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1.

Avaus, järjestäytyminen ja läsnäolijat
Ilpo Törmänen avasi kokouksen ja toimii kokouksen puheenjohtajana. Hanna Leskinen toimii kokouksen sihteerinä. Todettiin läsnäolijat.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja keskusteltiin sisällöstä.
Keskusteltiin ABC-huoltoaseman ja matkahuollon piha-alueesta.
Tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Toivottiin linja-autojen
lähtöpaikka opastetta selkeyttämään piha-aluetta. Lisäksi toivottiin
vähintään penkkiä odotustilaan. Yleinen mielipide oli, että Matkahuollon tehtävä kehittää asiaa.
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Jatulinkatu tullaan korjaamaan.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3.

Liikenneturvallisuustilanne
Petri Niska kävi läpi liikenneturvallisuus tilastoja. Lisäksi keskusteltiin mopojen määristä keskusta-alueella.

4.

Edellisen kokouksen jälkeen toteutunut liikenneturvallisuustyö
Niskan Petri on pitänyt mm. mopokoulutusta yläkouluille, kouluttanut ammattiopistolla ja lukiossa. Lisäksi on pidetty raskaan liikenteen ammattilaisille koulutuksia.
Mopokoulutuksen yhteydessä pidettiin suojatietempaus, jossa poliisi
oli pysäyttämässä autoja ja muistuttamassa suojatien tärkeydestä.
Liikenneturvallisuusryhmän jäsenet jakoivat esitteitä suojateistä.
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Kotipaikka Espoo

Tempauksen yhteydessä Poliisi puhallutti 150 autoilijaa.

5.

Saapuneet aloitteet
-

-

6.

Ajankohtaiset asiat
-

7.

Keskusteltiin Turvaa tenaville päivä keväällä 2016. Esitettiin, että paikkana voisi
toimia Hillatien koulukeskus.

Muut asiat
-

9.

Keskusteltiin liikenneturvallisuussuunnitelmasta. Posion kuntaa on pyydetty mukaan. Tällä hetkellä menossa Meri-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys
Keskusteltiin suojatieselvityksestä

Liikenneturvallisuustyö 2015
-

8.

Ari Tuominen toi esille, että Pelkosenniementien risteyksessä ajetaan oikean puoleista kaistaa suoraan. Ajorata maalaukset ohjaavat ajamaan vasemmanpuoleista kaistaa suoraan ja oikealta kaistalta kääntymään vasemmalle Pelkosenniemelle. Ajoratamerkinnät eivät toimi talvella. Yläpuolinen opaste ohjaa kyllä oikein. Poliisi ei voi
tehdä asialle mitään, koska opastusmerkit eivät ole määrääviä merkkejä, vaan opastavia. Keskusteltiin määräysmerkkien, pakollisen ajosuunnan merkkien lisäämisestä.
Kunta vie asiaa ELY-keskukseen.
Keskusteltiin Hillatien koulun pysäköintipaikasta. Onko riittävästi tilaa linja-autoille?
Pyöräteiden kunto aiheutti huolta. Halkeamat isoja mm. Tohmoon menevä kevyen
liikenteenväylä.
Särkelän päiväkoti ja väistämisvelvollisuus. Jatkuuko Heikinkatu päiväkodin henkilökunnan parkkipaikalle asti? Vaikuttaa väistämisvelvollisuuden määrittämiseen.

Keskusteltiin Soklin tilanteesta
Keskusteltiin uudesta S-Marketista ja keskusta-alueen pysäköintipaikkojen riittävyydestä. Epäiltiin S-Marketin pysäköintipaikkojen riittävyyttä.
Kuumaniemeen perustetaan asumisyksikkö, voi vaikuttaa liikenteeseen

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 18.2.2016 klo.9.30. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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