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Ajankohtaista Askolasta
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Liikenneturvallisuudesta vuodelta 2022

 Nuorten liikenneturvallisuuden edistäminen
 Kantava teema ja ajatusmalli kohti tulevaisuutta
 Liikennekasvatus
 Esimerkin voima ja oikeat valinnat

 Pelastuslaitoksen tietoon tullut muutamia onnettomuuksia (1/22 – 7/22)
 Ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, 2 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta
 3 onnettomuutta Hiidenkirnujentiellä

 Toteutetaanko syksylle liikenneturvallisuustiedote?

28.9.2022
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 Projektiportaali päivitetty
 Liikenneturvallisuusmateriaalia
 Kokousten dokumentit
 Vuosittaiset vuosikellot

 Portaaliin muodolliset
yhteistunnukset
 tunnus: monni
 Kasa2019

 KLIKKAA TÄSTÄ

http://www.suunnitelma.info/askola/index.html
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Liikenneturvallisuustyöstä
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Liikenneturvallisuusstrategiasta
käytännön tekemiseen



© Destia7

Kunnille on osoitettu strategiassa
runsaasti tehtäviä

 LITU-ryhmien tehtäväksi voisi katsoa kurssien
edistämisen nuorille ja ikääntyneille

 Hallintokunnille tehtäviä mm. kuljetuksiin ja
kasvatukseen

 Lisähuomiota pyöräliikenteeseen, kävelyyn,
matkaketjuihin, esteettömyyteen,
kunnossapitoon ja liikkumisen palveluihin

 Paljon tehdään jo nyt, listaa ei kannata pelästyä!

 TÄSTÄ LINKISTÄ JULKAISUUN

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163951/LVM_2022_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Moposuorat herättävät intohimoja

 Moposuorat ovat taas herättäneet paljon kiinnostusta ympäri Suomea ja aloitteen tekijöinä ovat olleet usein
nuorisovaltuustot. Moposuoratoiminnassa on paljon hyvää: Niihin harvemmin liittyy päihteiden käyttöä, nuoret
ovat ulkoilmassa harjoittamassa akrobaattisia taitoja vaativaa toimintaa, harrastus on parhaimmillaan yhteisöllistä
ja sen kehittäminen antaa nuorille esimakua kansalaisvaikuttamisesta esimerkiksi näiden valtuustoaloitteiden
muodossa.

 Toimintaan liittyy kuitenkin liikenneturvallisuusriskejä, sillä moposuorilla harjoitettava toiminta ei edistä
liikenteessä tarvittavia taitoja, vaan on lähinnä erilaista temppuilua. Paitsi että nuorten valvomaton ajelu
edestakaisin etupyörä ilmassa ja syrjäisellä paikalla on riski itsessään, opitut taidot siirretään helposti näyttämisen
tarpeen nimisissä myös yleisen liikenteen sekaan: Pääkaduille ja koulujen eteen jossa yleisökin on.

 Mopojen kokoontumisissa on tapahtunut useampia vakavia loukkaantumisia ja muutamia kuolemaan johtavia
vahinkoja suomessa lähivuosina. Tyypillisesti myös tieliikenteessä tapahtuneissa mopovahingoissa on ollut
taustavaikuttimena nuoren kuljettajan oma hölmöily.

 Vastuukysymyksien kannalta nykylainsäädännössä on hankalinta, että moposuoralla harjoitettava toiminta ei täytä
tieliikennelain eikä liikennevakuutuslain vaatimuksia. Alueen tulisi olla täysin suljettavissa oleva (kauttaaltaan
aidattu) tai siellä olisi oltava riittävä käytönaikainen valvonta. Kaupungin kannalta suurimmaksi ongelmaksi
muodostuu, että jos moposuoralle osoitetaan virallinen paikka, niin myös vastuu on silloin kaupungilla. Vaikka
paikka olisi oikeaoppisesti aidattu ja suljettu, niin kyse olisi kaupungin tuottamasta palvelusta, jossa lopullinen
vastuu käyttäjien ja katsojien turvallisuudesta on kaupungilla.

 On selvää, että moposuoran tyylistä toimintaa tapahtuu päivittäin liikenteessä myös järjestämättä moposuoraa,
mutta vastuu ei ole silloin kaupungilla vaan muilla toimijoilla – nuorilla itsellään, heidän vanhemmillaan, poliisilla
ja vakuutusyhtiöillä.

 Olemme suositelleet moposuoratoiminnan sijaan esimerkiksi mopopajatoimintaa, jossa nuoret saavat huoltaa
ja ylläpitää mopoja ohjatusti yhdessä turvallisen aikuisen kanssa.

Lempäälässä tehty selvitys aiheesta

https://lempaala10.oncloudos.com/kokous/202268-4-6825.PDF
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MATKA KOHTI VIISAASTI LIIKKUVAA
JA TURVALLISTA KAUPUNKIA
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 Sovittavissa 5–10 kohteen
esteettömyyskävelyitä

kuntakeskuksessa

Tai

 Sovittavissa yhden
yksittäisen kohteen

laajempi
esteettömyyskartoitus

 Työpanos 2–5 htp / SKOL3
(henkilötyöpäivä)

 Sovitaan aina projekti- ja
kuntakohtaisesti erikseen

Esteettömyysselvitykset osana
Destian liikenneturvallisuustoimijatyötä tai

tilattavana erillisenä selvityksenä
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TAMMI

HELMI

MAALIS

HUHTI

TOUKO

KESÄHEINÄ

SYYS

ELO

LOKA

MARRAS

JOULU
Pyöräilyn

talvikilometrikisa
1.1.-28.2.

Pysy pystyssä –kampanja
17.-31.1.

Pyöräilyn kilometrikisa
1.5.-22.9.

Kävelykipinä 1.-31.5.

Valtakunnallinen pyöräilyviikko
6.-15.5.

Valtakunnallinen
liikenneraittiuspäivä 6.6.

Valtakunnallinen
liikenneturvallisuusviikko

12.-18.9.

Euroopan Liikkujan viikko
16.-22.9.

Auton vapaapäivä 22.9.

Heijastinpäivä 1.10.

Hirvimerkki!-kampanja

Pyöräilytalvi-kampanja

2022

http://pysypystyssa.fi/
https://www.suomenlatu.fi/kavelykipina/etusivu.html
https://pyorailyvuosi.fi/pyorailyviikko/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen/nain_mahdollistat_viisaan_liikkumisen/kunnat_ja_kaupungit/euroopan_liikkujan_viikko
https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/heijastin/#a6cb8445
https://hirvimerkki.fi/
https://pyorailytalvi.fi/

