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Ämne

Möte för arbetsgruppen för trafiksäkerhet i Pargas 1/2021

Datum

31.3.2021

Tid

13.05–15.07

Plats

Teams-möte

Deltagare

Matias Jensén
Stefan Illman
Sara Ingman
Anna-Kajsa Sjöman
Jonas Wallin
Miia Nissinaho
Viveca Smeds-Aalto (–14.55)
Outi Ramstedt
Maria Salo
Paula Sundqvist (14.40–)
Medris Jurs
Anne-Maarit Itänen (–14.55)
Knut Lehtinen
Tapio Heiskanen
Juha Heltimo
Terhi Svenns

Teknik
Teknik
Skolskjutsar
Småbarnspedagogik
Undervisning, Skräbböle skola
Fritid (ungdom)
Turism
Rådgivning
Skolhälsovård
Välfärdsarbete
Tjänster för äldre
Kommunikation
Egentliga Finlands räddningsverk
Trafikskyddet
Ramboll Finland Ab
Ramboll Finland Ab

Pia Hotanen
Mikael Enberg
Tove Dahlén
Niina Aitamurto
Aava Laaksonen
Maria Sainio
Jaakko Klang
Elias Ruutti

Småbarnspedagogik
Fritid (idrott)
Fritid (ungdom)
Turism
Ungdomsfullmäktige
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
NTM-centralen i Egentliga Finland
Trafikskyddet

Delgivning

1

Datum 9.4.2021

Ramboll
PB 25
Självstyrelsegränden 3
02601 ESBO
Tfn +358 20 755 611
Fax +358 20 755 6201
https://fi.ramboll.com

Öppnande av mötet
Mötet öppnades kl. 13.05. Ordförande var Matias Jensén och sekreterare
Terhi Svenns.
Ärendelistan godkändes i föreliggande form som arbetsordning för mötet.
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Arbetsgrupp för trafiksäkerhet
En presentationsrunda gjordes och sammansättningen av arbetsgruppen
för trafiksäkerhet gicks igenom (finns i bilaga 1 till pm:et). Kommunen
hör efter vem som ska representera äldrerådet i gruppen.
Till ordförande för arbetsgruppen för trafiksäkerhet utsågs Matias Jensén.
Arbetsgruppens och dess medlemmars uppgifter gicks igenom.
Arbetsgruppen sammanträder två gånger under 2021. I fortsättningen
avgörs det utifrån situationen om det finns behov av att sammanträda tre
gånger om året.
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Trafiksäkerhetssamordnarens arbete
Samordnaren bistår och stödjer kommunen i trafiksäkerhetsarbetet (mer i bilaga 1 till pm:et).
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Trafiksäkerhetsplan 2020
Sektionen för tekniska stödtjänster behandlade planen 17.3 och stadsstyrelsen godkände den
29.3.2021.
Planmaterialet har till behövliga delar översatts (A. Presentation av arbetet och E. Lista över
trafikmiljöåtgärder).
Materialet läggs ut på stadens webbplats.
- Terhi kontaktar Anne-Maarit och kommer närmare överens om detta med henne.
- Information också till Matias när webbsidorna är klara.
- Det är bra att ha en bild på/information om ansvarsfördelningen för vägnätet på webbsidorna,
dvs. om det är kommunen eller NTM-centralen som ansvarar för trafikleden och underhållet.
Ett gemensamt pressmeddelande om att planen har färdigställts ges ut efter att Pargas och
Kimitoöns kommuner har uppdaterat sina webbplatser. NTM-centralen ger ut meddelandet.
Meddelandet ska även ges ut på svenska. Det utreds ännu om det är NTM-centralen eller
kommunerna själva som översätter meddelandet.
Pressmeddelandet skickas bl.a. till lokala tidningar (Åbo Underrättelser, Pargas Kungörelser).
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Trafiksäkerhetsarbetet i Pargas
Trafiksäkerhetsarbetet gicks igenom (i bilaga 1).
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Aktuellt från intressegrupper
Trafikskyddet (bilaga 2 till pm:et)
-

-
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Det lönar sig att gå igenom listan över Trafikskyddets nyhetsbrev och prenumerera på
relevanta brev för en själv.
Skolorna utmanas att börja använda inlärningsmiljön Filla&Rilla (https://fillarilla.fi/haaste).
Skolorna erbjuds stöd för trafikfostran under undantagsförhållanden (tips på verksamhet på
distans, virtuella skolbesök, virtuella utbildningsstunder för lärare).
Ett webbinarium om cykling och elsparkcyklar ordnas 22.4. Mer information och anmälningar:
www.liikenneturva.fi/pyöräilywebinaari
En riksomfattande webbutbildning ordnas för ungdomsarbetare (17.2, 17.3 och) 13.4. Mer
information och anmälningar: liikenneturva.fi/nuorisotyö
För att främja äldres trafiksäkerhet erbjuds bl.a. trafiklotsverksamhet, föreläsningar på distans
och webbmaterial som riktar sig till närstående.
En ny kampanj, Känn trafikreglerna, startar på våren 2021.
Trafikskyddets bildmaterial kan fritt användas i kommunikationen, bara källan nämns. Till
albumet: https://www.flickr.com/photos/liikenneturva
Trafikskyddet har gett ut en ny rekommendation om användning av bilbarnstol.
o Det rekommenderas att barn transporteras med ryggen mot färdriktningen i bilen tills
de har fyllt fyra år.
o Det rekommenderas att barn använder en bältesstol tills de når en längd av 150 cm.
Trafikskyddets material kan beställas avgiftsfritt på adressen
https://www.liikenneturva.fi/fi/materiaalit

Räddningsverket
-

-

Man kan söka uppgifter om trafikolyckor ur räddningsverkets statistik. Kommunen kan vid
behov ta kontakt.
Årligen inträffar cirka 3 trafikolyckor varje dag i Egentliga Finland.
Som jämförelse: I Finland omkommer årligen 50–60 personer i bränder och över 200 personer
i trafikolyckor. Det är mycket få som blir allvarligt skadade i bränder, men väldigt många som
blir det i trafikolyckor.
Antalet sjötrafikolyckor har ökat från år till år.

Trafiksäkerhetssamordnaren
-

De senaste uppgifterna om olyckor uppdaterade med förhandsuppgifterna för 2020 kommer
inom kort att lämnas till arbetsgruppen för trafiksäkerhet.
Trafikolyckorna på kartan:
o Polisens statistik: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/poliisi/
o Räddningsverkets statistik: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/pelastuslaitos/
o Hjortdjursolyckorna: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/hirvielain/

NTM-centralen
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Bilaga 3 till pm:et.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns.
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Följande möte
Följande möte hålls torsdagen 21.10.2021 kl. 13–15. Man kan delta i mötet på distans via Teams
och eventuellt också fysiskt på plats.

9

Avslutande av mötet
Mötet avslutades kl. 15.07.

Bilagor
Bilaga 1. Samordnarens slidepresentation
Bilaga 2. Trafikskyddets slidepresentation
Bilaga 3. NTM-centralens slidepresentation
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