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Liikenneturvallisuustyö
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa maanteiden hoidosta, ylläpidosta ja
kehittämisestä. ELY-keskus voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen maankäytön suunnittelusta aina
tiellä liikkujan olosuhteisiin.
Liikenneturvallisuuden parantaminen on ELY-keskuksen rahoittamien investointien tärkeimpiä
valintaperusteita. Liikennekasvatustyötä sekä pienempiä liikenneympäristöön kohdistuvia
turvallisuustoimia (esim. suojateiden liikenneturvallisuuden parantamisia,
nopeusrajoitustarkistuksia, näkemäraivauksia jne.) ohjataan seudullisilla ja kunnallisilla
liikenneturvallisuussuunnitelmilla, joita ELY-keskus laatii yhdessä kuntien kanssa.
Arjen liikenteessä korostuu jokaisen tiellä liikkujan vastuullinen käyttäytyminen, kuten turvavöiden
käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen, muiden liikkujien huomioiminen ja kestävät
kulkutapavalinnat. Valistus- ja tiedotustyön tavoitteena on tienkäyttäjän liikennekäyttäytymiseen ja
asenteisiin vaikuttaminen niin, että liikkuminen on terveellistä, turvallista ja taloudellista
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella toimii kaksi liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmää, joissa on
jäsenet Liikenneturvasta, poliisista ja Uudenmaan ELY-keskuksesta. Näistä Apila-ryhmä toimii
Uudenmaan alueella ja Lyyra-ryhmä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Ryhmien tehtävänä
on kannustaa ja tukea kunnissa tehtävää työtä ja koordinoida yhteistä tiedottamista ja tapahtumia.
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Liikenneturvallisuustyö
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella
Liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan poikkihallinnollisessa liikenneturvallisuusryhmässä,
jossa on edustajat kaupungin/kunnan eri hallinnon aloilta, sidosryhmistä ja viranomaisilta.
Liikenneturvallisuusryhmä käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja
viestintään kuin valvontaan liittyviä asioita ja toimenpiteitä. Ryhmien kokoonpano ja
toimintatavat vaihtelevat kaupungeittain/kunnittain.
Kaupunkien/kuntien palvelut tavoittavat jokaisen asukkaan useassa eri elämänvaiheessa,
minkä vuoksi ne ovat hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle. Työn tulee olla pitkäjänteistä ja
ottaa huomioon kaikenikäiset asukkaat sekä eri liikkujaryhmät. Eri hallintokunnilla on useita
toimintamahdollisuuksia ja yhteistyö tehostaa toiminnan vaikutusta.
Liikenneturvallisuusryhmän tehtäviä ovat mm:
§ Kaupungin/kunnan liikenneturvallisuustyön koordinointi
§ Tapahtumien ja kampanjoiden suunnittelu sekä vastuunjako
§ Toimenpiteiden toteutumisen seuranta
§ Liikenneturvallisuustilanteen seuranta
§ Eri hallinnonalojen sekä muiden tahojen aktivointi liikenneturvallisuustyöhön
§ Eri tahojen yhteistyön lisääminen liikenneturvallisuustyössä
§ Ajankohtaisten liikenneturvallisuusaiheiden sekä aloitteiden ja palautteiden käsittely
§ Liikenneturvallisuustilanteesta ja -työstä tiedottaminen
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Liikenneturvallisuusryhmät

§
§
§
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Liikenneturvallisuusryhmä ja
-koordinaattori 37 kunnassa
Liikenneturvallisuusryhmä, joka
kokoontuu vähintään kaksi kertaa
vuodessa 6 kunnassa
Ei liikenneturvallisuusryhmää
4 kunnassa

KANTA-HÄME

FORSSA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 30.1. ja 27.8.2020, osallistujia 8/12 ja 9/12

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Koko vuosi

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

LITUOPPI-hanke (Liikenteen opiskelijat edistämässä nuorten liikenneturvallisuutta)
Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

2020

- Forssasta mukana Tölö, Kuhala ja Keskuskoulu

Liikenneturvallisuustapahtuma osana LITUOPPI-hanketta

19.10.2020

- Mukana Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä,
Autokoulu Lahtonen, Jokivarren VPK / Hämeen
Pelastusliitto

Liikennepuistoa kehitetty ja puistossa toimintaa keväästä syksyyn. Syyslomaviikon
tapahtumana Syyssäpinät, jossa ohjelmassa mm. Opi uutta liikenteestä -visa

Pitkin vuotta

- Toteutui koronan vuoksi aiempia vuosia
rajoitetummin, kävijöitä 5824

Liikenneturvallisuusilta nuorille: Nuoret kuljettajat ja riskit liikenteessä, Olenko
riskikuljettaja? Kuka katsoo taustapeilistä? Kouluttajana Liikenneturva

29.9.2020

- Toteutui, paikalla 21 nuorta

Liikenneturvan virtuaalinen kouluvierailu yhteislyseolla

16.11.2020

- Toteutui

Auton päivän tapahtuma Autokeitaan pihassa: tietoiskuja mm. perävaunujen
kuormauksesta.

5.9.2020

- Toteutui

HATTULA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Hattulan liikenneturvallisuustyön tapaaminen

2 kertaa vuodessa

- 12.3. ja 30.9.2020, osallistujia 9/15 ja 12/15

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Koko vuosi

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

Traficomin valtionapuhankkeet: Suomen turvallisin koulu – Liikkumisen suunnittelu
ja pelisääntöjen luominen yhteistyössä koululaisten ja alueen asukkaiden kanssa &
Turvallinen koulupäivä – Case Parola -hanke

2019‒2020

- Liikkumisen sujuvuus ja turvallisuus uuden koulun
suunnittelussa ja toiminnassa

Osallistuminen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan. Lisätään lasten pyöräilyä ja
kehitetään pyöräilytaitoja

Jatkuvaa

- Pyöräily mukana päiväkodin arjessa
- Päiväkotien omat liikennepuistot käytössä

Pyöräilyviitoituksen kehittäminen

2019‒2020

- ELY-keskuksen viitoitussuunnitelma on
valmistunut
- Kunta edistää viitoituksen käytännön toteutumista

Parolan koululla toteutettiin itse tehty väliaikainen liikennepuisto

Syyskuu 2020

- Toteutui, sai huomiota myös mediassa

Team Hattula –kampanja (kävely- ja pyöräilykampanja)

Kevät 2020

- Toteutui (perinteisen Kunto kuntalainen –
tapahtuman sijaan)

Särmänä liikenteessä –luennot Puolustusvoimissa Parolannummella

Tammikuu 2020

- Yhteensä 3 tilaisuutta (alokkaille ja
ryhmänjohtajille)

Nuorisovaltuuston vaaranpaikkakartoitus

Kevät 2020

- Selvityksen tulokset on toimitettu kunnalle

Hattulan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

Syksy 2020

- Ohjelma valmistui syyskuussa

HAUSJÄRVI
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

-Osallistujia 9,11

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuus teemojen näkyvyys somessa

Koko vuosi

Kanta-Hämeen viisasta liikkumista sivusto facebook

Tiedotteet

Kevät/talvi

- 2 kpl

Onnettomuuskehitys

Kevät

Esitys onnettomuus seuranta 2015-2019

Liikenneturvan luento ikääntyneille Oitin seurakuntatalolla

22.1.2020

- Tapahtuma pidetty

Liikenneturvan luento uudesta tieliikennelaista ikääntyneille Oitin seurakuntatalolla

26.8.2020

- Tapahtuma pidetty

HAUSJÄRVI

HUMPPILA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 28.1. ja 26.8.2020, osallistujia 10/13 ja 7/13

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Koko vuosi

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

Liikenneturvan virtuaalinen kouluvierailu yläkoululla

Toukokuu 2020

- Toteutui (3 oppituntia)

Liikenneturvan ikäautoilijan kuntokurssi

Tammi-helmikuu
2020

- Toteutui (2 tilaisuutta)

Liukuesteiden jakaminen 70 vuotta täyttäville

Vuosittain

- Toteutui

Jalankulun ja pyöräilyn edistämisen strategia

2020

- Toteutui, hyväksyttiin kunnanhallituksessa
loppuvuonna

HÄMEENLINNA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

-Osallistujia 9,12

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuus teemojen näkyvyys somessa

Koko vuosi

Kanta-Hämeen viisasta liikkumista sivusto facebook

Tiedotteet

Kevät ja syksy

- 2 kpl

Kunnan liikenneturvallisuussivun (Portaali) päivitys

4 kertaa vuodessa

-päivitykset tehty

Onnettomuustilanne

Kevät

Onnettomuus seuranta 2015 – 2019 esitys

Liikenneturvan luento ikääntyneille

9.1.2020

- Tapahtuma pidetty

Pelastuslaitoksen 112 päivä, Liikenneturvalla oma piste

11.2.2020

- Tapahtuma pidetty

Virtuaalinen kouluvierailu Kaurialan koulussa, Liikenneturvan toimesta

2.12.2020

- 5 oppituntia pidetty

HÄMEENLINNA

JANAKKALA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Viisaan liikkumisen ryhmän kokoukset

3 kertaa vuodessa

- 27.1., 11.5. ja 22.9., osallistujia 10/16, 12/15,
11/17

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa ja
paikallismediassa

Koko vuosi

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa
- Juttuvinkit Janakkalan Sanomille (mm.
nopeusnäyttöjen tulokset)

Liikenneturvallisuus varhaiskasvatuksessa: heijastinliivit käytössä lapsilla ja
aikuisilla liikenteessä liikuttaessa, henkilöstön toimiminen esimerkkinä,
Liikenneturvan turvaistuinmitta (juliste) käytössä kaikissa päiväkodeissa.

Jatkuvaa

- Toteutunut

Viisaan liikkumisen työryhmä mukana koulukeskushankkeessa

Hankkeen ajan

- Selvitetty koulureittejä, tarkasteltu
saattoliikenneratkaisuja yms.

Liikenneturvan virtuaalitilaisuuksien hyödyntäminen

Vuoden mittaan

- Opettaja/-jia mukana Tieliikennelaki uudistui –
koulutuksessa, Turengin yhteiskoulu mukana
liikenneturvallisuusviikon oppitunnilla

Suojatiepäivystys koulun alkaessa Tervakoskella ja Turengissa

11.8. ja 12.8.2020

- Yhteistyötahoina Liikenneturva, poliisi ja
LähiTapiola

Heijastimien jakaminen nuorille

Syys-talvi

- Jaettu heijastimia nuorille heijastinpäivänä

Janakkala mukana valtakunnallisessa pyöräilyn Kilometrikisassa

Kevät-syksy

- Janakkala kuntasarjassa sijalla 70 (48
kuntalaista)

JOKIOINEN
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 28.1. ja 25.8.2020, osallistujia 10/15 ja 10/15

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Koko vuosi

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

Liikenneturvallisuusasioiden huomioon ottaminen keskustan kaavatyössä ja koulun
lähialueen liikennejärjestelyissä.

Vuoden mittaan

- Toteutunut

Alle kouluikäisten lasten liikenneturvallisuuden edistäminen: Liikenneaiheiset kirjat
ja tehtäväkirjat, liikkuminen liikenteessä (säännöt yms.), heijastinliivien käyttö sekä
lapsilla että henkilökunnalla, viestintä Pedanetin kautta (teemat ajankohdan
mukaan)

Pitkin vuotta

- Toteutunut

Kunta hankkii liukuesteet 70 vuotta täyttäneille kuntalaisille

Vuosittain

- Toteutunut

LOPPI
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

1 kerta syksyllä

-Osallistujia 7

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuus teemojen näkyvyys somessa

Koko vuosi

Kanta-Hämeen viisasta liikkumista sivusto facebook

Kunnan liikenneturvallisuussivun (Portaali) päivitys

2 kertaa vuodessa

-päivitykset tehty

Onnettomuustilanne

Kevät

Esitys onnettomuus seuranta 2015-2019

LOPPI

RIIHIMÄKI
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

-Osallistujia 16, 20

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuus teemojen näkyvyys somessa

Koko vuosi

Kanta-Hämeen viisasta liikkumista sivusto facebook

Tiedotteet

Kevät/Talvi

- 2 kpl

Onnettomuustilanne

Kevät

Onnettomuus seuranta 2015 – 2019 esitys

Liikenneturvan luento uudesta tieliikennelaista tekniselle henkilöstölle

26.2.2020

- Tapahtuma pidetty

Liikenneturvallisuustapahtuma Karan koululla (Liikenneturvan rasti mukana)

18.9.2020

- Tapahtuma pidetty

RIIHIMÄKI

TAMMELA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 4.2. ja 25.8.2020, osallistujia 10/15 ja 12/15

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Koko vuosi

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

Liikenneturvallisuusasiat varhaiskasvatuksessa: mm. Liikennesääntöjen ja uusien
liikennemerkkien opettelu, ”liikennekaupunki” päiväkodin pihassa.

Jatkuvaa

- Toteutunut

Heijastavat pipot nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin jäsenille

Alkuvuosi 2020

- Toteutunut

Liikenneturvallisuus aiheena mukana Mikaelin päivän tapahtumassa

25.9.2020

- Toteutunut, mukana mm. Liikenneturva

Liukuesteiden jakaminen 70 vuotta täyttäneille

Vuosittain

- Toteutunut

YPÄJÄ
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 4.2. ja 26.8.2020, osallistujia 10/13 ja 7/12

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Koko vuosi

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

Alle kouluikäisten lasten liikenneturvallisuuden edistäminen: heijastinliivit käytössä
sekä lapsilla että henkilöstöllä lasten kanssa liikenteessä liikkuessa, keväisin
jaetaan kaikille uusille 1. luokkalaisille pyöräilykypärät

Vuosittain

- Toteutunut

Heijastinpäivä 1.10. varhaiskasvatuksessa: Järjestettiin heijastinrata päiväkodin
pihassa. Lapsille jaettiin heijastimet.

1.10.

- Toteutunut

Huoltajille kirjallista ohjeistusta turvallisesta liikkumisesta päiväkodin
pysäköintialueella

2020

- Toteutunut

Turvalliset liikenne- ja saattoliikenteen järjestelyt: koulun ja kirjaston
liikennejärjestelyiden muutokset

2020

- Toteutunut (pyörätelineiden siirto, kiertosuunnan
osoittava liikennemerkki)

Nuokkarilla keskustellaan nuorten kanssa liikenneturvallisuusaiheista, kuten
matkapuhelimen käytöstä ja hevosliikenteen turvallisuudesta.

Pitkin vuotta

- Toteutunut

Liukuesteiden jakaminen 70 vuotta täyttäneille

Vuosittain

- Toteutunut

Liikenneturvan liikennevinkkien ja tiedotteiden jakelu kunnan nettisivujen kautta

Jatkuvaa

- Toteutunut

PÄIJÄT-HÄME

ASIKKALA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 19.2. ja 17.9.2020, osallistujia 12/13 ja 10/13

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Jatkuvaa

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

Lasten liikenneturvallisuuden edistäminen
- Suojatiepäivystykset koulun alkaessa
- Vaaranpaikkakartoitus kaikille kunnan oppilaille ja huoltajille, tulosten
koostaminen
- Liikenneturvallisuusasiat Lasten parlamentissa

Syksy 2020

- Päivystykset ensimmäisellä kouluviikolla
- Vaaranpaikkakysely syksyllä
- Lasten parlamentti 10.12.2020

Kouluhankkeessa huomioidaan liikenne- ja liikenneturvallisuusasiat
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Tilannekatsaus
kokouksessa 17.9.,
maastokatselmus 22.9.

- Toteutui

Neuvolan henkilöstö tutustuu Liikenneturvan materiaaleihin. Neuvolassa
vanhempien kanssa keskustellaan säännöllisesti lasten turvalliseen
kuljettamiseen liittyvistä asioista sekä muistutellaan mm. heijastimen käytöstä.

Jatkuvaa

- Toteutui

Ikäihmisten turvallisen liikkumisen edistäminen
- Liukuesteiden jakaminen kaikille 65 vuotta täyttäneille
- Eläkeläisten liikenneturvallisuusinfo

- Liukuesteiden jako
syys-talvella
- Info 11.3.

- Toteutui

Pyöräilen edistäminen
- Pyörien huoltopisteiden toteuttaminen
- Kunnan pyöräilykampanja
- Maantien 313 jalankulku- ja pyöräilyväylän avajaistilaisuus

- Toteutui vuoden mittaan

HARTOLA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 12.2. ja 8.9.2020, osallistujia 10/15 ja 11/15

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Jatkuvaa

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

Liikenneturvallisuusasioiden käsittely ekaluokkalaisten ja vanhempien
arvosuunnistuksessa

18.8.

- Toteutui

Heijastinpuu, josta voi hakea heijastimen tarvittaessa

Syys-talvi
2018‒2019

- Toteutunut yhteistyössä 4H:n kanssa

Koulutus uudesta tieliikennelaista kunnan teknisen toimen henkilöstölle

9.4.

- Liikenneturva kouluttajana

HEINOLA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 18.2. ja 23.9.2020, osallistujia 13/20 ja 16/20

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Jatkuvaa

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

Nuoret käsittelevät liikenne- ja liikenneturvallisuusaiheita nuorisovaltuustossa ja
tuovat viestiä kaupungin liikenneturvallisuusryhmälle

Jatkuvaa

- Toteutui

Koulukeskusten ja monitoimitalojen liikennejärjestelyiden suunnitelmien tarkastelu ja
auditointi

11.3.

- Toteutui (Kailas-talo)

Heinolan kaupunki ja urheiluseura SB Heinola ovat mukana Liitukoutsi-hankkeessa.
Liikenneturvallisuuspiste mukana SB Heinolan tapahtumassa.

2019-2020

- Toteutui

Liikenneturvallisuusasiat yhtenä teemana työsuojelussa.

2020

- Toteutui

Koulutus uudesta tieliikennelaista teknisen toimen katuyksikön henkilöstölle

4.3.

- Liikenneturva kouluttajana

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laadinta

2020

- Ohjelma valmistunut

HOLLOLA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 5.2. ja 2.9.2020, osallistujia 15/18 ja 14/18

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Jatkuvaa

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu Facebookissa

Koululaisten liikenneturvallisuuden edistäminen

Pitkin vuotta

- Koko kunnan 3.‒4.luokkalaiset käsittelivät liikenneaiheita
monialaisessa oppimiskokonaisuudessa

Hollolan kunta ja hollolalainen urheiluseura LASB ovat mukana Liitukoutsihankkeessa.

2019-2020

- Toteutui

Varhaiskasvatuksen liikenneturvallisuustapahtuma torilla, heijastinliivien jako

3.11.

- Toteutui, mukana mm. Liikenneturva, poliisi, liikennöitsijä

Eläkeläisten liikenneturvallisuusinfo

5.2.2020

- Toteutui

65 vuotta täyttäneille kuntalaisille jaetaan liukuesteitä

Alkuvuosi 2020

- Toteutui

Joukkoliikenteen suunnittelussa huomioidaan liituliikenneturvallisuusasiat.
Tarkistetaan mm. pysäkkijärjestelyitä

Jatkuvaa

- Toteutui

Liikenneturvallisuusaiheiden nostaminen esiin median aamukahveille, jotta
saadaan liikenneturvallisuusaiheisia juttuja mediaan

Pitkin vuotta

- Kunnan nettisivuille lisättiin liikenneturvallisuusosio ja
medialle vinkattiin juttuaiheita

IITTI
TOIMENPITEET VUONNA 2020
Iitti on siirtynyt vuoden 2021 alusta Päijät-Hämeeseen ja on mukana alueen
liikenneturvallisuuskoordinaattorityössä

AJANKOHTA

SEURANTA

KÄRKÖLÄ
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 5.2. ja 2.9.2020, osallistujia 13/14 ja 13/14

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys viestinnässä

Jatkuvaa

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa
- Kunnan kotisivuille osio liikenneturvallisuudesta
- Tiedotus eri kanavissa Kouluntien
yksisuuntaisuudesta

Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota turvalliseen liikkumiseen, lapset
käyttävät heijastinliivejä ja huoltajille järjestetään iltapäivätapahtuma

2020

- Toteutunut osana arjen toimintaa

Koulun alun tempaus: suojatieylitysten turvaaminen ensimmäisenä koulupäivänä

Elokuu

- Lions Club Kärkölä toteuttanut

Liikenneturvallisuusviikon viettäminen

Syyskuu

- Toteutettu Kärkölän Yhtenäiskoulussa

Heijastinpuu

Talvi

- Toteutui

Liukuesteiden jakaminen ikäihmisille
Koulutus uudesta tieliikennelaista kunnan teknisen toimen henkilöstölle (toteutus
etänä)

- Liukuesteitä on jaettu
8.4.

- Liikenneturva kouluttajana

LAHTI
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 18.2. ja 23.9.2020, osallistujia 21/26 ja 21/27

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Jatkuvaa

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu Facebookissa

Launeen monitoimitalo Lähteen liikennejärjestelyiden tarkastelu ja
liikenneturvallisuustempaus koulun alkaessa

5.6., 12.8.

- Toteutui
- Mukana tempauksessa n. 15 henkil

Kivimaan koulun liikennejärjestelyiden tarkastelu ja parannusehdotukset

16.10.

- Toteutui, mukana kaupungin edustajien lisäksi mm.
poliisi ja Liikenneturva

Lahden kaupunki sekä urheiluseurat FC Kuusysi ja JuniorPelicans mukana
Liitukoutsi-hankkeessa.

2019-2020

- Toteutui

Royal Cycling Teamin pyöräilyn edistämistoimet, mm.:
- Pyöräilytietoutta senioreille –projekti
- Pyöräilypäivän luento

2020

Juttu uudesta tieliikennelaista näkövammaisten lehdessä

2020

- Yhteistyössä vammaisneuvosto ja Liikenneturva

Nopeusrajoituksen alentaminen (à 30 km/h) keskusta-alueella

2020

- Toteutui

Liikenneturvallisuusasiat esillä perheille suunnatuissa tapahtumissa

Pitkin vuotta

- 112-päivä, Villähteen alakoulun perheiden ilta,
partiolaisten tapahtumat

Valtakunnallisen pyöräilyviikon tapahtumat Lahdessa

Syyskuu 2020

- Useita tapahtumia, mm. pyöräilijöiden aamupala,
pyöräkirppis

Koulutus uudesta tieliikennelaista kaupungin teknisen toimen henkilöstölle

31.3.

- Liikenneturva kouluttajana

Maahanmuuttajien liikenneturvallisuuskoulutus

20.2.

- Liikenneturva kouluttajana

- Toteutui
- Luento yhteistyössä Liikenneturvan kanssa

ORIMATTILA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 10.2. ja 3.9.2020, osallistujia 7/13 ja 7/12

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Jatkuvaa

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

Liikenneturvallisuusosio kaupungin nettisivuilla

2020

- Sivua päivitetään tarpeen mukaan ajankohtaisilla
liikenneturvallisuuteen liittyvillä tiedoilla

Valmiin ohjeistuksen ja materiaalipaketin paketin laatiminen kouluille ja käyttöönotto
kaikissa kouluissa. Teemat ajankohdan mukaan, kohdennettu Orimattilaan.

2020

- Laatiminen käynnistetty

Heijastinpuu

Talvi 2020

- Toteutui

Koulutus uudesta tieliikennelaista kaupungin teknisen toimen henkilöstölle

13.5.

- Liikenneturva kouluttajana

PADASJOKI
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 19.2. ja 17.9.2020, osallistujia 11/15 ja 10/15

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Jatkuvaa

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

Turvallisen liikkumisen taitojen opettelu arjessa (Pois pihasta -päivät). Heijastinliivit
ovat käytössä lapsilla ja henkilöstöllä

Jatkuvaa

- Toteutui päiväkodin arjessa

Liikenneturvallisuusasioita käydään neuvolassa läpi huoltajien kanssa ja pyritään
ottamaan huomioon myös muun muassa somessa

Jatkuvaa

- Toteutui

Liikennepuistotapahtuma varhaiskasvatusikäisille lapsille

Kevät

- Toteutui

Kouluvuoden alkaessa suojatietempaus koulun läheisyydessä

13.8.

- Toteutui

Eläkeläisten liikenneturvallisuusinfo

6.10.

- Toteutui

Liukuesteiden jakaminen yli 65-vuotiaille

Alkuvuosi 2020

- Toteutui

Liikenneturvallisuusviestintä: juttuvinkkien tarjoaminen Padasjoen Sanomiin

Jatkuvaa

- Toimittaja mukana kokouksessa 17.9. + juttu
nopeusnäytöistä

SYSMÄ
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

2 kertaa vuodessa

- 12.2. ja 8.9.2020, osallistujia 7/14 ja 9/15

Kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden teemojen näkyvyys somessa

Jatkuvaa

- Turvallista ja viisasta liikkumista -sivu
Facebookissa

Yhtenäiskoulun saattoliikennejärjestelyiden kehittäminen: liikennemerkkien toteutus

Syksy

- Toteutui

Koulutus uudesta tieliikennelaista kunnan teknisen toimen henkilöstölle

9.4.

- Liikenneturva kouluttajana

Kaikille avoin liikenneturvallisuusluento uudesta tieliikennelaista

9.10.

- Toteutui

Liikenneturvan piste Joulupolku-tapahtumassa

Joulukuu

- Toteutui

Liukuesteiden jakaminen yli 65-vuotiaille

2020

- Toteutui

Heijastinpuu, josta voi hakea heijastimen tarvittaessa

Syys-talvi

- Heijastinpuu toteutettiin

UUSIMAA

UUSIMAA

ASKOLA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

3 kertaa vuodessa

-Osallistujia 7,9,7

Kunnan liikenneturvallisuussivun (Portaali) päivitys

4 kertaa vuodessa

- päivitykset tehty

Tiedotteet

2 kertaa vuodessa

- 2 kpl

Onnettomuustilanne

Keväällä

- Liikenneturvallisuustilanne 2015-2019 esitys

Vanhusneuvoston avoimet ovet tapahtuma (ikäihmisten turvallinen liikkuminen,
Liikenneturvan kouluttaja)

8.1.2020

- Tapahtuma pidetty

8-luokkalaisten Nou Hätä teemapäivä, Liikenneturvan rasti (teemana tarkkaamattomuus
liikenteessä)

28.1.2020

- Tapahtuma pidetty

ASKOLA

ESPOO
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

Virtuaalinen kouluvierailu – Liikenneturva

8.5.2020

Virtuaalinen kouluvierailu – Liikenneturva

12.5.2020

HANKO
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

4 krt vuodessa

30.1. /4.5. /27.8. /19.11.

Ystävänpäivän tapahtumassa jaossa liukuesteitä ja Pysy pystyssä -esitteitä

14.2.2020

Liikenneturvan liikennekirjeet tulevien ykkösten huoltajille

Kevät 2020

Pyöräsuunnistus

Huhti-syyskuu

Koulujen alkamispäivän suojatiepäivystys Keskuskoululla

Elokuu 2020

Pyöräsuunnistus

Syyskuu-joulukuu

Kaupungin Facebook-sivuilla tiedotusta heijastimista, valoista ym.

Syys-lokakuu

Pyöräilyviikko esillä kaupungin Facebook-sivuilla

Syyskuu

Pyöräilyviikkoa vietettiin vapaaehtoisten kanssa, riksapyörät liikenteessä

9.9.2020

Heijastinpäivänä Punainen risti luennoi kodin turvallisuudesta, Turvakoutsilaukku paikalla

1.10.2020

Iäkkäiden ulkoilupäivä Kirkkopuistossa; jumppaa, yhdessä kävelyä, riksapyöräajelua, pelejä

8.10.2020

Vanhustenviikolla kaatumisen ehkäisy -projektin tiimoilta luentoja

Lokakuu 2020

Hankoniemen yläasteen oppilaskunnan pyöränvalotempaus, hankkivat kaikille Hangon
koululaisille pyörän takavalot

Syksy 2020

Tapaturmapäivänä Kaatumisten ehkäisy -projektista vapaaehtoisten väki K-supermarketissa
tekemässä kaatumisriskin arvioita (jaossa myös heijastimia)

13.11.2020

Koordinaattori markkinoi

Koordinaattorilta toimintavinkkejä

Koordinaattorilta tilastoja liukastumisja kaatumistapaturmista 8THL)

HELSINKI
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toimenpiteitä koordinoivan työryhmän kokous

29.5., 29.10

Virtuaalinen kouluvierailu – Liikenneturva

13.5.2020, 15.9.2020

Pyörällä päästään –koulutus leikkipuistojen työntekijöille – yhteistyössä Liikenneturva & kaupungin liikuntapalvelut

22.9. & 29.9.2020

HYVINKÄÄ
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

Hyvinkään liikenneturvallisuustyöryhmän kokous

31.1., 20.5.,2.9., 20.11

Hyvinkään senioriopettajat – liikenneturvallisuusluento - Liikenneturva

27.1.2020

INKOO

•

Ei liikenneturvallisuusryhmää

JÄRVENPÄÄ
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

3 kertaa vuodessa

Ensimmäinen livenä, muut Teamsissa (osallistujat
17, 12, 17)

Markkinoitu koulujen Kilometrikisaa

Huhtikuu

Lions Clubin mopokoulutus

Maaliskuu, syyskuu

Tulevien ekaluokkalaisten liikenneturvallisuuskirjeet toimitettu

Kevät

Suojatieratsia (kaupunki, litu-ryhmä, MLL, vanhempainverkosto)

Elokuu

Pyöräilyviikon toimintaa (etäluentoja, markkinointia kaupungin somessa, koululaisilla
pyöräretkiä, aineistot toimitettu kouluille ja työryhmälle)

5.-13.9.

Heijastinratsia + Valopyöräily

17.11.

500 kpl heijastimia + muutamia heijastinliivejä jaettu

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteinen litu-seminaari (teemat: kyselytuloksia ja
havaintoja nuorten liikenneturvallisuuskyselystä (Liikenneturva), tilannekatsaus
nuorten liikenneturvallisuustilanteeseen, liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta
ja kehitysajatukset, työpaja 1: SWOT-analyysi liikkumisesta seudulla, työpaja 2:
painopisteet ja tarpeet liikenneturvallisuustyölle seudulla

7.10.

17 osallistujaa

Suojatietarkkailut (toteuttajana HAMK)

Joulukuu

Neljän kohteen yhteistulos: 72 % autoilijoista antoi
tilaa suojatielle astuvalle

Tarkkailuja (pyöräilykypärän, heijastimen ja pyöränvalon käyttöasteet, kännykän
käyttö ajaessa)

Kevät ja syksy

Käyttöasteet: pyöräilykypärä (28 %), erillinen
heijastin (61 %), pyöränvalo (59 %), kännykän
käyttö (9 %)

Toimintakertomus laadittu

Osa siirtyi koronan vuoksi

KARKKILA

•

Liikenneturvallisuusryhmän toiminta käynnistyy
2021

KAUNIAINEN

•

Ei liikenneturvallisuusryhmää

KERAVA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

4 kertaa
vuodessa

Ensimmäinen livenä, loput Teamsissa (osallistujat 10,
10, 9, 10)

Tulevien ekaluokkalaisten liikenneturvallisuuskirjeet toimitettu

Kevät

KERAVA

Pyöräilyviikon aineistot toimitettu kouluille ja työryhmälle
Heijastinratsia

16.11.

300 kpl heijastimia

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteinen litu-seminaari (teemat: kyselytuloksia ja
havaintoja nuorten liikenneturvallisuuskyselystä (Liikenneturva), tilannekatsaus nuorten
liikenneturvallisuustilanteeseen, liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta ja
kehitysajatukset, työpaja 1: SWOT-analyysi liikkumisesta seudulla, työpaja 2: painopisteet ja
tarpeet liikenneturvallisuustyölle seudulla

7.10.

17 osallistujaa

Suojatietarkkailut (toteuttajana HAMK)

Joulukuu

Viiden kohteen yhteistulos: 70 % autoilijoista antoi
tilaa suojatielle astuvalle

Tarkkailuja (ajonopeudet, pyöräilykypärän, heijastimen ja pyöränvalon käyttöasteet,
kännykän käyttö ajaessa)

Kevät ja syksy

Käyttöasteet: pyöräilykypärä (28 %), erillinen heijastin
(42 %), pyöränvalo (69 %), kännykän käyttö (10 %)

Toimintakertomus laadittu

KIRKKONUMMI
Koronatilanteen takia jouduttiin perumaan
Roskakävely ja Kirkkonummi-päivä.
Varhaiskasvatuskoulutuksen järjestelyt
siirtyivät vuodelle 2021.
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

4 kertaa
vuodessa

-Osallistujia 9/18, 9/18, 10/19, 8/17

Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen viestintäkampanjat

Koko vuosi

6 tiedotetta/viestintäkampanjaa

Syyskuu
(5.-13.9.)

-Kuvakilpailuun osallistui 10 henkilöä, joista valittiin
yksi voittaja
-3 somepäivitystä ja 2 uutista

Heijastinten jako

1.10.

-Heijastimia jaettiin aamupäivällä Kirkkonummen ja
iltapäivällä Masalan asemalla
-Somepäivitys ja uutinen

Talvipyöräilytapahtuma

Marraskuu

-Valoja jaettiin 50 ensimmäiselle
-Somepäivitys ja uutinen

•
•
•
•
•
•

Nopeusnäyttötiedote (15.5.2020)
Onnettomuudet v.2015-2019 (26.5.2020)
Uusi tieliikennelaki –viestintäkampanja: viikon ajan jaettiin päivittäin yksi tietoisku uudesta laista (1.5.6.2021)
Liikkujan viikko (16.9.2020)
Tapaturmapäivä (13.11.2021)
Mopoilu-tiedote (julkaisu joulukuu/tammikuu)

Pyöräilyviikon kampanja
•
•
•

•

Satulasuojien jako Veikkolassa ja Kirkkonummen juna-asemilla olleisiin liityntäpysäköintipaikkoihin
pysäköityihin pyöriin
Pyöräilyaiheinen kuvakilpailu
Viestintä

Pyörän valojen jako Kirkkonummen juna-asemalla

39

LAPINJÄRVI
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

3 krt vuodessa

5.2. /6.4. /31.8.

Kouluja/koteja tiedotettiin liikkumiskampanjoista (Kilometrikisasta, FSI:n kampanjoista ja
Pyöräsankareiden videokisasta)

Kevät

Koordinaattorilta aineistoa

Huomioliivejä hankittiin suomenkielisiin kouluihin

Kevät

Suojatiepäivystykset toteutettiin 13.8. ja 14.8.

Elokuu

Heijastinpäivän 1.10. suojatiepäivystys/-valvonta: järjestetään samalla mallilla kuin koulujen
alussa, mutta kiinnitetään erityistä huomiota myös heijastimiin/huomioliveihin/pyörävaloihin

1.10.2020

Kunta jakaa uusille asukkailleen heijastinliivejä

Jatkuvaa

Koordinaattorin vinkkiaineistot ja ajankohtaistiedotteet (kokousten välillä)

Jatkuvaa

LAPINJÄRVI

LOHJA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

Lohjan liikenneturvallisuustyöryhmän kokous

4.2.,10.9.10.12.

LOVIISA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

4 kertaa
vuodessa

Ensimmäinen livenä, loput Teamsissa (osallistujia 7,
11, 10, 10)

Tulevien ekaluokkalaisten liikenneturvallisuuskirjeet toimitettu

Kevät

Liikenneturvallisuuskoulutus lisätty koulukuljetusten kilpailuehtoihin

Kevät

Pyöräilijän liikennesäännöt -oppaita tilattu

Kevät

Kaupunkiin hankittu viisi yhteiskäyttöpyörää Liikunnallinen elämä -avustuksella

Kevät

Morjens-lehdessä julkaistiin liikenneturvallisuusjuttu

Syksy

Jaettu kaikkiin talouksiin

Liikenneturvallisuussivut päivitetty
Heijastimia tilattu ja jaettu kouluille, kouluilla jaettu Vahvasti näkyvä. Paikallinen sähköyhtiö
on jakanut 1000 heijastinta lisää, päiväkodeilla ollut heijastinohjelmaa
Suojatiepäivystykset pidettiin syksyllä

Elokuu

Toimintakertomus laadittu

Syksy

Pyöräilyviikolla toteutettiin pienimuotoista toimintaa

Syksy

Koskenkylän kyläilta

22.9.

Kaupunki haki kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteuttamiseen valtionavustusta

Syksy

Osallistujia oli hyvin vähän huonon kelin ja koronan
vuoksi

MYRSKYLÄ
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

2 krt vuodessa

4.3. /10.9.

Koulujen alkamispäivän suojatiepäivystys kolmena päivänä peräkkäin

Elokuu

Heijastinpuu toteutettiin kunnanviraston edustalle

Syyskuu

Liikenneturvallisuusviikko/Pyöräilyviikko näkyy koululla (taitoajorataa, pyöräretkiä, sisältöjä eri
oppiaineissa jne.)

Syyskuu

Kirkonkylän koulu mukana Filla&Rilla haasteessa

Syksy

Esteettömyyskävely

15.9.2020

Pyhä Yö Taiteiden Yö -tapahtumassa heijastinteema esille

19.9.2020

Päiväkodissa lapset askartelivat omat heijastimet, kotoa myös oikeat heijastimet mukaan ja
niiden käytön opettelua

Syksy

Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidelistojen seurantapalaveri ELY:n kanssa

27.10.

Koordinaattorin vinkkiaineistot ja ajankohtaistiedotteet (kokousten välillä)

Jatkuvaa

Koordinaattori organisoi ja raportoi

Koordinaattori organisoi ja raportoi

MÄNTSÄLÄ
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

Mäntsälän liikenneturvallisuustyöryhmän kokous

13.2.,19.5.,1.9.

Ehnroosin koulun turvallisuuspäivä – Liikenneturva

12.3.

NURMIJÄRVI

Koronatilanteen takia jouduttiin siirtämään
nuoriso-ohjaajien ja seurakunnan
nuorisotyöntekijöiden sekä varhaiskasvattajien
koulutustilaisuus vuodelle 2021.

TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

4 kertaa vuodessa

-Osallistujia 9/23, 9/22, 12/25, 10/21

Mopokampanja

Toukokuu ja syksy

-3 kpl tiedotteita

Koko vuosi

Hyvinvointipäivässä jaettiin itsearviointilomakkeita ja
turvatekniikka-esitteitä

Suojatiepäivystykset

Elokuu

-Suojatiepäivystyksiä järjestettiin eri puolilla kuntaa (kunta,
Lions club, MLL, vanhempainyhdistykset, vanhusyhdistykset)

Syrjälän koulun infopaketti kestävästä liikkumisesta ja saattoliikennepaikoista

Elokuu

-Syrjälän koululle laadittu infopaketti päivitettiin syyskuussa
koskemaan myös Vendlaskolania

Kouluautojen kuljettajien koulutus

Elokuu

-Toteutunut, Liikenneturvan edustaja piti puheenvuoron
liikenneturvallisuudesta

Pyöräilyviikon kampanja

Syyskuu

-Pyörän valoja jaettiin kirkonkylällä, Klaukkalassa ja
Rajamäellä (n. 60 kpl)
-Somepäivitys

Heijastinkampanja

Lokakuu

-Heijastimia jaettiin 1 920 kpl
-Heijastinpuita perustettiin 5 kpl
-Somepäivitys

•
•
•

Tiedotteet vanhemmille ja opettajille
Tiedote kaikille kuntalaisille
Kartta mopon paikasta ja mopoilijan muistisäännöt koulujen infonäytöillä

Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen viestintäkampanjat
•
•
•

•
•

Pyörän keväthuolto (25.5.2020)
Uusi tieliikennelaki (1.6.2020)
Pyöräilytalvi-kampanja (16.11.2020)

Heijastinten jako ekaluokkalaisille ja eskarilaisille sekä ikäihmisille
Heijastinpuu (Klaukkala, Kirkonkylä, Rajamäki, Röykkä)

PORNAINEN

•

Ei liikenneturvallisuusryhmää

PORVOO
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

4 krt vuodessa

24.2./11.5./9.9./25.11.

Liikenneturva Svenska pensionärsföreningenin tilaisuudessa

23.1.

112-päivän tapahtuma Lundissa ja Lundin aukiolla

11.2.

Linnajoen koulun mopotapahtuma (8.lk.)

4.3.

Omenamäessä neuvontaa liukastumisen ehkäisystä sekä turvallisesta ulkoilusta, jaossa liukuesteitä

25.2. ja 8.3.

Albert Edelfeltin koulu osallistui Koulujen kilometrikisaan

Huhti-toukokuu

Liikenneturvan virtuaaliset kouluvierailut Pääskytien yläkoululle

11.5. ja 15.5.

Laadittiin laaja liikenneturvallisuuskatsaus kaupungin liikenneturvallisuustilanteeseen

Kevät

Koordinaattori laati

Suojatiepäivystys koulujen alkamispäivänä (useita kohteita)

Elokuu

Tekninen toimi koordinoi

Liikenneturva ja kaupunki Porvoo päivillä Tieliikennelakiteemalla

8.-9.8.

Auton vapaapäivän tapahtuma

22.9.

Jokilaakson koulu osallistui Koulujen kilometrikisaan

Lokakuu

Kompassissa jaossa heijastimia

Syksy

Liikuntapalveluiden ohjatut kimppakävelyt 1.10. alkaen

Syksy

Porvoon Keskuskoulun heijastinaitatempaus

1.10.

Keskuskoulun heijastinratsia/-kilpailu

Loka-marraskuu

Kulloon turvallisuuskävely

21.10.

Tekninen toimi/Rahiala osallistui

Porvoon pääkirjastossa jaettiin polkupyöräilijöille punaisia takavaloja

20.11.

osa Pyöräliiton Pyöräilytalvi-viikkoa

Porvoon kestävän liikkumisen kampanja

Kevät/Syksy

Työmatkaturvallisuuskampanja Liikenneturvan kanssa

Jatkuvaa

Koordinaattorin vinkkiaineistot ja ajankohtaistiedotteet (kokousten välillä)

Jatkuvaa

PORVOO

PUKKILA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

2 krt vuodessa

4.3. /10.9.

Pukkilan polkunäädät voitti Talvikilometrikisan, joka poljettiin 1.1.-29.2.

Tammi-helmikuu

Leijonapartio esiintymässä Toimelassa (laulua + näytelmä)

22.1.

Varhaiskasvatus sai pyöräilykypärälahjoituksen

14.2.

Kuntoiluhaaste 1.4.-30.9. kuntalaisille (kerätään kilometrejä)

Huhti-syyskuu

Postilaatikkopyöräily

Kevät-syksy

Koulujen alkamispäivän suojatiepäivystystempaus

Elokuu

Pukkila Kuutamolla tapahtumassa moottoriurheilijoiden kalustoesittelyä ja polkupyörätaitorata

22.8.

Esteettömyyskävely

15.9.2020

Pukkila-heijastimia jaossa Onninkodilla (omaisille)

Syys-lokakuu

Nuorisopalveluiden ja senioripalveluiden yhteistyönä toteutetaan heijastinpuu Onnintorille

Syys-lokakuu

Heijastinpäivää 1.10. vietetään nuorisopalveluissa (pimeä huone, heijastimien etsintä)

Syys-lokakuu

Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidelistojen seurantapalaveri ELY:n kanssa

27.10.

Koordinaattorin vinkkiaineistot ja ajankohtaistiedotteet (kokousten välillä)

Jatkuvaa

PUKKILA

järjestäjinä Pukkilan Nuorisoseura
ja Kanteleen Nuutit

Koordinaattori organisoi ja raportoi

Koordinaattori organisoi ja raportoi

RAASEPORI
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

3 krt vuodessa

30.1. / 4.5. / 28.9.

Liikenneturvan liikennekirjeet tulevien ykkösten huoltajille

Kevät

Koululaisia liikenteessä -liikennemerkkejä asetettiin koulujen läheisyyteen ensimmäisinä
koulupäivinä

Elokuu

Tiedoterungot: Hirvieläinonnettomuudet + Liukastumistapaturmat

Marraskuu

Koordinaattori laati

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuoriso-/liikuntapuolen edustajien kanssa ideointipalaveri

16.12.

Koordinaattori ja Liikenneturva
alustajina

Koordinaattorin vinkkiaineistot ja ajankohtaistiedotteet (kokousten välillä)

Jatkuvaa

SIPOO

•

Ei liikenneturvallisuusryhmää

SIUNTIO
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Siuntion liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen

2019‒2020

- Esittely valtuustolle 3.2.2020, hyväksytty
hallituksessa 18.5.2020

Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset

3 kertaa vuodessa

- 11.2., 12.5. ja 4.11.2020, osallistujia 17/20, 12/20
ja 13/20

Liikenneturvallisuus päiväkodissa
- Heijastinliivit lapsilla + pienemmillä jonon ”turvaköysi”
- Liikennesääntöjä opettelu
- Liikennelaulut, askartelut (mm. paloautot, STOP-merkit)
- Liikennevälkky-kansi
- Keskustelua heijastimesta, heijastinaskartelu
- Liikenneturvan turvaistuinmittajuliste päiväkodeissa

Jatkuvaa

- Toteutunut

Liikenneturvallisuus kouluissa
- Mm. pyörän huoltoon liittyvä etätehtävä, jarrutusmatkan laskenta
- Keskustellaan mopoilijoiden kanssa ja hyödynnetään Liikenneturvan materiaaleja
- Opettajakokouksissa on vinkattu opettajille mm. Liikenneturvan Filla&Rilla-sivusta
- Oppilaiden kanssa on käyty läpi ohjeita ja sääntöjä, jotka liittyvät turvalliseen
liikkumiseen vanhan koulun ja liikuntahallin purkutöiden aikana
- AKK:n yläkoulun edustaja Liikenneturvan täydennyskoulutuksessa

Jatkuvaa

- Toteutunut

Vaaralliset koulutiet arvioitiin poliisin toimesta ja niistä koostettiin kartta kunnan
kotisivuille. Kuljetusten turvallisuuteen kiinnitettiin huomiota kuljetuspalveluiden
kilpailutuksen yhteydessä.

2020

- Toteutui

Nuorisovaltuusto jättänyt aloitteen moposuorasta ja mopopajatoiminnan
aloittamisesta.

2020

- Aloitteet jätetty

TUUSULA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

4 kertaa
vuodessa

Ensimmäinen livenä, loput Teamsissa (osallistujat 8,
7, 9, 9)

Tulevien ekaluokkalaisten liikenneturvallisuuskirjeet toimitettu

Kevät

TUUSULA

Pyöräilyviikon aineistot toimitettu kouluille ja työryhmälle
Heijastinratsia

18.11.

300 kpl heijastimia

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteinen litu-seminaari (teemat: kyselytuloksia ja
havaintoja nuorten liikenneturvallisuuskyselystä (Liikenneturva), tilannekatsaus nuorten
liikenneturvallisuustilanteeseen, liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta ja
kehitysajatukset, työpaja 1: SWOT-analyysi liikkumisesta seudulla, työpaja 2: painopisteet ja
tarpeet liikenneturvallisuustyölle seudulla

7.10.

17 osallistujaa

Suojatietarkkailut (toteuttajana HAMK)

Joulukuu

Viiden kohteen yhteistulos: 80 % autoilijoista antoi
tilaa suojatielle astuvalle

Tarkkailuja (ajonopeudet, pyöräilykypärän, heijastimen ja pyöränvalon käyttöasteet,
kännykän käyttö ajaessa)

Kevät ja syksy

Käyttöasteet: pyöräilykypärä (39 %), erillinen heijastin
(55 %), pyöränvalo (67 %), kännykän käyttö (10 %)

Toimintakertomus laadittu

VANTAA
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

Korson eläkkeensaajat – liikenneturvallisuusluento – Liikenneturva

5.2.

Vantaan liikenneturvallisuustyöryhmän kokous

10.2., 15.10.

Itä-Vantaan seniorit – liikenneturvallisuusluento – Liikenneturva

17.11.

Koronatilanteen takia jouduttiin perumaan
kaikille kuntalaisille suunnattu yleisötilaisuus
uudesta tieliikennelaista ja
Wuosisatamarkkinat.
Vuodelle 2021 siirrettiin esteettömyyskierros.

VIHTI
TOIMENPITEET VUONNA 2020

AJANKOHTA

SEURANTA

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset

4 kertaa vuodessa

-Osallistujia 11/18, 9/18, 10/18, 8/16

Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen viestintäkampanjat

Koko vuosi

-5 kpl tiedotteita

Kilometrikisa

1.5. alkaen

-Perustettiin joukkue kunnan työntekijöille. Joukkueesta
tiedotettiin sisäisesti

Virtuaalliset kouluvierailut (yläkoulu, toinen aste)

Kevät

-Liikenneturva piti keväällä kaksi virtuaalista
kouluvierailua Nummelassa

Suojatiepäivystys

Elokuu

-Yksi työryhmän jäsen oli suojatiepäivystäjänä yhdellä
keskeisellä suojatiellä koulujen alkamisen yhteydessä

Pyöräilyviikon kampanja

20.5.

-Pyörän valoja jaettiin 100 kpl ja satulasuojia noin 50 kpl
-Viestintä: tiedote ja somepäivitys

Heijastinpuiden perustaminen

Syys-/lokakuu

-Kunta perusti 3 heijastinpuuta
-Viestintä: tiedote ja somepäivitys

Nummelan koulun kestävän liikkumisen ja saattoliikenteen infopaketti

Elokuu

-Infopaketti toimitettiin koulun rehtorille, joka vastasi sen
jakamisesta vanhemmille (koulun kotisivut + Wilma)

Filla & Rilla –sovelluksen käyttö kouluissa (varmistetaan, että koulut ovat tietoisia ja
kannustetaan sovelluksen käyttöön)

Kevät

-Kouluja tiedotettiin keväällä ja muistutettiin asiasta
syksyllä

•
•
•
•
•

Nopeusnäyttötiedote (30.3.2020)
Kevyen liikenteen väylillä ajosta tiedote (8.5.2020)
Uusi tieliikennelaki (5.6.2020)
Tapaturmapäivä (13.11.2020)
Talvipyöräily-tiedote (julkaistu 17.11.2020)

• Pyöräilijöille tempaus, jossa jaettiin pyörän valoja ja satulasuojia

