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17.3.2022

Askolan litu
KOKOUS
Aika:

Tiistai 15.3.2022 klo. 13:00 – 15:00

Paikka:

Etäkokous, Microsoft Teams

Osallistujat:

Esko Halmesmäki
Risto Vänttinen
Leena Lehtimäki
Pauli Vähäkoski
Miska Mönttinen
Miikko Santala
Meeri Sorjonen
Elisa Huotari
Antti Heininen

Tekninen johtaja
Nuorisosihteeri
Toimialasihteeri, sivistystoimi
Vanhusneuvosto
Aluemestari
Uudenmaan ELY-keskus
Liikenneturva
Destia Oy
Destia Oy

Tiedoksi myös:

Mia Aaltonen
Rauna Kiiskinen
Hannu Vihreäluoto
Vili Peltola
Jouko Pihlaja
Tarja Laine
Olavi Merihaara
Herkko Jokela
Annika Sarkkola
Marko Kelkka

Koulusihteeri, Askolan koulu
Perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Seurakunta
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus

Käsiteltävät asiat:
1. KOKOUKSEN AVAUS, ESITTÄYTYMISKIERROS, ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokous aloitettiin 13:00. Sovittiin, että Esko Halmesmäki toimii kokouksen puheenjohtajana ja
konsultti sihteerinä. Kokouksen osallistujat esittäytyivät. Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO
Edellisen kokouksen muistio käytiin läpi lyhyesti. Keskustelun ohessa Pauli Vähäkoski kyseli
Hallipellontiestä ja sen tulevista suunnitelmista, johon Esko Halmesmäki täydensi kunnan
näkökulmat.
Meeri Sorjonen toi esille, että Liikenneturvan Tomi Niemi tekee nykyisellään Liikenneturvassa
toisia tehtäviä ja hänet voisi poistaa kutsuttujen listalta.
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3. OSALLISTUJIEN AJANKOHTAISET ASIAT
Tekninen toimi
Esko
Halmesmäki
kävi
läpi
teknisen
puolen
asioita
ja
esitteli
samalla
liikenneturvallisuustoimintaa aluemestari Miska Mönttiselle. Esko kertoi samalla tulevasta
organisaatiomuutoksesta, joka koskettaa teknistä toimea.
Sivistystoimi
Leena
Lehtimäki
kertoi
sivistystoimen
kuulumisia,
jotka
liittyivät
uusittuihin
koulukuljetusperiaatteisiin. Uudessa luokittelussa vaaralliseksi luokiteltuja teitä on kolme lisää:




Juornaankyläntie
Vahijärventie
Tiilääntiä

Näillä teillä, pois lukien tieosat, joilla on jalankulun ja pyöräilyn väylää, järjestään tulevaisuudessa
koulukuljetukset ympärivuotisesti 0-2 luokkaisille ja talviajalla (1.10 – 31.3)myös 3-6 luokkalaisille,
vaikka koulumatka ei ylittäisi viittä (5) kilometriä. Vaaralliset tieosat ovat luokiteltu
koululiituohjelmalla. Leenan kommenttien perusteella uudet luokittelut astuvat voimaan
1.8.2022.
Nuorisotoimi
Risto Vänttinen kertoi nuorisotoimen osalta mopokerhosta, jossa ensimmäisessä yrityksessä oli
liian vähän osallistujia. Riston mukaan aloitusta kokeillaan uudelleen lähempänä kevättä.
Mopokerho on suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä Old Spark Garagen kanssa.
Vanhustyö
Pauli Vähäkoski toi liikenneturvallisuusryhmälle vanhusneuvoston terveiset. Ensimmäisenä Pauli
kiitti hyvästä talvikunnossapidosta yleisesti Askolan alueella. Tämän jälkeen Pauli toi esille
muutamia negatiivisia huomioita talvikunnossapitoon liittyen




Askolantie jalankulun ja pyöräilyn väylä vähän hiekoitettu
Riihipellontie heikosti hoidettu
Isot ja terävät kuopat luovat haasteita liikkumiseen

Esko Halmesmäki kommentoi asiaa kunnan näkökulmasta ja lupasi välittää palautteen oikeille
tahoille.
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ELY-keskus
ELY-keskuksen puolesta Miikko Santala esitteli ELY-keskuksen alkuvuoden tapahtumia ja
näkymiä erillisellä kokousmateriaalilla, josta tärkeimpiä huomioita alla. Esitetty materiaali
toimitetaan yhdessä muistion kanssa.
-

Liikenneturvallisuusstrategia tulossa oletettavasti kevään aikana. Tukee vahvasti
poikkihallinnollista liikenneturvallisuustyötä.
Uudenmaan ELY:n liikennestrategia myös julkaisussa lähiaikana.
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma  klikkaa tästä
Uudenmaan ELY:n liikenneturvallisuusasiat ELY:n sivuilla  klikkaa tästä
Tarvekoreja (liikenneturvallisuus sekä jalankulku ja pyöräily) on päivitetty ja loput
päivitykset valmistuvat piakkoin.

Materiaalin läpikäynnin jälkeen Esko Halmesmäki kyseli päällysteurakoista ja niiden
toteutumisesta vuonna 2022. Tähän Miikolla ei ollu tarkempaa lisättävää.
Liikenneturva
Meeri Sorjenen esitteli Liikenneturvan ajankohtaiset asiat erillisellä kokousmateriaalilla, josta
tärkeimpiä huomioita alla. Esitetty materiaali toimitetaan yhdessä muistion kanssa.
-

-

-

-

-

-

Alle kouluikäiset:
o Varhaiskasvattajille tarjolla ilmainen verkko-oppimisympäristö vastaamaan sitä
tarvetta, jota kyselyn kautta aiempina vuosina on selvitetty
o Neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen kautta mm. pituusmittausjuliste
Koulut ja nuorisotoimi:
o Virtuaalinen pyöräilykasvatuskoulutus opettajille (muutama opettaja riittää, jotta
kurssi järjestetään, yhteys Markoon)
o Virtuaaliset kouluvierailut
o Nuorisotyöntekijöiden koulutukset myös virtuaalisesti
Työikäiset
o Työmatkaliikenteen asiakaskirje: klikkaa tästä
o Turvallisen liikkumisen periaatteet: klikkaa tästä
Ikääntyneet
o Liikenneluotsikirjeet ikäryhmälle 65+: klikkaa tästä
o Puhutaan ajoterveydestä: klikkaa tästä
Materiaaleista
o Liikenneturvalla uusi ”Sähköisellä liikkumisvälineellä” -opas, suunniteltu
erityisesti ikääntynyt ja hänen liikkumistarpeensa huomioiden
o Liikenneturvan uusi autoillen-opas
Toimintatarjottimen kautta valmiita toimintaideoita ja materiaaleja hyödynnettäväksi.
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Materiaalin läpikäynnin jälkeen Esko Halmesmäki tiedusteli sekä varhaiskasvatuksen että
nuoriso-ohjaajien näkökulmia materiaaliin liittyen. Sovittiin, että Leena Lehtimäki edistää asiaa
varhaiskasvatuksen osalta ja esittelee aihetta mahdollisesti myös lautakunnassa. Risto Vänttinen
totesi, että nuoriso-ohjaajien koulutusta voisi miettiä syksyllä, kun toinen nuoriso-ohjaaja on
mukana toiminnassa.
4. KOORDINAATTORIN TERVEISET
Elisa Huotari esitteli liikenneturvallisuuskoordinaattorin terveiset. Elisa toi esille, että Askolan
kunnan liikenneturvallisuuskoordinaattori vaihtuu ja tästä kokouksesta eteenpäin Antti Heininen
toimii kunnassa liikenneturvallisuuskoordinaattorina.
Muutoin Elisa esitteli vasta valmistuneen opinnäytetyönsä ja toivoi, että kunnan
liikenneturvallisuusryhmä tutustuisi tähän ja ottaisi parhaita esimerkkejä myös toteutukseen.
Tämän lisäksi Elisa esitteli onnettomuuskatsauksen vuosilta 2017 – 2021 joka toimitetaan
yhdessä muistion kanssa. Elisa ja Antti lupasivat samalla toimittaa myös tuoreet tiedot
nopeusnäyttötauluista.
Onnettomuuskatsauksen jälkeen keskusteltiin yleisesti onnettomuuksista. Näihin liittyen Meeri
Sorjonen täydensi, että erityisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden onnettomuusja loukkaantumismääriin tulee suhtautua varsin varauksella, sillä näitä onnettomuuksia jää
paljon ilmoittamatta.
Tämän lisäksi keskusteltiin Monninkylän liittymästä ja sen mahdollisista parannustoimenpiteistä.
ELY-keskuksen Miikko Santalalla ei ollut tähän tarkempaa tietoa mutta yleisesti ottaen muisteltiin,
että hanketta käsiteltäisiin Väyläviraston hankkeena.
5. KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMINTA
Esko Halmesmäki kävi läpi Askolan kunnan liikenneturvallisuustoimintaa, joka jatkuu sovitusti
2022 – 2023. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Esko nosti esille, että kokousmateriaalia
pyritään laittamaan aiempaa enemmän myös kunnan sivuille, jotta asiaa tuotaisiin esille myös
kuntaisille. Todettiin, että liikenneturvallisuustyössä että eri tahot ja osapuolet ovat tärkeitä ja
vastuuta jaetaan eri tavalla. Esimerkiksi nuorisotoimessa tavoitteena voisi olla teemailtojen
järjestämiset, kun taas esimerkiksi teknisessä toimessa liikenneturvallisuuteen liittyvät seikat
painottuvat katujen ja teiden hoitamiseen.
Sovittiin, että liikenneturvallisuuskoordinaattori muotoilee kunnan asukkaille napakan tiedotteen
ajankohtaisista asioita muun muassa kulkuneuvojen huoltoon ja yleiseen turvallisuuteen liittyen.
Ryhmän osallistujat toivoivat, että sähkökulkuneuvot otetaan tiedotteessa huomioon. Sovittiin,
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että liikenneturvallisuusryhmän jäsenet voivat lähettää koordinaattorille aihetoiveita 21.3.2022
mennessä, jonka jälkeen koordinaattori toimittaa tiedotteen Eskolle.
6. SEURAAVA KOKOUS
Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 21.9.2022 klo. 13:00 – 15.00 Askolan
kunnantalolla. Kokoukseen myös mahdollisuus osallistua etänä. Koordinaattori toimittaa
tarvittavat kalenterikutsut osallistujille.
7. MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin 14:33.
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