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Nykytilanteen selvitys Humppilan kunta on pyrkinyt parantamaan kuntalaisten
liikkumisen mahdollisuuksia voimakkaasti viimeisten vuosien
aikana. Lähtötilanteessa urheilukenttä oli ollut vuosia
perusparantamisen tarpeessa, aktiivisessa käytössä oleva
pesäpallokenttä oli hiekkapohjainen ja koulujen piha-alueilla
olevat liikuntamahdollisuudet olivat vaatimattomia.
Liikuntapaikkojen kehittäminen nähtiin välttämättömäksi
kuntalaisten aktivoinnin ja hyvinvoinnin ylläpidon takia.
Vuosien 2016 – 2020 aikana Humppilan kunta on investoinut mm.
uuteen urheilukenttään, pesäpallokentän
tekonurmipinnoitteeseen, yläasteen monitoimikenttään ja
liikuntalaitteisiin, ala-asteen liikuntasalin perusparantamiseen,
kaikenikäisille suunnatun liikuntapuiston rakentamiseen sekä
Koivistonlammin uimarannan perusparantamiseen.

Elämänlaatulautakunnan tavoitteena on liikuntastrategian päivitys
vuonna 2020. Kunta hakee avustusta vuosille 2021-2022
liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, minkä lisäksi kunnalla
on ollut palkattuna määräaikainen liikunnanohjaaja, joka on
vetänyt aktiivisesti maksuttomia liikuntaryhmiä kuntalaisille ja
kunnan henkilöstölle. Tavoitteena on lisätä ennaltaehkäiseviä
palveluita.

Keskusta-alue on saavutettavissa kävellen ja pyöräillen laajalta
alueelta: lounaasta Järvensuontietä-Pajatietä pitkin, pohjoisesta
Humppilan lasitehtaalta VT 2:n kevyen liikenteen alikulun kautta,
kaakosta lähes Välimäentien-Koivistontien risteyksestä asti
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Koivistontien kevyen liikenteen väylää pitkin ja lännestä
Humppilantien kevyen liikenteen väylää pitkin. Humppilantien ja
Koivistontien kevyen liikenteen väylien lisäksi Humppilassa on
yhdistetty kävely- ja pyörätie Kauppatien ja Lasitehtaantien välillä,
jossa sijaitsee VT 2:n alittava alikulku kevyelle liikenteelle.

Humppilassa toimii aktiivisesti Humppilan
liikenneturvallisuustyöryhmä osana Turvallisen ja viisaan
liikkumisen edistäminen Forssan seudulla -projektia. Ryhmään
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kuuluvat edustajat kunnan yleishallinnon, teknisen osaston,
sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen edustajien
lisäksi Hämeen poliisilaitokselta, Liikenneturvasta, Uudenmaan
ELY-keskukselta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, FSHKY:ltä
ja kunnan vanhusneuvostosta. Ryhmän vetäjänä toimii Ramboll
Finland Oy:n konsultti.

Tavoitteet ja periaatteet
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelma perustuu Humppilan
kunnan kuntastrategiaan. Kuntastrategian mukaisesti Humppilan
kunnan arvot ovat yhteiseen hiileen puhaltaminen,
elinvoimaisuus, kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen. Ohjelman tavoite on kuntastrategian toimintaajatuksen mukainen eli taata asukkaille turvallinen elinympäristö
ja edistää asukkaiden ja kuntalaisten hyvinvointia ja osallistumista
mm. seuraavasti:

-

asukkaiden ja kuntalaisten kanssa käydään vuoropuhelua
koskien kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimia

-

parannetaan keskusta-alueen saavutettavuutta kevyelle
liikenteelle (infran kehittäminen)

-

koulu- ja työmatkoja kannustetaan kulkemaan ensisijaisesti
kävellen ja pyöräillen

-

seurataan ohjelman toteutumista
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VT 2 jalankulku- ja pyöräilyreitti välillä valtatie 9 – Murto tarveselvitys on tehty 11/2019 osana VT2/VT9 -osayleiskaavan
aluevaraussuunnitelmaa. Tarveselvityksessä on selvitetty
jalankulku- ja pyöräilyreitin tarvetta ja toteutusmahdollisuuksia
Valtatien 9 pohjoispuolelta Humppilan kunnanrajalle asti.
Tarkastellun alueen pituus on noin 6 kilometriä.
Aluevaraussuunnitelman mukainen suunniteltu jalankulku- ja
pyöräilyreitti kytkeytyy tarveselvityksen jalankulku- ja
pyöräilyreittiin muodostaen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden
Humppilan ja Loimaan (eli Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen)
rajalta Humppilan keskustaan. Humppila/Loimaa-raja –
Humppilan keskusta -reitin kokonaispituus on yli 10 km ja se
yhdistää haja-asutus- ja keskusta-alueet toisiinsa.

Toimenpiteet

Ohjelman toteutumista varten laaditaan vuosittainen
toimenpideohjelma talousarvion yhteydessä. Vuosittaisia
investointeja tarkastellaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisen
näkökulmasta. Kuntalaisille ja muille asukkaille järjestetään
osallistumismahdollisuus avoimien kyselyiden kautta, minkä
lisäksi kyselyillä seurataan ohjelman toteutumista käytännössä.

