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Porvoon kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä 

KOKOUS 3/2020 

 
Aika: Keskiviikko 9.9.2020. klo 13-15:30 

Paikka: Teams-videopalaveri 

Läsnä: 

Hanna Linna-Varis  Kuntatekniikka 
Antti Rahiala  Kuntatekniikka 
Torbjörn Karlsson  Kuntatekniikka 
Tom Bergström  Kuntatekniikka 
Antti Javanainen  Kuntatekniikka 
Elina Leppänen  Kuntatekniikka 

 Ninni Heinonen Kuntatekniikka  
 Hilkka Jokela Kaupunkisuunnittelu 
 Päivi Virtanen Nuorisopalvelut 
 Petra Bärlund-Hämäläinen Hyvinvointi- ja vapaaehtoistyökoord. 
 Kirsti Nuotio Vammaisneuvosto 
 Meeri Sorjonen Liikenneturva 
 Herkko Jokela Uudenmaan ELY-keskus 

Santeri Pohjolainen  Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
Juha Heltimo  Ramboll, Finland Oy 

 

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 

Rahiala avasi kokouksen. Hyväksyttiin asialista. 

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja työryhmän kokoonpanon tarkistaminen 

Käytiin läpi työryhmän muutokset ja kirjattiin läsnäolijat (ks. kohta jakelu). 

3. Todetaan edellisen kokouksen jälkeen toteutuneet tapahtumat, mm. 
 

Käytiin keskustelua kevään, kesän ja alkusyksyn tapahtumista. Seuraavat tapahtumat todettiin/tar-
kennettiin vuosikelloon: 

• Liikenneturvan virtuaaliset kouluvierailut Pääskytien yläkoululle 11.5./15.5. 

• Porvoon Kestävän liikkumisen kampanja (Traficomin avustusta saanut hanke) 

• Työmatkaturvallisuuskampanja Liikenneturvan kanssa (jatkuvaa, seuraava tapahtuma 10.9.) 

• Tieliikennelakiasioita koostettu kaupungin nettisivuille 

• Työryhmän ja kaupungin toimesta suojatiepäivystys koulujen alkamispäivänä 

• Porvoo päivät 8.-9.8.2020, Liikenneturva paikalla kahden kouluttajan voimin 

• Liikenneturvallisuusviikon toiminta (käynnissä, ei tietoa tapahtumista) 

• Pyöräilyviikko (käynnissä, ei tietoa tapahtumista, kaupunki ei ole järjestämässä tapahtumia) 

• Kestävästi töihin -hanke  

• Kulloon turvallisuuskävely → siirtyi keväältä 21.10. 
 

https://www.porvoo.fi/kestavan-liikkumisen-kampanja-uutisarkisto#2bf81a26
https://www.porvoo.fi/kaupungille-rahoitusta-tyo-ja-tyoasiamatkojen-liikkumisen-ohjaukseen
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4. Kaupungin ja sidosryhmien muut kuulumiset ja ajankohtaiset asiat 

Rahiala (erillinen liite) 

• Aiheita: ajankohtaisia infarakohteita, pyöräliikenteen edistämisohjelma, liikkuminen jalan ja 
pyörällä maantieympäristössä, liikenneturvallisuuskäynnit kouluilla, liikenneturvallisuusvisa 
kouluille, pyörällä kaiken ikää -toiminta 

• Asukkailta on tullut yhteydenottoja maantiekohteiden pyörätiepuutteista sekä liikennetur-
vallisuuskohteista 

• Kuninkaantien Hinthaaran ja Kuninkaanportin välisen osuuden kävelyn ja pyöräilyn turvalli-
suus on noussut monissa palautteissa esiin. Osuus on ollut keskusteluissa pitkään, mutta ky-
seisen välin kehittämisestä/pyörätiestä ei ilmeisesti ole tehty koskaan suunnitelmaa. Herkko 
Jokela on etsinyt suunnitelmia myös ELY:n arkistoista, mutta niitä ei ole löytynyt. 

• Hinthaaran keskustan kohdalle on toteutettu pyörätieyhteyksiä joitain vuosia sitten, mutta 
ne eivät auta kokonaisvaltaisesti. Jotta Kuninkaantien pyörätien toteutusvalmiutta voidaan 
edistää, pitäisi aloittaa suunnitelmien laadinta. 

• Pyörätietoiveita myös on Tarkkinen-Kråköntie -välin osalta, ilmeisesti aloite yhteyden toteut-
tamisesta tekeillä 

• Kerkkoon alueelta on tullut palautteita liikenneturvallisuuspuutteista. Osa parannustarpeista 
on ollut esillä jo liikenneturvallisuussuunnitelmassa. 

• Rahiala toimittaa saadut palautteet sekä Hinthaaran että Kerkkoon osalta Herkko Jokelalle 
ELY-keskukseen. 

• Keskusteltiin yleisemmin maantieympäristön jkpp-olosuhteiden ratkaisumalleista sekä Elyn 
toteutus- ja suunnitteluresursseista. Todettiin mm. että pientareiden leventäminen ei aina 
ole halvempaa kuin erillisen jkpp-väylän rakentaminen. Ns. Kylätie-ratkaisumallit ovat kus-
tannustehokkaita ja toimivia, mutta kriteerit täyttävien kohteiden löytäminen voi olla haas-
tavaa. Hinthaara-Kuninkaanportti kevyen liikenteen väylätarpeen osalta Herkko Jokela to-
tesi, että se ei ole ELY:n tarvekoreissa kärkihankkeiden joukossa. 

• Linna-Varis: Olisi tärkeää, että niin Elyllä kuin kaupungilla olisi valmiina jkpp-suunnitelmia, eli 
ylläpidettäisiin toteutusvalmiutta jos rahoitusta yllättäen saadaankin, tiesuunnitelmaprojek-
tit vievät helposti yli vuoden 

• Sorjonen: Liikenneturvan Liikenneluotsitoiminta kannattaa pitää mielessä osana Pyöräillen 
kaiken ikää -toimintaa 

 
Hilkka Jokela 

• Opistokuja 1:n asemakaavamuutosluonnos on tullut nähtäville, asia ajankohtainen, koska 
koskee Näsin koulualuetta → liikennesuunnittelun kanssa käydään vielä suunnitelmia yh-
dessä läpi ja ratkaisut pitää sopia ennen kuin asemakaavaehdotus valmistuu 

• Leppänen: Askolinintie ja Strömborgska skolanin välinen alue / terveyskeskuksen alueen lii-
kenneasiat pitää myös käydä jossakin yhteydessä läpi 

 
Linna-Varis 

• Mopoilun ongelmat riistäytyneet tänä kesänä käsistä 

• Sorjonen: Järvenpäässä ollaan järjestämässä aiheen tiimoilta avoin keskustelutilaisuus, jossa 
myös, ja erityisesti, nuoret osallistetaan keskusteluun ratkaisumalleista 

• Heltimo: mopoilun haasteet valtakunnallinen ongelma, joka on korostunut tänä kesänä ym-
päri Suomen, Etelä-Kymenlaaksossa laaditaan nuorten kanssa ”mopoplääniä” (strategiaa) 

• Rahiala: kaupungille voisi toimittaa linkkejä toimintamalleista/yhdyshenkilöitä 
 
  

https://www.porvoo.fi/asemakaavaluonnos-nahtavana-29-7102020
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Nuotio 

• Vammaisneuvostolta on saatu palaute (näkövammaiselta henkilöltä) koskien Lundinkadun ja 
Rauhankadun T-risteystä. Henkilö on ajautunut useampaan otteeseen ajotielle Lundinka-
dulle eli ympäristö jollakin tavalla ohjaa väärin. Rahiala lupasi viedä asiaa eteenpäin. 
 

Jokela/ELY-keskus (erillinen liite) 

• Tarkkistentie: jkpp samalla tasolla kuin autokaistat parin sadan metrin matkalla → tarkoitus 
korjata 

• Moporeitteihin liittyen tehdään hienosäätöjä (pääosin lisäkilpien poistoja) 

• Porvoonjoen sillan pyöräkaista → ELY edelleen myötämielinen asiaa kohtaan jos kaupunki 
haluaa sitä edistää 

• Eurovelo 10 -viitoitusta (Helsinki - Vaalimaa) tulossa Porvoonkin alueelle (toteutus aikaisin-
taan 2021) 

 
Sorjonen (erillinen liite) 

• Rahiala: paljon materiaalia mihin tarttua, pohditaan Lundströmin kanssa, miten tieto menisi 
parhaiten koulujen suuntaan 

• Sorjonen selvittää onko virtuaalioppitunteja mahdollista saada ruotsiksi 
 
Pohjalainen 

• Pelastuslaitos on mukana 8-luokkalaisten tapahtumassa joka vuosi ja on jatkossakin (pää-
viestinä toiminta onnettomuuspaikalla) 

• Yhteystiedot:  
o turvallisuuskoulutukset, kaavalausunnot, pelastustieasiat (ennaltaehkäisy): palotar-

kastaja@porvoo.fi/p. 0406312916  
o akuutit ongelmat, (vaikutus hälytystoimintaan): iupela.tilannekeskus@porvoo.fi/p. 

020 1111 400 (24h) 
 
Heltimo kävi läpi omia terveisiä (ks. erillinen liite) 
 
5. Syksyn valtionavustukset kävelyn, pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden edistämiseen 

Heltimo esitteli hankeavustuksia. Myöhemmin syksyllä aukeaviin avustushakuihin palataan vielä erik-
seen. 
 
Rahiala: Porvoon kaupunki on laatinut nopealla aikataululla kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, 
jotta pystyy osallistumaan jo tämän syksyn investointihakuun. Tänä vuonna on tarkoitus hakea rahoi-
tusta muutamiin hankkeisiin, mutta hakemusten tekeminen on vielä kesken. Hankkeiden täytyy to-
teutua kahden vuoden kuluessa. Väylähankkeiden lisäksi pohdinnassa useita pyöräpysäköintiin liitty-
viä hankeideoita (keskustassa keskeisissä kohteissa, keskeisillä bussipysäkeillä, Kokonniemen alu-
eella, koulujen pyöräpysäköinnin kehittäminen). 
 
Liikenneturvallisuustyön hankehakuun liittyen yksi idea voisi liittyä nuorten liikenneturvallisuuteen / 
mopoilun turvallisuuteen liittyvien keskustelutilaisuuksien järjestämiseen.  
 
6. Loppuvuoden ja alkuvuoden 2021 toimenpiteiden ideointi/toteaminen 
 
Kerrattiin vielä loppuvuoden toimenpiteet: 

• Opettajille maksutonta koulutusta 16.9./Liikenneturva 

• Liikkujan viikko / 22.9. Auton vapaapäivän tapahtuma (ks. esite muistion lopussa, tapahtu-
masta tehdään myös tiedote) 
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• 1.10. Heijastinpäivä + muut heijastin/pyörävalotempaukset → näitä pohditaan vielä tarkem-
min syksyn aikana, 

• Kulloon turvallisuuskävely 21.10.2020 

• Turvallisuuskävely Gammelbackassa (uusi ajankohta haussa) 

• Muut/uudet ideat 
 

Linna-Varis: Heijastimia ja pyöränvaloja hankittuna tempauksia ajatellen, heijastimia runsaasti, hei-
jastinpuita voisi olla useampiakin 
 
7. Muut asiat 

Linna-Varis: Poliisin nopeusvalvontakamerat on ollut käynnissä parisen viikkoa 

Käytiin keskustelua turvallisuuskävelyistä ja niihin osallistumisesta. Sovittiin, että keskustelua jatke-
taan edelleen. ELY-keskuksen resurssit ei riitä osallistua kaikkiin kävelyihin. Kuntatekniikka on tois-
taiseksi ollut mukana niissä, joissa liikutaan katuympäristössä. 

8. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraava kokous pidetään 25.11. klo 13-15.  
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Jakelu/liikenneturvallisuustyöryhmä 
 
 Hanna Linna-Varis Kuntatekniikka 
 Antti Rahiala Kuntatekniikka 

Torbjörn Karlsson  Kuntatekniikka 
Tom Bergström  Kuntatekniikka 
Antero Eskelinen  Kuntatekniikka 
Antti Javanainen  Kuntatekniikka 
Elina Leppänen  Kuntatekniikka 

 Ninni Heinonen Kuntatekniikka  
 Hilkka Jokela Kaupunkisuunnittelu 
 Juhani Lindblad Rakennusvalvonta 
 Annika Lundström Sivistystoimi 
 Päivi Virtanen Nuorisopalvelut 
 Helena Forsbäck-Turunen Liikuntapalvelut 
 Petra Bärlund-Hämäläinen Hyvinvointi- ja vapaaehtoistyökoord. 
 Sompo Bah Porvoon nuorisovaltuusto 
 Peik Siitonen Porvoon nuorisovaltuusto (var) 
 Bengt Dahlqvist Vanhusneuvosto 
 Kirsti Nuotio Vammaisneuvosto 
 Johanna Aaltonen (var.) Vammaisneuvosto 
 Pertti Nieminen Porvoon vanhempainyhdistys ry 
 Meeri Sorjonen Liikenneturva 
 Tomi Niemi Liikenneturva 

Herkko Jokela  Uudenmaan ELY-keskus 
Annika Sarkkola  Uudenmaan ELY-keskus 

 Olli Heikkilä Uudenmaan ELY-keskus 
Marko Kelkka  Uudenmaan ELY-keskus 
Santeri Pohjolainen  Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
Olavi Merihaara  Itä-Uudenmaan poliisilaitos 
Timo Leppälä  Itä-Uudenmaan poliisilaitos 
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