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Porvoon kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä 

KOKOUS 1/2020 

 
Aika: Maanantai 24.2.2020. klo 10-12 

Paikka: Kunnantalo, Rihkamatori 

Läsnäolijat: Antti Rahiala Kuntatekniikka 
Torbjörn Karlsson  Kuntatekniikka 
Antero Eskelinen  Kuntatekniikka 
Antti Javanainen  Kuntatekniikka 
Elina Leppänen  Kuntatekniikka 

 Hilkka Jokela Kaupunkisuunnittelu 
 Annika Lundström Sivistystoimi 
 Päivi Virtanen Nuorisopalvelut 
 Helena Forsbäck-Turunen Liikuntapalvelut 
 Sara Tallsten Sosiaali- ja terveystoimi 
 Sampo Bah Porvoon nuorisovaltuusto 
 Maija Aatelo Vammaisneuvosto 
 Pertti Nieminen Porvoon vanhempainyhdistys ry 
 Meeri Sorjonen Liikenneturva 
 Juha Heltimo  Ramboll, koordinaattori (siht.) 
  
Poissa: 
 Hanna Linna-Varis Kuntatekniikka 

Tom Bergström  Kuntatekniikka 
 Juhani Lindblad Rakennusvalvonta 
 Bengt Dahlqvist Vanhusneuvosto 
 Johanna Aaltonen Vammaisneuvosto (varajäsen) 
 Peik Siitonen Porvoon nuorisovaltuusto (varajäsen) 
 Tomi Niemi Liikenneturva 
 Annika Sarkkola Uudenmaan ELY-keskus 
 Olli Heikkilä Uudenmaan ELY-keskus 

Herkko Jokela  Uudenmaan ELY-keskus 
Marko Kelkka  Uudenmaan ELY-keskus 
Olavi Merihaara  Itä-Uudenmaan poliisilaitos 
Timo Leppälä  Itä-Uudenmaan poliisilaitos 

 

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 

Rahiala avasi kokouksen. Hyväksyttiin asialista. 

2. Läsnäolijoiden toteaminen, esittelykierros ja työryhmän kokoonpanon tarkistaminen 

Käytiin läpi esittelykierros ja tarkistettiin työryhmän kokoonpano. Yllä oleva listauksen pitäisi olla 
ajantasainen. Päivitetty työryhmän kokoonpano on kirjattu myös koordinaattorin kokouskalvoille 
(liite 1).  
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Keskusteltiin pelastuslaitoksen edustuksesta työryhmässä. Kaupungin turvallisuusryhmässä edusta-
jana on palotarkastaja Santeri Pohjalainen. Sovittiin, että Rahiala tiedustelee hänen kiinnostustansa 
osallistua myös liikenneturvallisuustyöryhmään (tai vaihtoehtoista muuta henkilöä). 

3. Menneiden (vuoden 2019) tapahtumien kirjaaminen 

Keskusteltiin lyhyesti vuoden 2019 toiminnasta. Keskustelun pohjana oli viime syksynä päivitetty 
vuosikello. Vuosikellon todettiin pitävän paikkansa. 

Tallsten toi esille tarpeen raportoida vuoden 2019 toiminnasta turvallisuustyöryhmää. Sovittiin, että 
tarve selvitetään vielä ja yhdessä (Rahiala, Heltimo, Tallsten) pohtivat siihen sopivan aineiston. Ai-
neisto voisi olla esimerkiksi vuosikellon, liikenneympäristötoimien 2019 ja tilastokatsauksen yhdis-
telmä. 

4. Osapuolten ajankohtaiset asiat, huolet ja toiveet 

Kuntatekniikka: 

- Rahiala kertoi kuntatekniikan ajankohtaisista asioista (liite 2.) 

- Porvoo päivät 6.6. Kuntatekniikka ilmoittautunut mukaan (liikenneturvallisuusteema) 

- Työmatkaturvallisuuskampanja käynnissä Liikenneturvan kanssa 

Vammaisneuvosto 

- Sillanmäki suljettu ja homma toimii 

- Kirkkokadun pihakatu -projekti oli tosi toimivat ja jatkoa toivotaan 

- Vammaisneuvostossa pohdittu torin asemakaavaa niin joukkoliikenteen kuin taksijärjestelyisten 
näkökulmasta 

Vanhempainyhdistys 

- Linnanjoen koulun liikennetapahtuma 4.3. klo 10-11.30 (8.lk) 

Nuorisopalvelut 

- Huolena mopoilijat, myös mopoilijoiden häiriökäyttäytyminen 

Kaupunkisuunnittelu 

- Elyn kanssa on tehty yhdessä kyläteiden liikennejärjestelyiden/liikenneturvallisuuden yleissuun-
nittelua: https://www.porvoo.fi/library/files/5e2edd7fed6b97a26f001bca/Kyl_teiden_ideasuun-
nitelma.pdf 

Nuorisovaltuusto 

- Valtuusto on pohtinut torin asemakaavaan liittyen joukkoliikennepysäkkijärjestelyjen toimi-
vuutta 

Sivistystoimi 

- Kouluun ilmoittautuminen menossa, liikennekirjeet jaossa huoltajille 

  

https://www.porvoo.fi/library/files/5e2edd7fed6b97a26f001bca/Kyl_teiden_ideasuunnitelma.pdf
https://www.porvoo.fi/library/files/5e2edd7fed6b97a26f001bca/Kyl_teiden_ideasuunnitelma.pdf
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Sosiaali- ja terveystoimi 

- Porvoon turvallisuustyöryhmän toimenpiteenä 112-päivän tapahtuma, teemana arjen turvalli-
suus. Tapahtuma halutaan järjestää myös tulevana vuonna ja liikenneturvallisuus mukana hie-
man isommin. Myös nuoret halutaan mukaan. 

- Turvallisuuskävelyitä on tarkoitus tehdä kaksi / vuosi, nyt keväällä kävely Kulloossa ja tulevana 
syksynä Gammelbackan alueella (sovitaan tarkemmin maaliskuussa) 

Liikuntapalvelut 

- Liikuntapalvelut on saanut valmiiksi liikuntaohjelman 2020-2030, ohjelma löytyy täältä: 
https://www.porvoo.fi/liikuntaohjelma-2030-liikutaan-porvoon-mitalla#2c8538f7  

- Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämisideat huolestuttavat (miten liikennejärjestelyt saa-
daan toimimaan) vaikka sinänsä itse kehittäminen on positiivista. https://www.porvoo.fi/kokon-
niemeen-monipuolinen-ja-vetovoimainen-liikuntakeskus 

o Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämistyö on vasta käynnissä ja vielä ei ole päätök-
siä miten toteutetaan 

- Työmatkakysely nosti esille pyöräparkkien tarpeen liityntäpysäköintien yhteydessä 

Liikenneturva 

- 23.1. Mia Koski Liikenneturvasta on vierailu Svenska pensionärsförening tilaisuudessa 

- Liikenneturva muut kuulumiset (liite 3.) 

ELY-keskus (ei käyty läpi koska ELY ei ollut sairastapauksen takia paikalla) → Sovittiin että Rahiala on 
ELY-keskukseen yhteydessä ao. asioiden osalta  

- ELY:n nopeusnäyttäjen tulokset vuodelta 2019 (liite 4.) → Erityisesti Epoon kohta ei tunnu toimi-
van. Mistä voisi johtua?  

- Epoosta on tullut viestiä, että ollaan huolissaan koulun tulevaisuudesta. ELY:llä ei tällä hetkellä 
sinne toimenpiteitä tiedossa, mutta jos jokin kouluverkkoselvitys on meneillään niin siitä voisi 
olla hyvä saada tieto muistion kautta.  

- Nesteen sponsoroimat välkky -kohteet. Ovatko jo toiminnassa? Kokemukset? 

- Kulloo – Ernestasin 2. vaihetta pyrkimys edistää ELY:ille myönnetyn käpy-rahoituksen kautta. Ei 
vielä tarkempaa tietoa. Asia on kuitenkin esillä kuten myös Hangelby – Box välin jkp-väylän to-
teuttaminen. 

Koordinaattorin kuulumiset 

- Koordinaattorin kalvosarja (liite 1). 

Kuulumisten lomassa käyty muu keskustelu pääkohdittain 

- Keskusteltiin tasa-arvoisista risteyksistä ja joukkoliikenteen etuisuuksista (voisiko joukkoliikenne-
reiteillä olla etuajo-oikeus) ja kaupungin periaatteista niihin liittyen 

- Keskusteltiin sisääntuloväylän kehittämisestä ja kiertoliittymien toteuttamiseen liittyvistä haas-
teista → ensimmäisenä etenee Hornhattulan liittymän kohta, kiertoliittymien haasteena erityi-
sesti väylän kaksikaistaisuus (jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus) 

- Matkahuollon rakennuksen purkaminen isoin/akuutein muutos torin alueella, liikennejärjestelyt 
suunnittelun alla →  

https://www.porvoo.fi/liikuntaohjelma-2030-liikutaan-porvoon-mitalla#2c8538f7
https://www.porvoo.fi/kokonniemeen-monipuolinen-ja-vetovoimainen-liikuntakeskus
https://www.porvoo.fi/kokonniemeen-monipuolinen-ja-vetovoimainen-liikuntakeskus
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- Sokoksen parkkihallin ajon hankaluus 

- Koulujen liikennejärjestelyjen suunnittelun moninaisuus/haasteet 

- Nuorisovaltuuston edustus turvallisuustyöryhmässä harkittavaksi 

5. Vuoden 2020 toiminnan suunnittelu 

Kokouskäytännöt 

- Ei koettu muutostarpeita 

Teamsin käyttöönottaminen työryhmän vuorovaikutuskanavana 

- Teams on perustettu, Rahiala laittaa kutsun ryhmän jäsenille 

- Teamsiin viedään kaikki kokousaineistot 

Liikennekasvatus ja viestintä 

Kokousaika loppui hieman kesken eikä tulevasta toiminnasta ehditty vielä yksityiskohtaisemmin kes-
kustella. Heltimo kirjasi ”vuosikelloon” niitä toimenpiteitä, joita kokouksessa nousi esille (liite 1. ja 
alla kuvana). Vuosikelloa on tarkoitus päivittää sitä mukaan, kun tiedot toiminnasta tarkentuvat. 

 

6. Muut asiat 

- Tieliikennelaki-info (Liikenneturva) → aloitetaan seuraava kokous Liikenneturvan tietoiskulla 

7. Seuraavan kokouksen sopiminen 

- Seuraava kokous pidetään toukokuussa 11.5. klo 10-12:30. Tästä on lähetetty kalenterikutsu. 

8. Kokouksen päättäminen 

Rahiala päätti kokouksen n. 12:10.  
 
Liitteet: 

1. Koordinaattorin kalvot 
2. Kuntatekniikan ajankohtaiset 
3. Liikenneturvan terveiset 
4. ELY:n nopeusnäyttöjen tuloksia vuodelta 2019 


