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PARKANO  Luoteis-Pirkanmaan viisaan ja turvallisen  

liikkumisen suunnitelma 

LIITE 3. 

Linkitetään liikenneturvallisuus vahvemmin kaupungin muihin 

suunnitelmiin ja strategioihin 

Kaupunki, eri 

toimialat 
Jatkuvaa 

Liikenneturvallisuustyön koordinointi ja toimenpiteiden edistäminen 

osoitetaan hyvinvointityöryhmän tehtäväksi (teemakokoukset) 

Hyvinvointi-

koordinaattori 
Kevät 2016 

Osallistutaan seudulliseen liikenneturvallisuustoimijahankkeeseen Kaupunki, ELY 2016 

Seudullisen seurantatilaisuuden järjestäminen 
ELY, Kunnat, 

Liikenneturva 

2017 

tammikuu 

YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 

Toimenpide Vastuutaho/-t Ajoitus 

KOULUTUKSET JA PEREHDYTYKSET 

Alle kouluikäisten lasten parissa työskentelevien yhteinen 

perehdyttämistilaisuus liikenneturvallisuustyöhön 

Varhaiskasv., 

Liikenneturva 
2016 syksy 

Nuorten parissa työskenteleville perehdyttämistilaisuus (ml. 

kolmassektori) liikenneturvallisuustyöhön 

Sivistyspalvelut, 

Liikenneturva 
2017 kevät 

Kodinhoidon henkilöstön perehdyttämistilaisuus 

liikenneturvallisuustyöhön (kaksi tilaisuutta) 

Vanhuspalvelut, 

Liikenneturva 

2016 syksy/ 

2017 kevät 

Järjestetään seudullinen koululaiskuljettajille suunnattu 

liikenneturvallisuusseminaari 

Kunnat, 

sidosryhmät 
2017 kevät 

Tiedotetaan valmistuneesta suunnitelmasta kaupungin 

päätöksentekijöille 
Tekninen toimi 

2016 

kevät 

Päätä itse! Liikenneturvallisuusprojektin markkinointi Sivistyspalvelut 
2016 

kevät 

Tarkkaamattomuus liikenteessä teeman jalkauttaminen ala- ja 

yläkoululaisten keskuudessa (valmis toimintamateriaali) 
Sivistyspalvelut 

2016 

kevät 

Jaetaan tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille liikennekirje 

kouluun tutustumisen yhteydessä 
Sivistyspalvelut 

2016 

kevät 

Liikenneturvan Menossa mukana tilaisuudet (8-9, toinen aste) Sivistyspalvelut 
2016  

syksy 

Keskuskoulun liikenneturvallisuusteemapäivä (mukaan myös 

Liikenneturva) 

Koulu, 

Liikenneturva 

2016 

syksy 

Liikenneturvallisuussuunnitelman ja erilaisten toimintamallien 

esittely vanhusneuvostossa (yhteinen Kihniön kanssa) 
Vanhuspalvelut 

2016 

syksy 

TILAISUUDET, TAPAHTUMAT JA TIETOISKUT ERI KOHDERYHMILLE 
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TILAISUUDET, TAPAHTUMAT JA TIETOISKUT ERI KOHDERYHMILLE 

Liikenneturvallisuusteeman käsittely laajennetussa 

vammaisneuvoston kokouksessa 

Vammaispalv., 

toimija 
2016 syksy 

Laaditaan vanhustyöntekijöille (ml. kolmassektori) ja omaisille 

suunnattu esite ikäihmisten liikenneturvallisuusasioista 

Liikenneturvalli-

suustoimija 
2016 syksy 

Otetaan Liikenneturvan Sairaudet ja lääkkeet -esite käyttöön 

(jakoon) ajokorttitarkastuksissa 
Terveyspalvelut 2016 kevät 

Otetaan liikenneturvallisuusteema esille päivähoidon 

toiminnallisissa vanhempainilloissa 

Päivähoito, 

Liikenneturva 
2016 syksy 

Järjestetään ikäautoiluun liittyvä Ikänsä ratissa tilaisuus 
Vanhuspalvelut, 

Liikenneturva 
2016 syksy 

Koulujen kannustaminen valtakunnallisiin viisaan liikkumisen 

teemapäiviin (valmiit toimintamateriaalit) 

Liikenneturvalli-

suustoimija 
2016 

Liikenneturvallisuusteema esille mautonpäivänä 
Kaupunki, 

Liikenneturva 
2017 kevät 

Liikenneturvallisuusteema harrastus- ja hyvinvointimessuilla Kaupunki 2017 

Laaditaan kaupungin Internet-sivuille liikenneturvallisuusosio 
Kaupunki, 

toimija 

2016 

Syksy 

Hyödynnetään valtakunnalliset teemapäivät ja -viikot asukkaille ja 

kuntatyöntekijöille suunnatussa tiedotuksessa 

Kaupunki, 

toimija 
Jatkuvaa 

Hyödynnetään kaupungin Facebook-sivua ja Parkki-lehteä 

liikenneturvallisuusviestinnässä 
Kaupunki Jatkuvaa 

Järjestetään vuosittain joku ”näkymistempaus” (esim. 

heijastinpartio, suojatievalvonta) yhdessä sidosryhmien kanssa 

Hyvinvointityö-

ryhmä 
Jatkuvaa 

Seurataan vuosittain kunnan liikenneturvallisuustilanteen kehitystä 

(mittaristo kuvataan suunnitelmassa) ja tiedotetaan tuloksista 

Liikenneturvalli-

suustoimija 
Jatkuvaa 

VIESTINTÄ JA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN NÄKYVYYS 
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Vt 3 / Keskuskatu liittymä: 

- Heijastinvarsien lisääminen suojatien kaikkiin 

suojatieliikennemerkkitolppiin (4 kpl) 

- Nopeusrajoituksen vaihtumiskohdan (80→60 km/h) siirtäminen 

pohjoisen suuntaan pohjoisesta tultaessa 

- Valtatien 23 liittymässä sijaitsevan automaattikameran siirtäminen 

Keskuskadun liittymään 

- Pidemmällä tähtäimellä hidasteiden rakentaminen Keskuskadulle 

juuri ennen suojateitä tai suojateiden kohdalle 

ELY 20162018 

Parkanontie / Jokikuja liittymä ja Parkanontie / Koulukatu: 

- Suojateiden siirtäminen liittymien eteläpuolelle ja suojateiden 

lyhentäminen rakentamalla suojateiden molempiin päihin 

(kevytrakenteiset) odotustilat reunakivellä ajoradasta erotettuna 

(suojatieliikennemerkkien siirto odotustilan kohdalle aivan ajoradan 

viereen) 

- Heräteraidat ennen Parkanontien suojatietä pohjoisesta 

saavuttaessa 

- Väistämisviivan maalaaminen sivutiehaaraan Koulukadulla 

Kaupunki 20162018 

Parkanontie, Aureentiestä pohjoiseen: 

- 40 km/h nopeusrajoituksen jatkaminen Aureentieltä koulun kohdan 

suojatielle asti 

- Katutilan selvä kaventaminen rakenteellisin toimin (reunakivilinjat, 

istutukset ja/tai parkkitaskut) ja samalla suojateiden lyhentäminen 

(keskisaarekkein, kavennuksin ja/tai hidastein) 

Kaupunki 20162018 

Satakunnankatu, kolme nykyistä suojatietä: 

- Suojatien keskisaarekkeen tai hidasteen rakentaminen nykyisten 

suojateiden kohdalle, kiireellisin kohta kaupungintalon suojatie 

(yhteensä 3 kpl, toteutettavissa vaiheittain) 

Kaupunki 20162018 

Mt 13332 (Käenmäentie), Ylikoskenkadun ja Kiviniitunkadun kohtien 

suojatiet: 

- Kiviniitunkadun kohdan suojatien poistaminen 

- Nykyisen Kiviniitunkatua edeltävän suojatien ennakkovaroitusmerkin 

vaihtaminen pyöräilijöitä-ennakkomerkiksi 

- Heräteraidat ennen ensimmäistä suojatietä pohjoisesta 

saavuttaessa 

- Keskisaarekkeen tai hidasteen rakentaminen Ylikoskenkadun 

kohdan suojatien kohdalle 

ELY 20162018 

Vammais- ja vanhusneuvostojen yhteinen esteettömyyskartoitus 

Vanhus- ja 

vammaispalv, 

tekninen 

2017 

LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN KÄRKIKOHTEET 


