Ylä-Pirkanmaan seudun
liikenneturvallisuuskoordinaattori
Hankkeen tuloksia vuonna 2014
ORIVESI

TAUSTA
• Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013
– Liikenneturvallisuustavoitteet ja toimenpiteet

• Jatkotoimenpiteenä esitettiin
liikenneturvallisuuskoordinaattorin pilotoimista
– Tukea kunnille käytännön liikenneturvallisuustyön toteutukseen ja
laaditun suunnitelman edistämiseen

• Liikenneturvallisuuskoordinaattori otettiin käyttöön keväällä
2014, samalla myös kuntien liikenneturvallisuustyö
organisoitui uudelleen (jokaisessa kunnassa oma malli)
• Hanketta rahoittivat Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Orivesi,
Ruovesi, Virrat ja Pirkanmaan ELY-keskus
• Hankkeessa vahvasti mukana myös Liikenneturva

Avaintoimenpiteitä vuonna 2014
Tiedotustoiminta
Koko seutu
• Perustettiin kaikille avoin Ylä-Pirkanmaan seudun
liikenneturvallisuussivusto (Facebook)
– https://www.facebook.com/ylapirkanmaanliitu

• Laadittiin seudullisia tiedotteita seuraavista teemoista:
–
–
–
–

Seudun liikenneturvallisuustilanne vuonna 2013 + onnettomuuskartat
Alkoholionnettomuudet, Tapaturmapäivän tiedote
Hirvieläinonnettomuudet + onnettomuuskartat
Heijastin- ja pyörävaloasiat

Orivesi
•
•
•

Laadittiin ehdotus kaupungin Internet-sivuille toteutettavan
liikenneturvallisuussivun sisällöstä (toteutus 2015)
Liikenneturvan aineistoja, palveluita ja erilaisia arjen toimintamalleja tehtiin
tutuksi eri hallintokunnille
Markkinoitiin valtakunnallisia kampanjoita ja laadittiin sitä tukevaa
viestintämateriaalia kunnan käyttöön

Avaintoimenpiteitä vuonna 2014
Aineistot ja arjen rutiinit (rutiinit osin käytössä, osin harkinnanvaraisia)
Alle kouluikäiset:
• Neuvoloihin ja päiväkoteihin hankittiin Liikenneturvan julisteita (Lapsen kuljettaminen
autossa julisteet 3 kpl, Lapsi liikenteessä -juliste)
• Lapsi liikenteessä -opas vanhemmille + tehtäväkirja jaetaan vanhemmille neuvolan
vuositarkastuksissa
• Lapsi liikenteessä tehtäväkirjaa tilataan myös varhaiskasvatukseen ja sitä hyödynnetään
liikenneteeman käsittelyssä lasten kanssa. Myös Liikenneturvan Turvapupu.net sivuston
käyttöä suositeltiin hyödynnettäväksi.
• Liikenneturvan Turvauutiset lisättiin Tenavanettiin (myös Liikenneturvan nettisivuista tiedot.)
Kouluikäiset:
• Laadittiin liikennekirje ekaluokkalaisten vanhemmille. Koulusihteeri toimitti kirjeen kouluihin
käyttöönotettavaksi (jatkossa sovittava pysyvä käytäntö, esim. tutustumispäivänä)
• Myös kouluterveydenhoidossa voidaan keskustella vanhempien kanssa koulumatkan
liikenneturvallisuudesta
• Liikenneturvan Seiskaluokkalainen liikenteessä esitettä jaettiin tulevien seiskojen
vanhemmille Yhteiskoulun koulumessuilla (myös MLL jakanut esitettä)
Seniorit:
• Laadittiin vinkkiaineisto Liikenneturvan iäkkäille suunnatuista aineisto- ja koulutuspalveluista
ja toimitettiin se Vanhusneuvostolle

Avaintoimenpiteitä vuonna 2014
Koulutukset, tilaisuudet, tietoiskut, teemapäivät
• Koko seutu
– Ruovedellä järjestettiin lokakuussa seudullinen
koululaiskuljettajakoulutus (kouluttajana Liikenneturva)

• Orivesi
– Senioreille järjestettiin Ikänsä ratissa -teematilaisuus syyskuussa
– Kaupungin työntekijöitä osallistui valtakunnalliseen
Kilometrikisaan (touko-syyskuu)
– Varhaiskasvatuksen henkilöstön liikennekasvatustyön
perehdyttämistilaisuus on sovittu maaliskuulle 2015
(kouluttajana Liikenneturva)

Avaintoimenpiteitä vuonna 2014
Liikenneympäristötoimenpiteiden edistäminen
• Syyskuussa pidettiin liikenneympäristön turvallisuusasioihin
keskittynyt työpalaveri, jossa
– käytiin läpi liikenneturvallisuussuunnitelman ensimmäisen
kiireellisyysluokan toimenpiteiden toteuma (ks. alla)
– päivitettiin pyörätie- ja nopeusrajoituskartat
– tuotiin korostuneet tai uudet tarpeet esille
– suunniteltiin jatkotoimia: S-Marketin ja Puistolankujan kohtien
erillistarkastelut maastossa ja skissipiirustukset
Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelman ensimmäisen kiireellisyysluokan
toimenpiteiden toteuma kunnittain (toteuttajina Pirkanmaan ELY ja/tai kunta):

Kunta
Toimenpiteitä yht. Toteutettu Toteutus-%
Juupajoki
31
19
61 %
Mänttä-Vilppula
81
56
69 %
Orivesi
63
33
52 %
Ruovesi
39
22
56 %
Virrat
27
11
41 %
Yhteensä
241
141
59 %

Avaintoimenpiteitä vuonna 2014
Liikenneturvallisuussuunnitelman seuranta ja ylläpito

Seurantatoimien sisältö:
• Onnettomuusaineistojen ylläpito (vuodet 2013 ja 2014)
• Onnettomuuskarttojen päivitys
• Seurantamittariston päivitys
• Kuntakorttien nykytilaosion päivitys ja toimenpideosion
toteutuman arviointi (päivitys vuonna 2015)
• Kartta-aineistojen ylläpito (nopeusrajoitukset, pyörätiet)
• Liikenneympäristön hanke-rekisterin ja -karttojen päivitys

Liikenneturvallisuustyön organisointi
• Orivedellä toimii poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka
tehtävänä on edistää vastuullista ja turvallista liikkumista kuntalaisten
keskuudessa sekä koordinoida kunnan eri toimialojen ja sidosryhmien
välistä yhteistyötä. Liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtajana toimii
Antti Jortikka.
• Vuonna 2014 toiminnan suunnitteluun osallistuivat seuraavat henkilöt:
–
–
–
–
–
–
–

Antti Jortikka (pj.), tekniset palvelut
Seppo Jokinen, tekniset palvelut
Pauliina Pikka, sivistyspalvelut
Jussi Lintunen, varhaiskasvatus
Leila Rutanen, hyvinvointikoordinaattori
Matti Joki ja Marko Nieminen, Liikenneturva
Juha Heltimo, seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori

