
Muistio 1 (4)

Julkinen

5.6.2019

Porvoon liikenneturvallisuusryhmän kokous 2/2019

Aika torstai 23.5.2019 klo 10.00

Paikka Rihkamatori B, 2 krs., Porvoo

Osallistujat Hanna Linna-Varis Kuntatekniikka, liikenneinsinööri
Antti Rahiala Kuntatekniikka, liikenneinsinööri
Torbjörn Karlsson Kuntatekniikka, viestintävastaava
Elina Leppänen Kuntatekniikka, suunnittelupäällikkö
Antero Eskelinen Kuntatekniikka, suunnitteluinsinööri
Antti Javanainen Kuntatekniikka, suunnitteluinsinööri
Tom Bergström Kuntatekniikka, pysäköinninhoitaja
Päivi Virtanen Nuorisopalvelut, nuorisotyöntekijä
Annika Lundström Sivistystoimi, koulukuljetusvastaava
Sara Tallsten Sosiaali- ja terveyspalvelut
Maija Aatelo Vammaisneuvosto
Olavi Merihaara Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Meeri Sorjonen                Liikenneturva
Herkko Jokela                                           Uudenmaan ELY-keskus
Elisa Huotari Destia Oy

Poissa
Sara-Maria Miettinen Uudenmaan ELY-keskus
Bengt Dahlqvist Vanhusneuvosto
Nina Martikainen Porvoon vanhempainyhdistys ry
Helena Forsbäck-Turunen Liikuntapalvelut, liikuntasihteeri
Hilkka Jokela Kaupunkisuunnittelu, kaavoittaja
Juhani Lindblad Rakennusvalvonta, rakennustarkastaja
Jesper Kemppinen Porvoon nuorisovaltuusto
Johanna Aaltonen Vammaisneuvosto
Ann-Sofie Nylund Sosiaali- ja terveystoimi
Tomi Niemi                Liikenneturva

1 Kokouksen avaus

Hanna Linna-Varis avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Sihtee-
rinä toimi Elisa Huotari.

Pidettiin esittäytymiskierros.

2 Edellisen kokouksen muistio

Edellisen kokouksen muistiosta nostettiin esiin liikenneluotsitoiminnan järjestämi-
nen. Meeri kertoi, että asiaa on viety eteenpäin ja siitä keskustellaan lisää tässä
kokouksessa.
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Edellisen kokouksen muistioon ei ollut lisättävää ja se hyväksyttiin.

3 Osallistujien ajankohtaiset asiat

Kuntatekniikka
- Konsultti on tehnyt Grännasin maantielle selvityksen liikenteen rauhoittamis-

toimenpiteistä. Kaikkiin esitettyihin toimenpiteisiin ei ole nyt ELY:llä rahaa. Jo-
tain kuitenkin tehdään, kuten lasketaan nopeusrajoitusta ja tehdään hidas-
teita.

- Kesän rohkeat liikennekokeilut jäävät pääosin toteutumatta. Esitetyt toimen-
piteet eivät ole menneet päättäjille läpi. Esityksenä oli Mannerheimintien oi-
kealle kääntymiskaistan muuttaminen pyöräilykaistaksi ja vanhan kaupungin
läpiajokielto. Esityksenä oli myös Piispankadun muuttaminen joukkoliikenne-
painotteiseksi välillä Mannerheiminkatu – Lundinkatu.

- Kirkkokadusta muutetaan pihakatu, seurataan miten vaikuttaa ajonopeuksiin.
- Ajoratamaalauksia on tehty etukenossa jo uuden lain mukaisiksi
- Pappilan alueelle on tulossa uudenmallinen hidaste
- Kameravalvontaa tulossa kahteen liittymään. Tolppaa ei voi sijoittaa minne ta-

hansa liittymään koska tolppa on iso ja vaatii tilaa ympärilleen myös huollon
vuoksi.

- Myrskyläntien pp:n tiesuunnitelma on ollut nähtävillä
- Albert Edelfeltin kouluun on yhteydet valmiit ja niistä on tullut kiitosta
- Kesällä käynnistyvät Näsin koulukadun muutokset
- Kyläkyyti yhteiskäyttötaksista ovat käyttäjät tykänneet. Toivotaan palvelun

käytön lisääntyvän ja uusien ihmisten löytävän palvelun. Palvelua kehitetään
edelleen.

- Tarvetta tiedottaa uudesta lakimuutoksesta ja sen vaikutuksista mm. pyöräili-
jöille

- Kaupunkipyörät otetaan käyttöön kesäkuussa

Nuorisopalvelut
- Kesäleireillä on liikennekasvatusta
- Autottomassa päivässä ollaan mukana

Vammaisneuvosto
- Kansalaisaloite aukeaa taksilain muuttamiseksi. Aloitteen tavoitteena on tur-

vata haja-asutuksen ja vammaisten palvelut.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Turvallisuusohjelmien kävelyihin Kevätkummussa ja Ilolassa toivotaan myös lii-

kenteen edustusta kaupungilta ja ELY:ltä. Kaupungilta voi tulla edustus Kevät-
kumpuun. Ilolassakin kaupunki voi olla mukana, mikäli ELY:ltäkin on edustus.

Sivistystoimi
- keskustelua koulukuljetuksista ja niiden kriteereistä. Monet kunnat käyttävät

koululiitu ohjelmaa apuvälineenä.



Muistio 3 (4)

Julkinen

5.6.2019

- Porvoossa useampi saa koulukyydityksen, kuin koululiitu ohjelman kriteerien
mukaisesti pitäisi saada.

Poliisi
- Mopot ja moottoripyörät ovat lähteneet taas liikkeelle. Aiheuttaa häiriötä ja

toivotaan lisää valvontaa.
- Polkupyöräilijöiden pitäisi muistaa tilannenopeus ja huomioida muut käyttäjät
- Sakkojen hyväksymismenettelyä kevennetään 1.6 alkaen
- Ajokieltouudistus. Ajokieltoja määrää vain poliisi, ei käräjäoikeudet. Lisää po-

liisien työtä, mutta lisäresursseja ei ole tiedossa.
- EU-puheenjohtajakausi vie poliisin resursseja

Viestintä
- Kaivutyöt haittaavat liikennettä.
- Laaditaan tiedote uuden tieliikennelain tuomista muutoksista ja muistutetaan

pyöräilijöitä muutenkin tilannenopeudesta

Liikenneturva
- Liikenneluotseille on järjestetty aloitustapaaminen ja 9 henkilöä on aloittanut

liikenneluotsina Porvoon alueella.
- Näe ihminen liikenteessä kampanja voisi olla hyvä myös Porvoon päiville.

Uudenmaan ELY-keskus
- Tolkkistentien/Hamarintien liittymään on suojatielle tulossa välkyt ja kaven-

nus. Kustannukset hoitavat ELY ja Neste. Ernestantien/170 tien liittymän suo-
jatie on toinen mahdollinen kohde.

- Nopeusrajoitukset Grännasissa.

4 Liikenneturvallisuustoiminta

- Porvoon päivät 8-9.6. Tapahtumaan osallistuvat liikenneturvallisuuskoordi-
naattori, Liikenneturva ja kaupungin liikenneinsinöörit. Liikenneturvalta saa-
daan katos ja tapahaastepyörä. Tapahtuman järjestelyistä viestitellään ja sovi-
taan osallistujien kesken.

- 20.9 Auton vapaapäivä
- 1.9 Jump In tapahtuma

5 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään 22.10.2019 klo 10.00-12.00
6 Muut asiat

Ei ollut muita asioita.
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7 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 11.50

Elisa Huotari
Elisa Huotari
sihteeri

Liitteet
Vuosikello 2019

Jakelu Kutsutut
Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus
Timo Leppälä Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Harri Auvinen Itä-Uudenmaan poliisilaitos

http://www.suunnitelma.info/porvoo/
tunnus:             unelma
salasana:           Joki2019


