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PORIN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS
Aika

Ke 18.3.2015 klo 10.00–12.00

Paikka

Porin kaupunki, Porin teknisen lautakunnan kokoushuone, Valtakatu 4, 8. kerros

Osallistujat
Jaakko Klang, pj.
Risto Lehtonen
Veikko Kallio
Harri Kukkula
Sanna Välimäki
Eetu Elohaka
Jouni Koskinen
Henna Lempiäinen
Simo Pukkila
Tapio Heiskanen
Christel Kautiala, siht.
Jakelu
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Varsinais-Suomen ELY
Merikarvian kunta
Merikarvian kunta
Nakkilan kunta
Porin kaupunki
Ulvilan kaupunki
Pomarkun kunta
Porin seutukunta
Lounais-Suomen poliisilaitos
Liikenneturva
Destia Oy

osallistujat ja
Juhani Ramberg
Ulla Ojala
Mikko Eskola
Ilkka Välke
Sami Nummi
Eero Mattsson
Eija Riihimäki
Juha Hjulgren
Ilkka Koski
Pertti Rajala/Heikki Juurinen
Päivi Liuska- Kankanpää

Harjavallan kaupunki
Huittisten kaupunki
Huittisten kaupunki
Kokemäen kaupunki
Luvian kunta
Pomarkun kunta
Porin kaupunki
Ulvilan kaupunki
Satakunnan pelastuslaitos
Satakuntaliitto
Satakuntaliitto

Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
Kokous avattiin ja asialista hyväksyttiin.
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Järjestäytyminen, esittelykierros
Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Klang ja sihteeriksi konsultin edustajat Christel Kautiala.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 022 500
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi

Itsenäisyydenaukio 2
PL 636
20101 Turku
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Satakunnan LJ-suunnitelma valmistumassa

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistumassa. Tällä viikolla julkaistaan
lopullinen versio. Ohjausryhmässä oli kuntien edustus. Jatkuvan lj-työn organisointia
mietittiin ja tulevaisuudessa Satakunnan liitto kutsuu seurantaryhmän koolle. Karhukunnista on myös edustus. Ryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Tämä liikenneturvallisuusryhmä on alaryhmä lj-ryhmälle.
Lj:n aikaisemmasta suunnitelmasta on jo toteutettu aika paljon toimenpiteitä. Laivaseminaarissa voisi esitellä suunnitelmaa ensi syksynä.
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Katsaus eri osapuolten vuoden 2015 liikenneturvallisuustoimiin
Käytiin läpi eri osapuolten liik.turv.toimintaa. Liikennejärjestelyjen toteuttamistilanteesta
on saatu tietoa jo useasta kunnasta. Puuttuvat tiedot voi lähettää Destiaan.
Pori:
•

liitufoorumi kokoontuu kerran kuukaudessa, liituryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa

•

"Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen Porissa"- diplomityö on valmis (LeenaMaria Törmälä, TTY, katso kohta 7).

•

liitu-toimenpiteitä tehdään paljon myös suunnitelman ulkopuolella

•

seurantatietoja kerätään pp-kypärän, turvavyön ja heijastimen käytöstä Liikenneturvan ohjeiden mukaisesti
Porin kaupungin liikenneturvallisuuden kunniakirjat jaettiin tammikuussa 2015 viidelle
liikennefoorumin jäsenelle, jotka ovat osin vapaaehtoistyönä antaneet merkittävän
panoksensa Porin liikenneturvallisuustyölle. Kunniakirjalla muistettiin lisäksi neljää
yhteisöä, jotka tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä erityisesti lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden parissa.

•

Nakkila:
•

viime vuonna pidettiin 2 liituryhmän kokousta, joissa käytiin läpi suunnitelmaa. Kaikkien hallintokuntien edustajat olivat mukana ja sovittiin työnjaosta tulevissa toimissa.

•

joulukuun kokouksessa sivistysjohtaja esitteli koulukuljetuksia koskevat liituohjeet ja
odotustilaperiaatteet

•

nuorisotoimessa on keskusteltu nuorten kanssa liikenneturvallisuudesta

•

perusturvajohtaja on tilannut liitumateriaalia ja jakanut sitä terveyskeskuksessa ja
neuvoloissa

•

vanhustyössä valmistellaan tälle vuodelle tapahtumaa vanhuksille

•

teknisen puolen toimenpiteet käytiin läpi

•

yleiskaavoitus menossa: huomioidaan kevyen liikenteen väylien tarpeet
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•

ELY-keskuksen tiemestarin kanssa on käyty läpi yhteiset hankkeet

•

lj-suunnitelma on käyty läpi

Ulvila
•

huhtikuussa työryhmä kokoontuu seuraavan kerran

•

liitusuunnitelmasta pyritään toteuttamaan ainakin yksi liikennejärjestelyjä koskeva
tmp /vuosi

•

onnettomuustilanteen seuranta kiinnostaa, Ulvilasta on edustus Porin liikennefoorumissa eli sitä kautta saadaan myös tietoa onn.tilanteesta.

Merikarvia:
•

ei kokoontunut, mutta eri hallintokuntien edustajien kanssa keskustellaan kun istutaan samoissa tiloissa

•

tekn.lautakunta käsittelee aloitteita mm. töyssytarpeita

•

koulukeskuksen ympäristöön on tehty parannuksia

•

Merikarvia-Tuorila välillä parannetaan kevaria , valaistus tulee myös tänä vuonna 6,4
km (0,9 M€ tarjottu, kustannusarvio 2,4 M€). Hyvä aika kilpailutta, koska hintataso on
alhaalla!

•

Tuorilan liittymään on tehty pisaraliittymä (ELY-keskus), nyt seurataan tilannetta.

Pomarkku:
•

ryhmä ei ole kokoontunut, eri jäsenet näkevät toisensa kuitenkin viikoittain, tmp:tä
tehty

•

Tiemestari käynyt ja ELYn kanssa käyty läpi maanteiden tmp:eet, osa toteutettu heti
ja isommat jäi odottamaan. Tiemestari antoi palautetta valvontakameroista: liian pienet huoltotilat (Jaakko: urakassa tulisi huoltotilat toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.
Jaakko tarkistaa asian).

ELY-keskus:
•

Tienpidon katsaus on valmistunut, josta käy ilmi että tienpidon korjausvelkaa on paljon ja raskaiden ajoneuvojen akselipainot lisääntyneet

•

onn.tilanne menee parempaan suuntaan

•

elinkeinoelämän kanssa on tehty yhteistyötä

•

Var-ely hoitaa koko Suomen lauttaliikenteen

•

parantamistoimenpiteet mm. vt8 (Turku-Pori hanke), päällystystä, automaattivalvonta (lisätietoa poliisin sivulta:
https://www.poliisi.fi/liikenneturvallisuus/automaattinen_liikennevalvonta )

Pöytäkirja

4 (6)

13.8.2014

•

v. 2016 ohjelmoidaan ja suunnitellaan Porin seudun liik.turv.suunnitelman toimenpiteet, seuraavana vuonna toteutetaan.

Liikenneturva:
Tapahtumia ja toimenpiteitä v. 2015 kalenterissa:
•
•
•
•

Porin Motor Show oli helmikuussa ensimmäistä kertaa
Raumalla turvalaiteratsia 9.3.
Kankaanpään eläkeläiset 14.4.
Taitaja-tapahtuma Turun messukeskuksessa 5.-7.5. (mopoauton pudotus tiistaina 5.5. klo 12.00) Mopoauton pudotusvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=iHchE1JD8Ws

•

Suomi Areena 14. – 17.7.

Vuoden erityisiä teemoja mm.:
•
•
•
•

Suojatiekampanjointi (tv, radio, ratsiat 30-31.3.) #Suojatieselfie-video:
https://www.youtube.com/watch?v=nCC94edzKy4
Rattijuopumukset
Tarkkaamattomuus / ”Distraction”
Vuosikellon mukainen kampanjointi Radio Porissa

Mielenkiintoisia kuvioita paikallisesti:
•

Satapelastuksen liikennekasvatustyönuorille. Linkit pariin #elämäedessä –
videoon:
https://www.youtube.com/watch?v=f5AWleXqQK4
https://www.youtube.com/watch?v=2oLDBw3KQ3c

•

Opettajien liikennekasvatuksen kehittäminen, esim. VESO-päivinä, opettajailtapäivä, tai paikallisen opettajien koulutushankkeen puitteissa?

Sovittiin: Henna selvittää saisiko opettajien koulutuspäiviin ”Omk- Osaava Satakunta” liikenneturvallisuusasioita.
Lisätietoa ja aineistoa: www.liikenneturva.fi
Poliisi:
•
•
•

valvonta on poliisin päätyö, kouluissa käydään resurssien mukaan koulujen
pyynnöstä. Kaikissa kouluissa ei voi käydä.
pelastuslaitoksen ja ensihoidon kanssa järjestetään autokouluikäisille opetusta
pelastuslaitoksilla (”Satapelastus”). Opetetan mm. deflibraattorin käyttöä.
Säkylässä oli kaksi tilaisuutta. Lionsin kanssa yhteistyötä, myös koulujen kanssa
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•
•

•
•

liikennefoorumiin poliisi osallistuu
vakavasti loukkaantuneet: tarkoitus käydä läpi kaikki vakavat onnettomuudet.
Simo katsonut street viewn kautta paikkoja ja todennut että näkemissä on
usein ongelmia. Toinen osapuoli jää usein näkemättä, myös tarkkavaisuudessa
on ongelmia. -> liikenneympäristössä voisi tehdä parannustoimenpiteitä.
Pp-kypärä pelastaisi monta henkeä ja onn.seuraukset lievenevät. Ruotsissa saatu sairaalatilastoja onnettomuustutkintaan.
Sanna: näkemäongelmia tulee kansalaisilta. Kiinteistönomistajille on lähetetty 34
kirjettä viime vuonna, jossa kehotetaan näkemäraivauksiin. Tutkittuja tapauksia
on paljon enemmän. Elokuussa lehdistötiedote näkemäongelmista.

Satakuntaliitto:
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•

Päivi Liuska- Kankanpää/ Satakuntaliitosta voisi pyytää tähän ryhmään

•

MAL-ryhmä- keskittyy vain 4 suurimmalle kaupunkiseudulle, nyt ehkä Satakuntaan ei tule rahoitusta

•

Kasvu-sopimus tehty muihin kuntiin (keskittyy asemanseutuihin)

•

usean ministeriön yhteenliittymä, voisiko joku puhua seminaarissa

Porin seudun yhteinen toiminta v. 2015
Sovittiin seudun yhteiseksi liikenneturvallisuusteemaksi ”Suojatien kunnioittaminen” ja
siihen liittyen keskustelimme seuraavaa:
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•

”Himmaas hiuka risteykses” on Porin kampanja, joka voidaan laajentaa koko Porin seudulle. Tarroja voisi painaa. Sinä teet suojatien –materiaalia Liikenneturva
voi hyödyntää ( https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/kampanjat/sina-teetsuojatien )

•

Liikenneturva ja ELY-toteuttaa radiokampanjan Turun seudulla tänä vuonna, ensi
vuonna sen voisi toteuttaa Satakunnassa

•

väistämissääntöjen kertausta paikallaan (esim: Liikenneturvan aineistosta
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalanjapyora
lla_opas.pdf )

•

Satakunnan kansan kanssa tehty yhteistyötä, mutta tiedotusta päätettiin tehdä
nyt myös pieniin paikallislehtiin. Sovittiin, että laaditaan tiedote Liikenneturvan
kautta ja siinä mainitaan Porin seudun liituryhmä. Tapio lähettää tiedoteehdotuksen ja Sanna lähettää listan Tapiolle paikallislehdistä. Paikallislehdet voivat lisätä paikallisia asioita

Satakunnan koulukuljetus ja liikenneturvallisuusseminaari syksyllä 2015
•

teema sama kuin yllä

•

ajankohta: lokakuun alussa, Sanna selvittää
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puolen tunnit esityksiä, aiheita voisivat olla:
o

erityislasten kuljettaminen

o

väsymys työmatkaliikenteessä

o

tarkkaamattomuus liikenteessä

o

kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, opit Tanskasta

o

lj-suunnitelman esittely

•

suunnittelupalaveri: Sanna kutsuu koolle. Jaska ja Tapsa osallistuvat siihen.

•

Euran kaupunki vastaa tämän vuoden seminaarin käytännön järjestelyistä.

Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen
•

Leena-Maria Törmälä tehnyt DI työn, valmis painoon. Työ on julkinen parin viikon päästä

•

38 % kuolemista koskee 15–24 vuotiaita ja 34% loukkaantumisista

•

Porissa nuorten onn.kustannukset ovat 17-19 M€/v

•

työ sisältää: kyselytutkimus, kolme asiantunkijahaastattelua, yhteenveto. Parantamisehdotuksia: liikennevalistusta: teemapäiviä kouluihin, pakollisia ajotunteja lisää (nuoret haluavat), kovempia rangaistuksia. Liikennekäyttäytymisessä parantamista: ylinopeudet, rattijuopumus, turvavälineidenkäyttö.

•

syntyi Porin toimintamalli: kouluihin sisällytetään jokaiseen oppiaineeseen liikenneturvallisuutta. Jokaiselle ikäryhmälle erilaisia asioita.

•

esittelytilaisuus järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa. Päättäjätkin mukaan. Mediatiedote lähtee huhtikuussa. (Tieto kokouksen jälkeen: DI-työtä esitellään valtuustosalissa 9.6.
klo 10.00 alkavassa tilaisuudessa)

Muut mahdolliset asiat
Poliisin onnettomuustiedot luetaan sisään iLIITU-palveluun keväällä (maalis-huhtikuun
vaihteessa) kuten aikaisemminkin. Loppuvuodesta Tilastokeskus tekee yhteisajon sairaalatietojen (HILMO) ja poliisin tietojen välillä, jolloin saadaan tietoa mm. vakavasti
loukkaantuneista. Tiedot päivitetään myös iLIITU-palveluun.
Henkilökunnan kestävää liikkumista voi edistää esimerkiksi kilometrikisan avulla:
https://www.kilometrikisa.fi/
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Seuraava kokous
Keskiviikkona 18.11.2015 klo 10–12 Porissa.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.25.

