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Asukaskyselyn toteutus

• Asukaskysely oli avoinna kaksi viikkoa 19.4.-3.5.2022 välisen ajan. 

• Kyselystä laadittiin kaksi eri versiota: asukaskysely sekä koululaiskysely 
3.-9.-luokkalaisille oppilaille.

• Asukaskyselyyn vastasi 309 henkilöä, joista 170 vastasi myös 
karttakysymyksiin ja palautti kyselyn.

• Koululaiskyselyyn vastasi 39 henkilöä, joista 25 palautti kyselyn. 
Koululaiskyselyn monivalintakysymyksien vastauksia ei ole esitetty 
tässä yhteenvedossa niiden vähäisen määrän vuoksi. 

Asukaskysely laadittiin osana Lopen kunnalla käynnissä olevaa hanketta Lopen 
kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatimiseksi. Asukaskyselyllä 
kartoitettiin asukkaiden liikkumistottumuksia, tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn 
nykyisiin olosuhteisiin sekä mahdollisia parannustarpeita kävely- ja 
pyörätieverkkoon. 

Hanke on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen 
valtionavustusta vuodelle 2022. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa konkreettisia 
toimenpiteitä, joilla kehitetään Lopen kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita, 
houkuttelevuutta ja turvallisuutta. Hankkeen toteutuksesta vastaa WSP Finland Oy.



Vastaajien taustatiedot
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• 44 % vastaajista 35–49-vuotiaita

• 69 % vastaajista naisia

• Lähes yhtä paljon vastaajia Lopen, Launosten ja 
Läyliäisten postinumeroalueilta



Kuinka usein liikut arjen matkoilla seuraavilla kulkumuodoilla…
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• Kesäisin vastaajista
• 65 % käveli 
• 41 % pyöräili
• 2 % käytti bussia
• 89 % käytti 

henkilöautoa
• 10 % käytti muuta 

kulkumuotoa 
päivittäin tai useita 
kertoja viikossa

• Talvisin vastaajista
• 55 % käveli 
• 4 % pyöräili
• 2 % käytti bussia
• 91 % käytti 

henkilöautoa
• 6 % käytti muuta 

kulkumuotoa 
päivittäin tai useita 
kertoja viikossa



Pyörän käyttö
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• Kesäkaudella pyörää käytetään eniten 
vapaa-ajan liikkumiseen. 

• Talvikaudella suurin osa vastaajista ei 
käytä pyörää ollenkaan.



Syyt pyöräilyyn
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• Tärkeimmät syyn pyöräillä ovat ulkoilu ja 
virkistys sekä myönteiset vaikutukset 
fyysiseen kuntoon ja terveyteen. 

• Pyöräily koetaan myös käteväksi tavaksi 
liikkua!



Pyöräilyä vaikeuttavat tekijät
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• Eniten pyöräilyä vaikeuttavat pyöräteiden 
puute tai liian kapea piennar sekä 
turvattomuuden tunne liikenteessä.

• Myös liian pitkä matka ja pyöräteiden 
huono kunto nousevat pyöräilyä 
vaikeuttavina tekijöinä.



Tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin
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• Tyytyväisimpiä
vastaajat ovat pyöräily-
ympäristön 
miellyttävyyteen.

• Vähiten tyytyväisiä 
vastaajat ovat 
pyöräteiden määrään, 
liikenneturvallisuuteen 
sekä pyöräreittien 
kuntoon ja 
laatutasoon.
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• Tyytyväisimpiä
vastaajat ovat kävely-
ympäristön 
viihtyisyyteen.

• Vähiten tyytyväisiä 
vastaajat ovat 
jalkakäytävien 
määrään, 
liikenneturvallisuuteen, 
istumapaikkojen ja 
penkkien määrään sekä 
jalkakäytävien kuntoon 
ja laatutasoon.



Suhtautuminen eri liikkumismuotojen edistämiseen
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• 80 % vastaajista panostaisi kävelyn 
olosuhteisiin merkittävästi ja hieman 
nykyistä enemmän.

• 90 % vastaajista panostaisi pyöräilyn 
olosuhteisiin merkittävästi ja hieman 
nykyistä enemmän.



Karttavastaukset: 
käytetyimmät kävely- ja pyöräilyreitit



Käytetyimmät kävelyreitit

Vastaajia 
pyydettiin 
piirtämään 
kartalle 1-3 
eniten kävellen 
käyttämää 
reittiä.



Käytetyimmät kävelyreitit (Lopen kuntakeskus)



Käytetyimmät kävelyreitit (Launonen)



Käytetyimmät kävelyreitit (Läyliäinen)



Käytetyimmät pyöräilyreitit

Vastaajia 
pyydettiin 
piirtämään 
kartalle 1-3 
eniten pyörällä 
käyttämää 
reittiä.



Käytetyimmät pyöräilyreitit (Lopen kuntakeskus)



Käytetyimmät pyöräilyreitit (Launonen)



Käytetyimmät pyöräilyreitit (Läyliäinen)



Karttavastaukset: 
kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämistarpeet



Kävely/pyörätie 
Läyliäisiin

Ei lähes lainkaan 
piennarta ajoittain 
missä ajaa pyörällä.

Turvallisempi kävely ja 
pyörätie Ojajärvelle. 

Kantatien ylitys 
vaarallinen.

54-tien varrelle tarvitaan 
kevyen liikenteen väylä. Se 
lisäisi asukkaiden liikuntaa 

merkittävästi.

Suojatie puuttuu. 
Vanhakoskentieltä 

Jokiniementien yli. Useat 
ihmiset ja pienet lapset 

ylittävät päivittäin 
koulumatkalla. Suojatie ja 

mahd. vilkkuvan 
varoittavan valon kanssa.

Kehittämistarpeet

Vastaajia 
pyydettiin 
merkitsemään 
kartalle 
tärkeimmät 
kohteet, joissa 
kävely- ja 
pyöräily-
ympäristöä 
tulisi kehittää. 



Pyörätie Vähikkäläntieltä
Kantatie 54 päin. 

Kierrätyspiste sijaitsee 
tällä hetkellä 
Tokmannilla.

Kartanontielle Kormuun 
pyörätie ja Kormusta 
Riihimäelle pyörätie.

Kevyen liikenteen väylä Kormun 
koululta Riutan suuntaan 

puuttuu kokonaan, piennarta ei 
ole, ajonopeudet älyttömät. Tie 
luokiteltu vaaralliseksi, mutta 

kunta ei sen enempää ole asialle 
tehnyt. 3-luokkalaisten ja sitä 
vanhempien tulee kulkea tätä 

tietä kouluun, koska heille ei ole 
enää vaaralliseksi luokiteltu.

Kormu-Riihimäki ja 
Kormu-Launonen

Kevyen liikenteen väylä. 
Tien kunto ja olosuhteet 

sellaiset, että ei turvallista 
kenenkään liikkua kävellen 

tai pyörällä.

Kehittämistarpeet 



Koululta ainakin 
Hyvinkääntien risteykseen.

Metsäläntien ja Hyvinkääntien
risteyksen välinen 

kevyenliikenteenväylä olisi 
ihan ehdoton erityisesti lasten 

liikkumisen turvaamiseksi!

Karkkilantien alku, ei 
piennarta, autojen 

nopeus!

Kevyenliikenteenväylä 
välille Läyliäinen-

Jokiniemi
Kehittämistarpeet 



Suojatie tähän! Nyt 
paljon kevyen 

liikenteen ylityksiä 
vilkasliikenteisen 

Jokiniementien yli.

Koulurinteen risteys on 
vaarallinen, autot ajavat 

kovaa ja koululaisia 
kulkee paljon suojatietä 

pitkin. Koulurinteeltä 
kirkolle päin erittäin 

huono näkyvyys.

Koulun ympäristössä 
autot ajaa liian kovaa 

Jokiniementiellä. Miten 
tätä saataisiin 

turvallisemmaksi?

Autoliikenteen 
rauhoittaminen ja 

hidastaminen 
Jokiniementiellä ja 

koko keskustan 
alueella. Ajoittain 
ajetaan älytöntä 

ylinopeutta.

Kehittämistarpeet



Nyt olisi korkea aika ottaa 
kunnassa asiaksi hoitaa 

tämän tieosuuden 
turvallisuus kuntoon. Tästä 
on vuosikymmenien ajan 

ollut puhetta, mutta ei 
toimia.

Huono valaistus 
ja lapsia kulkee 
kouluun tästä

Kehittämistarpeet



Salelle johtava 
suojatien pimeys. 

Tätä suojatietä 
käyttävät erityisesti 
koululaiset ja tässä 
kohtaa on erityisen 

pimeää.

Lisää valoa Läyliäistenraitille. 
Kevyen liikenteen väylä on pimeä 

oikeastaan koko matkalta.

Katuvaloja Hyvinkään 
risteykseen asti.

Kehittämistarpeet



Järjettömän 
huonokuntoinen 
kevyenliikenteen 

väylä.

Jokiniementien 
pyörätien päällyste 
huonossa kunnossa 

koko tien osalta.

Viitoituksia voisi 
parantaa koko 

kunnan alueella. 
Turvallisiakin 

reittejä on, 
mutta ne eivät 
välttämättä ole 
aivan selkeitä.

Kehittämistarpeet



Kehittämistarpeet



Toivolantien 
päällysteen 

uusiminen. Autot 
väistelevät 

päällystevaurioita ja 
kävellen/pyörällä 
liikkuvat vaarassa!

Koko jalkakäytävä 
keskustassa

Kehittämistarpeet



Kesäaikaan penkkejä 
kirkonkylän 

ympäristöön, se lisää 
ikäihmisten 

mahdollisuutta 
lähteä ulkoilemaan.

Jokiniementien 
varressa voisi olla 

edes pari 
mahdollisuutta 

istahtaa.

Keskusta alueen 
viihtyvyys. Vanhan k-

kaupan ympäristö 
ollut epäsiisti.

Kehittämistarpeet



Launosissa ei ole 
levähdyspaikkoja 

vaikka kauniita 
maisemia riittää.

Kehittämistarpeet



Ei kunnon 
puustoa, 

viihtyisyyttä, 
valosuoja puuttuu.

Raitin viihtyisyydessä 
olisi paljon tehtävää 

istutusten muodossa.

Läyliäisten raitille penkkien 
lisääminen. Tällä hetkellä istua 

voi ainoastaan koulun 
bussipysäkillä tai Bar Paroonin
edessä olevalla bussipysäkillä.

Kehittämistarpeet



Pyöräpysäköinnin parantaminen

Kaupalle lisää 
pyöräpaikkoja.

Tori

Työntekijöille 
turvallinen 

pyöräparkki



Koululaisille 
paremmat 

pyörätelineet

En ole tavannut Lopella 
enkä Riihimäellä 

pyöräpysäköintiä muualla 
kuin kauppojen edessä ja 

rautatieasemalla, 
tarvitaanko sitä muualle en 

osaa sanoa?

Kaupalle 
kunnon 

pyörätelineet

Pyöräpysäköinnin parantaminen



Läyliäisten 
koululle 

pyöräkatos.

Pyöräpysäköinnin parantaminen



Koululaiskysely:
Kehittämistarpeet



Koululaiskysely:
Kehittämistarpeet


