LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET SIUNTIOSSA
Vuonna 2025 kukaan ei kuole tai
loukkaannu vakavasti Siuntion
liikenteessä.

SIUNTION

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2020

Siuntion asukkaat ja kunnassa
liikkuvat kokevat liikkumisen
turvalliseksi ja helpoksi kaikilla
kulkutavoilla.
Liikenneturvallisuusryhmän toiminta
aktivoituu ja vakiintuu kunnassa.
Liikenneturvallisuustyölle osoitetaan
arvostusta varaamalla riittävästi
resursseja työlle.

Valtakunnallisena liikenneturvallisuusvisiona on,
ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua
vakavasti liikenteessä. Siuntion kunta ja
Uudenmaan ELY-keskus työskentelevät tavoitteen
saavuttamiseksi Siuntiossa.

Päättäjien liikenneturvallisuustietous
kasvaa.

LIIKENNEYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN
Siuntion liikenneturvallisuussuunnitelmassa on ehdotettu useita liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä. Tyypillisiä parannustoimenpiteitä ovat suojateiden havaittavuuden parantaminen, kasvillisuuden poistaminen risteyksistä näkemien parantamiseksi ja ajonopeuksien hillitseminen. Lisäksi liikenneturvallisuutta parannetaan kunnan ja
ELY-keskuksen erillishankkeissa käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.

PALAUTE
Maantiet:
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (esim. tielle kaatunut puu):
0200 2100 Tienkäyttäjän linja 24 h/vrk
Vähemmän kiireelliset maantieverkon
aloitteet ja palautteet:
https://liikenne.palautevayla.fi/
tai
0295 020 600 Liikenteen asiakaspalvelu
ma–pe kello 9–16

Kunnan kadut:
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista
ongelmista katuverkolla:
050 386 0815 arkisin kello 9–13
09 3154 9000 iltaisin ja viikonloppuisin
		
Muut palautteet ja aloitteet:
tekninen(a)siuntio.fi
tai
www.siuntio.fi/palaute

Tarkempaa tietoa teiden ylläpitäjästä ja katuverkon urakka-alueista osoitteessa
www.siuntio.fi/kunnossapito
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Siuntion liikenneturvallisuussuunnitelmassa
selvitet
ti in liikkumisen, liikenneturvallisuuden
ja liikenneturvallisuustyön nykytilaa ja kehittämiskohteita. Tuloksena syntyi keinoja ja toimenpiteitä turvallisen liikkumisen edistämiseksi.
Suunnitelman laatimiseen osallistuivat Siuntion
kunta, Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva ja
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää
laajaa keinovalikoimaa ja monien eri tahojen
yhteistyötä. Samanaikaisesti tarvitaan käyttäytymiseen, tietoihin ja taitoihin, maankäyttöön,
liikenneympäristöön ja liikkumisvälineisiin
kohdistuvia toimia sekä liikenteen valvontaa.
Liikenneturvallisuuteen vaikuttaminen edellyttää
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä.

Lisätietoja Siuntion liikenneturvallisuudesta kunnan nettisivuilla: www.siuntio.fi/liikenneturvallisuus
Yleisesti tietoa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen turvallisesta ja viisaasta liikkumisesta:
https://www.facebook.com/lituvili
ELY-keskuksen liikenneturvallisuussivut: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenneturvallisuus

LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

LIIKENNEKASVATUS JA VIESTINTÄ
Liikkumisen turvallisuutta ja vastuullisuutta pyritään
lisäämään vaikuttamalla ihmisten käyttäytymiseen
kasvatuksen ja viestinnän keinoin. Liikkujille tulee
antaa riittävät tiedot ja taidot selviytyä liikenteessä
turvallisesti eri ikävaiheissa kulkutavasta riippumatta. Liikennekasvatus ei ole vain uuden opettamista,
vaan ajankohtaisia liikenneturvallisuusaiheita on
pidettävä esillä ja kerrattava säännöllisesti.

Liikenneonnettomuudet Siuntiossa vuosina
2014‒2018
•
•
•

•
•

Viiden vuoden aikana Siuntion alueen liikenteessä
kuoli 1 ja loukkaantui 32 henkilöä.
Poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia oli
yhteensä noin 15 kpl vuosittain (tilastoon ei sisälly
peuraonnettomuudet).
Asukaslukuun suhteutettuna Siuntion alueen
liikenteessä kuolleiden tai loukkaantuneiden määrä
vastasi koko maan keskiarvoa, mutta oli korkeampi
kuin Uudenmaan maakunnassa keskimäärin.
Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtui eniten
nuorille (15 – 17 -vuotiaille).
Suomessa tapahtuneet liikenneonnettomuudet
kartalla:
https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/poliisi/
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Liikenneturvallisuussuunnitelman myötä Siuntioon
on perustettu poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, joka luo perustan kunnassa tehtävälle
liikenneturvallisuustyölle. Liikenneturvallisuusryhmä
käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaan liittyviä asioita ja toimenpiteitä. Ryhmässä on mukana kunnan,
viranomaisten ja sidosryhmien edustajia, jolloin
kaikki ikä- ja liikkujaryhmät tulevat huomioiduiksi.

Osana liikenneturvallisuussuunnitelman laatimista Siuntion asukkaille tehtiin liikenneturvallisuuskysely. Kyselyllä kerättiin tietoa eri liikkujaryhmien kokemasta liikenneturvallisuustilanteesta
sekä liikenneympäristön vaaranpaikoista Siuntiossa. Kyselyyn vastasi 446 henkilöä. Tuloksia
kyselystä:
•

Keskiarvo Siuntion liikenneturvallisuuden
arvosanasta oli 2,8 (asteikolla 1–5, jossa 1 =
erittäin huono ja 5 = erittäin hyvä).

•

Tyypillisin liikennerikkomus moottoriajoneuvolla liikkuvien keskuudessa oli ylinopeus.
Monet vastaajat myönsivät kuljettajavansa
ajoneuvoa väsyneenä sekä käyttävänsä älypuhelinta ajon aikana ilman hands-freetä.

•

Välinpitämättömyys, ajattelemattomuus ja
kiire ovat vastaajien mukaan yleisimpisiä
syitä liikenteessä tapahtuviin rikkomuksiin.

Päätöksentekijät ovat keskeisessä asemassa, kun
ennaltaehkäisevälle liikenneturvallisuustyölle varataan resursseja. Kunnan liikenneturvallisuustyöstä ja
-tilanteesta on tärkeää viestiä säännöllisesti päättäjille, jotta heillä on riittävästi tietoa päätöksenteon
tukena.
Kunnalle ja muille Siuntiossa liikenneturvallisuustyötä tekeville on koottu liikennekasvatuksen ja
viestinnän työkalupakki, josta kunnan eri osastot,
sidosryhmät ja muut tahot voivat löytää omaan
toimintaansa soveltuvia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden edistämiseksi.

Koulut

Liikunta ja
vapaa-aika

Neuvola ja
kouluterveydenhuolto

Nuorisotyö

Varhaiskasvatus

Siuntion liikenneturvallisuusryhmä:
EDUSTAJAN NIMI
Markus Moisio
Ilmari Viljanen
Timo Onnela
Juha Okkeri
Patrik Lundell
Nina Isometsä
Nina Parviainen
Cilla Ojala
Paula Kivekäs
Jonna Farin
Mikael Nilsson
Tapio Heinonen
Saara Lehtosalo
Hans Kullberg
Britt-Marie Friberg
Patrik Flygar
Meeri Sorjonen
Herkko Jokela
Annika Sarkkola
Ilkka Kantola
Terhi Svenns (siht.)

Esimerkkejä liikennekasvatuksen ja viestinnän
toimenpiteistä:
•

•
•
•
•
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TAHO
Tekninen
Tekninen
Kaavoitus
Perusopetus
Perusopetus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Joukkoliikenne ja koulukuljetukset
Liikunta- ja vapaa-aika
Nuorisotyö
Työsuojelu + perusturva
Joukkoliikenne
Nuorisovaltuusto
Vammaisneuvosto
Vanhusneuvosto
Kunnanhallitus
Liikenneturva
ELY-keskus
ELY-keskus
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Ramboll Finland Oy

•
•

Liikenneturvallisuusasiat pidetään kunnassa
tiedotuksessa ja toiminnassa esillä ja muistutetaan kaikkien liikkujien vastuusta turvallisen
liikkumisen edistämiseksi.
Varhaiskasvattajille järjestetään liikenneturvallisuusperehdytystä tai -koulutusta.
Koulukuljetusten ja saattoliikenteen pelisäännöistä sovitaan yhdessä oppilaiden, kuljettajien ja huoltajien kanssa.
Liikenneturvallisuutta käsitellään nuorisovaltuustossa.
Viisas liikkuminen ja liikenneturvallisuus ovat
aiheina esillä Siuntio-päivässä.
Työntekijöitä kannustetaan turvavarusteiden
käyttöön.
Liikenneturvallisuusaiheita käsitellään vanhusneuvostossa ja vammaisneuvostossa.

Opastusta, vinkkejä ja hyödyllisiä aineistoja Kuntien liikenneturvallisuustyön käsikirjasta:
www.liikenneturva.fi
Kuntaopas – Kuntien liikenneturvallisuustyö

