liikkua enemmän ja
turvallisemmin. Lisääntyvän liikkumisen
hyödyt ylittävät kohonneet kustannukset.

Valtakunnallinen tavoite kävely- ja pyöräilymatkojen määrän lisäyksestä 20 prosentilla
toisi HEAT-menetelmällä arvioituna säästöjä
yhteensä 1 232 €/henkilö/vuosi (liikenne- ja
viestintäministeriö 2011).
Kunnossapidolla ja etenkin talvihoidon tasolla on suuri merkitys kävelyn ja pyöräilyn
turvallisuuteen ja määrään. Puutteet kunnossapidossa vähentävät etenkin pyöräilyä.
Kunnossapidon kustannuksista säästämällä
voidaan aiheuttaa taloudellista haittaa
lisääntyneinä liikkumisen kustannuksina ja
onnettomuuksina.

Kun huomioidaan pyöräilyn taloudelliset
hyödyt yhteiskunnalle, Ylöjärven nykyinen
pyöräilyn määrä tuo säästöjä 0,63 – 2,7 miljoonaa euroa vuodessa. Pyöräilyn seitsemän
prosentin kasvu nostaa vuotuisten säästöjen
tason 1,12 - 4,9 miljoonaan euroon. Luvut
perustuvat Helsingin kaupungin teettämiin
laskelmiin kävelyn ja pyöräilyn tuomista
taloudellisista hyödyistä.

Omin voimin liikkuminen on ekologista ja
edullista sekä yhteiskunnalle että omalle
kukkarolle.
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Kuva: Pyöräilykuntien verkosto / Antero Aaltonen

Koulumatkat Ylöjärven yhtenäiskouluun
(www.tut.fi/verne)

Tuhat jalkaa liikkuu päivittäin monta tuhatta matkaa

Koulu- ja työmatkat
Koulumatkat

Työ- ja asiointimatkat

Lasten omatoiminen liikkuminen koulu- ja
harrastusmatkoilla on jo nykyisin yleistä:
Ylöjärvellä lasten matkoista 21 prosenttia
tehdään kävellen ja 34 prosenttia polkupyörällä.

Ylöjärveläisten päivittäin tekemistä matkoista valtaosa on sisäisiä (55 prosenttia).
Toinen pääsuunta on Tampereelle, jonne
suuntautuu 37 prosenttia matkoista.
Hämeenkyröön matkoista suuntautuu 6,
Nokialle 3, Pirkkalaan 2 ja Lempäälään
1 prosentti.

500

0

609

alle 3 km

39

18

3-5 km

5–10 km

Ylöjärveläisten työmatkoista 42 prosenttia
on alle 10 kilometrin mittaisia, joten iso
osa näistä matkoista olisi kuljettavissa
kävellen tai pyöräillen.

29 10

0

Tampere	
  

Hämeenkyrö	
  
1900

0

50

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman
tavoitteena on, että kävelyn, pyöräilyn
ja joukkoliikenteen osuus työmatkoista
on 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Ylöjärvi	
  

00

47

00

Kestävä liikkuminen edellyttää autoilun
osuuden vähentämistä. Kävely- ja pyöräilyohjelman tavoitteiden saavuttaminen
vähentäisi päivittäisestä liikenteestä
5000 automatkaa.

Nokia	
  

Pirkkala	
  

Lempäälä	
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yli 10 km

43 000

900

Kyyditsemismatkojen osuus kokonaisliikennemäärästä on kahdeksan prosenttia.
Etenkin koulujen ympäristössä saattoliikenne
aiheuttaa hetkellistä ruuhkaa ja turvattomuutta. Liikenteen haittojen välttämiseksi
lapsen voi saattaa kouluun tai harrastuksiin
myös kävellen tai pyöräillen. Kannustamisessa tarvitaan apuna vanhempia, kouluja,
urheiluseuroja ja muiden harrastusten
toimijoita. Itse kuljetulla koulumatkalla
oppii liikkumisen parhaiten.

YLÖJÄRVEN YHTENÄISKOULUN
KOULUMATKAT

26

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa
on selvitetty kaikkien Ylöjärven koulujen
oppilaiden koulumatkat. Alakoululaisten
koulumatkojen keskipituus on 2,4 kilometriä
ja 80 prosentilla koululaisista on alle kolmen
kilometrin koulumatka. Suurin osa oppilaista
asuu käveltävän tai pyöräiltävän matkan
päässä koulusta. Pisimmät koulumatkat
ovat Karhen, Mutalan ja Kurun kouluissa.

1000

Päivittäisten matkojen suuntautuminen

Kangasala	
  

Asukaskyselyn tuloksia

Tuntosarvet herkkinä
Eniten parannettavaa reittien sujuvuudessa ja turvallisuudessa
Ylöjärveläisiltä kysyttiin syksyllä 2013 tyytyväisyyttä nykyisiin kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteisiin sekä kartoitettiin tarpeellisia
kehittämistoimia. Vastauksia saatiin lähes 500.
Vastausten mukaan kävely ja pyöräily ovat
yleisiä liikkumismuotoja etenkin kuntoiluun
liittyvillä matkoilla, vapaa-ajanmatkoilla ja
työmatkoilla. Kävely ja pyöräily on yleistä
myös ostosmatkoilla ja koulumatkoilla.
Kävelymatkojen pituus on pääosin alle viisi
kilometriä, mutta kävely on yleistä vielä
10 kilometriin asti. Suurin osa vastaajista
ilmoittaa pyöräilevänsä alle 10 kilometrin
matkoja, mutta myös yli 10 kilometrin
pyöräilymatkat ovat yleisiä.
Kyselyn mukaan suurimpia puutteita on
liikenneturvallisuudessa, väylien jatkuvuudessa tai puuttumisessa sekä viihtyisyydessä.

keskustassa, Vuorentaustassa, Siivikkalassa
ja Metsäkylässä. Väylien viihtyisyys, turvallisuus, jatkuvuus ja kunnossapito arvioitiin
tasoltaan hyviksi. Keskustan alueella liikutaan muita alueita enemmän kävellen ja
pyöräillen. Haja-asutusalueilla kävely- ja
pyöräilyolosuhteet koettiin huonoiksi, koska
siellä liikkujan paikka on useimmiten tien
reunassa.
Tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi nähtiin
yhteyksien parantaminen, risteysten turvallisuuden parantaminen, suurten liikenneväylien ylitysmahdollisuuksien lisääminen
ja kunnossapidon parantaminen.
Kyselyyn vastanneista yli 70 prosenttia oli
valmiita muuttamaan omia liikkumistottumuksiaan ja liikkumaan kävellen tai pyöräillen
nykyistä enemmän. Eniten parannettavaa
muutokseen halukkaat näkivät reittien
sujuvuudessa ja turvallisuudessa.

Oman asuinalueen kävely- ja pyöräilyolosuhteisiin oltiin melko tyytyväisiä Ylöjärven
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Kävellen ja
pyöräillen
liikutaan lyhyitä
matkoja, autoillen
pitkiä matkoja.

Turvallisuudessa
ja väylien
laadussa on
puutteita.

Kävely ja pyöräily
sujuvat Ylöjärven
keskustassa,
Vuorentaustassa,
Siivikkalassa ja
Metsäkylässä.
Olosuhteet koettiin
huonoiksi Kurussa,
Viljakkalassa
ja hajaasutusalueilla.
Ylöjärveläiset
haluavat liikkua
enemmän
kävellen ja
pyöräillen.

TUHAT JALKAA LIIKKUU
… kevyemmin kuin kymmenen autoa
Lisätietoja:
Ylöjärven kaupunki
www.ylojarvi.fi/kavelyjapyoraily
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
www.tampereenseutu.fi
Tampereen teknillinen yliopisto,
Liikenteen tutkimuskeskus Verne
www.tut.fi/verne
Liikennevirasto
www.liikennevirasto.fi
Liikenne- ja viestintäministeriö
www.lvm.fi

Ylöjärven kaupunki
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi
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Motiva
www.motiva.fi/liikenne

