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Liite 4. Toimenpideluettelo,
Kestävän liikkumisen edistäminen
Kestävän liikkumisen edistäminen, Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo
Nro Aihe

Y1

Y2

Y3

Tavoite
Liikkumisen
informaation
informaatio parantaminen
kuntien internetsivuilla
Kävelyn ja pyöräilyn
informaation
informaatio parantaminen
kuntien internetsivuilla
Kävelyn ja pyöräilyn
informaation
informaatio parantaminen
kuntien internetsivuilla

Y4

Joukkoliikenteen
informaation
informaatio parantaminen
kuntien internetsivuilla

Y5

Joukkoliikenteen
liityntäliikenteen
informaation
informaatio
parantaminen
kuntien internetsivuilla

Y6

Kimppakyytien
liityntäliikenteen
informaation
informaatio
parantaminen
kuntien internetsivuilla

Toimenpide

Vastuutaho

Kuntien internetsivuja
selvennetään niin, että
liikkumiseen liittyvät tiedot
löytyvät yhdeltä sivulta.

Kunta/kaupunki

2016-2017

Kuntien internetsivuille
lisätään tiedot jalankulku- ja
Kunta/kaupunki
pyöräilyreiteistä sekä niiden
kunnossapitoluokituksesta.

2016-2017

Kuntien internetsivuille
lisätään tiedot merkittävimmistä pyöräpysäköintipaikoista (esim.
liityntäliikenne, palvelut).
Kuntien internetsivuille
lisätään tiedot linjaautoliikenteen ja junaliikenteen yhteyksistä sekä
linkit Matkahuollon ja VR:n
sivuille sekä matka.fi sivustolle.
Kuntien internetsivuille
lisätään tiedot tärkeimmistä
pysäkki- tai asema-alueista
sekä niiden
liityntäliikennemahdollisuuksista (joukkoliikenne,
pyöräpysäköinti,
henkilöautojen pysäköinti).
Kuntien internetsivuille
lisätään tiedot mahdollisista
kimppakyytien pysäköintialueista sekä niiden liityntäliikennemahdollisuuksista
(joukkoliikenne, pyöräpysäköinti, henkilöautojen
pysäköinti).

Aikataulu

Kunta/kaupunki

2016-2017

Kunta/kaupunki

2016-2017

Kunta/kaupunki

2017-2018

Kunta/kaupunki

2017-2018

Y7

Y8

asenteet

Työnantajien
asenteet etätyötä ja
liikkumisen ohjausta
kohtaan

Kunnat ja kaupungit kokeilevat etätyön mahdollistamista. Kansallisen etätyöpäivän hyödyntäminen ja
markkinointi.

Kunnan/
kaupungin
esimiehet,
liikenneturvallisuusryhmät

2016-2017

asenteet

Työnantajien
asenteet etätyötä ja
liikkumisen ohjausta
kohtaan

Työnantajille kohdistettava
tiedotus. Kansallisen
etätyöpäivän hyödyntäminen ja markkinointi.

Liikenneturvallisuusryhmät

2017-2018

Kunta/kaupunki

2017-2018

Kunta/kaupunki

2017-2018

Kunta/kaupunki

2017-2018

Kunta/kaupunki

jatkuva

Y9

kampanjat

Y10

kampanjat

Y11

kampanjat

Y12

kampanjat

Vuosittain Heijastinpäivänä
(1.10.) tai seuraavana
työpäivänä palkitaan
heijastimen käyttäjiä
Työntekijät käyttävät pienellä palkinnolla
heijastimia tai
(kahvi/tee, konvehti).
heijastinliivejä
Heijastinpäivästä ja
palkitsemisesta tiedotetaan
etukäteen. Toteutetaan
kaupungin merkittävimmissä työpaikoissa.
Vuosittain Pyörällä töihin päivänä toukokuussa
palkitaan töihin pyöräileviä
Työntekijät kulkevat ja käveleviä pienellä
työmatkansa pyörällä palkinnolla. Tempauksesta
tai kävellen.
tiedotetaan etukäteen.
Toteutetaan kaupungin
merkittävimmissä
työpaikoissa.
Vuosittain Autottomana
päivänä (22.9.) palkitaan
töihin kimppakyydillä
Työntekijät kulkevat tulevat työntekijät pienellä
työmatkansa
palkinnolla. Tempauksesta
kimppakyydeillä.
tiedotetaan etukäteen.
Toteutetaan kaupungin
merkittävimmissä
työpaikoissa.
Valtakunnallisten teemaJalankulun, pyöräilyn, viikkojen ja -päivien
joukkoliikenteen ja
hyödyntäminen ja niistä
kimppakyytien
tiedottaminen. Esim.
edistäminen
Liikkujan viikko,
Pyöräilyviikko, Kilometrikisa.

Y13

kokeilu

Pyöräilyn
kulkutapaosuuden
lisääminen

Pyöräilyn
kulkutapaosuuden
Y14 kunnossapito
lisääminen
työmatkoilla.
Pyöräilyn
kulkutapaosuuden
Y15 kunnossapito
lisääminen,
hyväkuntoiset väylät

Pyöräilyn
kulkutapaosuuden
Y16 kunnossapito
lisääminen,
hyväkuntoiset väylät

Y17

infrastruktuuri,
asenteet

Liikkumisen ohjaus
kouluissa

Y18

infrastruktuuri

Kimppakyytien
toimintamahdollisuuksien
parantaminen

Kunnanvirasto tai muu
kunnan suuri yksikkö:
Yhtenä päivänä vuodessa
työpaikalle tilataan pyörän
huoltaja, joka huoltaa
Kunta/kaupunki
työnteijöiden pyörät.
Palvelu voi olla maksullinen
työntekijöille. Palvelua
kokeillaan, päätetään
jatkosta.
Huolehditaan, että
pyöräpysäköintipaikkojen
kunnossapidosta (sekä kesäKunta/kaupunki
että talvikunnossapito)
kunnan merkittävimmissä
yksiköissä.
Huolehditaan jalankulku- ja
pyöräilyväylien pinta on
hyvässä kunnossa.
Tarkistetaan jalankulku- ja
pyöräilyväylien
kunnossapitoluokitus.
Priorisoidaan jkpp-väylien
talvikunnossapito
autoliikenteenväylien edelle
mahdollisuuksien mukaan.
Tavoitteena, että
tärkeimmät työ- ja
koulumatkojen väylät on
aurattu ja hiekoitettu
ajoissa, jotta väylät palvelevat työmatkaliikkumista.
Tarkistetaan
pyöräpysäköintipaikat ja
-yhteydet. Mietitään
liikkumisen ohjauksen
toimenpidemalli.
Esimerkkinä suunnitelmassa
esitetyt Poikolan koulu,
Kirkkokadun koulu ja
Kuhmonkadun koulu.
Kunnat selvittävät
mahdollisia kimppakyydeille
tarkoitettuja
liityntäliikenteen
pysäköintialueita sekä
niiden joukkoliikenteen
yhteyksiä sekä pyörä- ja
henkilöautopysäköinnin
mahdolilisuuksia.

Kokeilu
v. 2016.
Mahdollisesti jatko
2017 ->

2017-2018

Kunta/kaupunki,
ELY-keskus

jatkuva

Kunta/kaupunki,
ELY-keskus

2017,
jatkuva

Kunnat: koulut,
liikenneturvallisuusryhmät

2017-2018

Kunta/kaupunki

2017-2018

infrastruktuuri

Pyöräilyn
kulkutapaosuuden
lisääminen
asiointiliikenteessä

infrastruktuuri

Pyöräilyn
kulkutapaosuuden
lisääminen
työasiointimatkoilla

infrastruktuuri

Pyöräilyn
kulkutapaosuuden
lisääminen
työasiointimatkoilla

infrastruktuuri

Pyöräilyn
kulkutapaosuuden
lisääminen
työmatkoilla. Kunnan
yksiköissä on
tarkoituksenmukaiset
ja riittävän laadukkaat
pyöräpysäköintimahd
ollisuudet.

Y23

infrastruktuuri

Pyöräilyn
kulkutapaosuuden
lisääminen
työmatkoilla. Kunnan
yksiköissä on
tarkoituksenmukaiset
ja
työmatkaliikkumista
palvelevat
sosiaalitilat.

Y24

infrastruktuuri,
asenteet

Kävelyn ja pyöräilyn
tunnettavuuden ja
hyväksyttävyyden
parantaminen

Y19

Y20

Y21

Y22

Pyöräpysäköintipaikat
liikkeiden edustoille.
Laadukkaat runkolukituksen
mahdollistavat telineet.
Yhteishankinta?
Kuntien suurimpiin
yksiköihin hankitaan
työasiointimatkoille
lainattavat polkupyörät.
Pyörät "brändätään" esim.
kunnan logolla.
Haastetaan suurimmat
yksityiset työnantajat
hankkimaan
työasiointimatkoille
lainattavat polkupyörät.
Pyörät "brändätään" esim.
yrityksen logolla.
Tarkastetaan kunnan
yksiköiden työntekijöille
tarkoitettujen
pyöräpysäköintipaikkojen
kunto ja riittävyys. Tehdään
tarvittavat muutokset.
Työpaikan pyöräpysäköinnin
tulisi olla katoksellinen ja
mahdollistettava
runkolukitus.
Tarkastetaan sosiaalitilat
kuntien merkittävimmissä
yksiköissä. Sosiaalitilassa
tulisi olla mahdollisuus
varusteiden vaihtoon,
suihkussa käyntiin, sekä
varusteiden säilytykseen ja
kuivatukseen. Tehdään
tarvittavat muutokset
mahdollisuuksien mukaan.
Hyväksytään kävely ja
pyöräily yhdyskuntarakennetta koskevassa
suunnittelussa ja
päätöksenteossa tärkeäksi
lähtökohdaksi ja osoitetaan
liikennemuodoille riittävät
resurssit.

Yritykset.
Koordinointi
kunta

2017-2018

Kunta/kaupunki

2017-2018

Kunta/kaupunki

2017-2018

Kunta/kaupunki

2017-2018

Kunta/kaupunki

2017-2018

Kunta/kaupunki,
ELY-keskus

jatkuva

Y25

infrastruktuuri

Y26

infrastruktuuri

Y27

infrastruktuuri,
kaavoitus,
asenteet

Y28

kaavoitus

Y29

kaavoitus

Selvitetään, onko kuntien
keskustaajamien jalankulkuja pyöräilyverkossa
Kävelyn ja pyöräilyn
epäjatkuvuuskohtia
verkko on jatkuva ja
rakenteellisesti tai
selkeä
liikennemerkkien sijoittelun
vuoksi. Erillisselvitys, jonka
lopputuotoksena on
toimenpidesuunnitelma.
Selvitetään, ovatko kuntien
hallinnoimilla teillä
Suojatiet ovat
sijaitsevat suojatiet
nykyohjeistuksen
nykyohjeistuksen mukaisia.
mukaisia
Erillisselvitys, jonka
lopputuotoksena on
toimenpidesuunnitelma.
Selvitetään, mitkä asiat
estävät jalankulun tai
Palvelut ja
pyöräilyn lyhyillä työ- tai
asiointikohteet
asiointimatkoilla. Haetaan
sijaitsevat matkan
ratkaisuja toimintojen
varrella tai niihin
sijoittelemisella tai
kulkemista kehitetään liikkumispalveluja
kehittämällä, esim.
kimppakyytijärjestelmät.
Otetaan kävely ja pyöräily
omina liikennemuotoina
Palvelut ja toiminnot
huomioon yleiskaavaovat kävellen ja
prosessin kaikissa
pyöräilllen hyvin
kaavavaiheissa (tavoitteet,
saavutettavissa
kaavaratkaisut, vaikutusten
arviointi).
Kävelyä ja pyöräilyä
käsitellään omina
liikennemuotoina
maankäytön
suunnittelussa ja
eriasteisessa
kaavoituksessa

Kunta/kaupunki

2017-2020

Kunta/kaupunki

2017-2018

Kunta/kaupunki

2017-2020

Kunta/kaupunki,
ELY-keskus

jatkuva

Lisätään ainakin kuntien
keskustaajamien
asemakaavoihin määräyksiä
alueen sisäisten jkpp-väylien
Kunta/kaupunki
kehittämisperiaatteista sekä
mahdollisesti myös väylien
liittymisestä pääväyliin ja
joukkoliikenteen reitteihin.

jatkuva

Kestävän liikkumisen edistäminen, Lieksa
Nro

Aihe

L1

tiedotus

L2

infrastruktuuri

L3

infrastruktuuri

Tavoite
Uusista palveluista
ollaan tietoisia

Liityntäliikenne
bussiin tehdään
polkupyörällä

Liityntäliikenne
junaan tehdään
polkupyörällä

Toimenpide
Uusista palveluista,
kokeiluista ja kampanjoista
tiedotetaan Ylä-Karjalassa,
Lieksan lehdessä ja kunnan
internetsivuilla.
Uusitaan polkupyöräpysäköinti. Pitkäkestoisen
pyöräpysäköinnin tulisi olla
katoksellinen ja mahdollistettava runkolukitus.

Vastuutaho

Lieksan kaupunki

Aikataulu

jatkuva

Kiinteistön
omistaja

2017-2018

Nykyinen huonokuntoinen
pyöräpysäköintiteline
poistetaan. Uusi pyöräpysäköintipaikka sijoitetaan
Kiinteistön
lähemmäs asemarakenomistaja
nusta. Pitkäkestoisen
pyöräpysäköinnin tulisi olla
katoksellinen ja mahdollistettava runkolukitus.

2017-2018

Kestävän liikkumisen edistäminen, Juuka
Nro

J1

J2

J3

Aihe

tiedotus

Tavoite
Uusista palveluista
ollaan tietoisia

Toimenpide
Uusista palveluista,
kokeiluista ja kampanjoista
tiedotetaan Vaarojen
sanomissa ja kunnan
internetsivuilla.

Pyöräily otetaan
huomioon
Juuan kunta selvittää
osaaminen,
suunnitteluliittymistä Pyöräilykuntien
asenteet
ratkaisuissa, pyöräilyä verkostoon.
edistetään
Kirjaston etuoven
läheisyyteen lisätään
pyöräpysäköintipaikkoja.
infraKirjastoon liikutaan
Pyritään käyttämään
struktuuri pyörällä
telineitä, jotka
mahdollistavat
runkolukituksen.

Vastuutaho

Aikataulu

Juuan kunta

jatkuva

Juuan kunta

2016

Juuan kunta

2017-2018

Kestävän liikkumisen edistäminen, Nurmes
Nro
N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

Aihe

Tavoite

Toimenpide
Päivitetään KyytipoikaPäivitetään
tekstit Katuriksi
tiedotus
palveluliikenteen
aikatauluissa sekä
tiedotus
pysäkeillä.
Uusista palveluista,
Uusista
kokeiluista ja kampanjoista
tiedotus
palveluista ollaan
tiedotetaan Ylä-Karjalassa ja
tietoisia
kunnan internetsivuilla.
Nurmeksen
Kunta hankkii polkupyöriä,
keskustassa voi
kävelytelineitä ja keppejä,
palvelut
lainata liikkujotka ovat lainattavissa
mista helpottavia
Matkahuollosta.
apuvälineitä.
Porokylässä voi
Kunta hankkii polkupyöriä,
lainata
kävelytelineitä ja keppejä,
palvelut
liikkumista
jotka ovat lainattavissa
helpottavia
S-marketista.
apuvälineitä.
Pyöräily otetaan
huomioon
Nurmeksen kaupunki
osaaminen, suunnitteluselvittää liittymistä
asenteet
ratkaisuissa,
Pyöräilykuntien verkostoon.
pyöräilyä
edistetään
Linja-autoasemalle lisätään
polkupyöräpysäköinti
rakennuksen tuntumaan
Liityntäliikenne
helposti saavutettavaan
infrastruktuuri bussiin tehdään
paikkaan. Pitkäkestoisen
polkupyörällä
pyöräpysäköinnin tulisi olla
katoksellinen ja mahdollistettava runkolukitus.
Rautatieasemalla nykyinen
huonokuntoinen
pyöräpysäköintiteline
Liityntäliikenne
korvataan uudella.
infrastruktuuri junaan tehdään Pitkäkestoisen
polkupyörällä
pyöräpysäköinnin tulisi olla
katoksellinen ja
mahdollistettava
runkolukitus.

Vastuutaho

Aikataulu

Nurmeksen
kaupunki

2016

Nurmeksen
kaupunki

jatkuva

Nurmeksen
kaupunki

2017-2018

Nurmeksen
kaupunki

2017-2018

Nurmeksen
kaupunki

2016

Kiinteistön
omistaja

2017-2018

Kiinteistön
omistaja

2017-2018

Kestävän liikkumisen edistäminen, Valtimo
Nro

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

Aihe

Tavoite

Toimenpide
Lisätään joukkoliikenteen
Joukkoliikenteen aikataulut linjatiedotus
aikatauluista
autoasemalle niin, että ne
ollaan tietoisia
ovat nähtävissä
rakennuksen ulkopuolelta.
Lisätään palveluliikenteen
Palveluliikenteen aikataulut kuntalaisten
tiedotus
aikatauluista
talon ja kauppojen
ollaan tietoisia
ilmoitustauluille sekä linjaautoasemalle.
Uusista palveluista,
Uusista
kokeiluista ja kampanjoista
tiedotus
palveluista ollaan
tiedotetaan Ylä-Karjalassa ja
tietoisia
kunnan internetsivuilla.
Junalipun voi lunastaa tai
Junan
ostaa Valtimolta.
käyttäminen
Kuntalaisten talolle
Nurmeksen ja
palvelut
järjestetään
esim. Helsingin
yhteiskäyttöinen tietokone,
välillä on
josta lipun voi ostaa ja
vaivatonta
tulostaa.
Valtimon
keskustassa voi
Kunta hankkii
lainata
kävelytelineitä ja keppejä,
palvelut
liikkumista
joita voi lainata Kuntalaisten
helpottavia
talolta tai kirjastosta.
apuvälineitä.
Pyöräily otetaan
huomioon
Valtimon kunta selvittää
osaaminen,
suunnitteluratkai liittymistä Pyöräilykuntien
asenteet
suissa, pyöräilyä verkostoon.
edistetään.
Linja-auton
Linja-autoasemalle lisätään
infrastruktuuri käyttäminen on
katoksellinen odotuspaikka.
miellyttävämpää.

Vastuutaho

Aikataulu

Matkahuolto

2017-2018

Matkahuolto/
kunta

2017-2018

Valtimon kunta

jatkuva

Valtimon kunta

2017-2018

Valtimon kunta

2017-2018

Valtimon kunta

2016

Valtimon kunta

2017-2018

Kestävän liikkumisen edistäminen, Vapo Timber Oy, Kevätniemen saha
Nro

Aihe

1

infratruktuuri

2

infrastruktuuri

3

infrastruktuuri

4

infrastruktuuri

5

kampanjat,
turvallisuus

6

etätyö

7

kampanjat,
turvallisuus

8

kampanjat

9

kampanjat

10

kampanjat

Tavoite

Toimenpide
Aikataulu
Siirretään nykyinen pyöräpysäköintipaikka
kauemmas tupakointipaikasta näkyvämPyöräpysäköintimälle paikalle. Päällystetään pyörämahdollisuudet ovat
pysäköinnin alue. Uusitaan pyöräpysä2017-2018
tarkoituksenmukaiset
köintiteline. Työpaikan pyöräpysäköinnin
ja riittävän laadukkaat
tulisi mahdollistaa runkolukitus ja osan
paikoista tulisi olla katoksellisia.
Uusitaan hallintorakennuksen viereinen
Pyöräpysäköintipyöräpysäköintipaikka nykyisellä
mahdollisuudet ovat paikallaan. Päällystetään pyöräpysä2017-2018
tarkoituksenmukaiset köinnin alue. Työpaikan pyöräpysäköinnin
ja riittävän laadukkaat tulisi mahdollistaa runkolukitus ja osan
paikoista tulisi olla katoksellisia.
Pyöräpysäköintipaikat Huolehditaan pyöräpysäköintipaikkojen
ovat käytettävissä
kunnossapidosta (sekä kesä- että
2017-2018
vuoden ympäri
talvikunnossapito).
Tarkastetaan sosiaalitilat. Sosiaalitilassa
Sosiaalitilat
tulisi olla mahdollisuus varusteiden
mahdollistavat
vaihtoon, suihkussa käyntiin, sekä
2017-2018
työmatkaliikkumisen varusteiden säilytykseen ja kuivatukseen.
Tehdään tarvittavat muutokset.
Työpaikalle kävelevät
Työmatkansa käveleville ja pyöräileville
ja pyöräilevät huo2017-2018
jaetaan siistit huomioliivit tai pyörän valot.
mataan liikenteessä.
Hyödynnetään eri paikkakuntien välisissä
Liikkumista vaativia
neuvotteluissa ensisijaisesti
kokouksia korvataan
2017-2018
etäneuvottelumahdollisuuksia silloin, kun
videoneuvotteluilla.
se on järkevää.
Työntekijät käyttävät Vuosittain Heijastinpäivänä (1.10.) tai
heijastimia tai
seuraavana työpäivänä palkitaan
heijastinliivejä ja
heijastimen käyttäjiä pienellä palkinnolla
2017
ymmärtävät niiden
(kahvi/tee, konvehti). Heijastinpäivästä ja
merkityksen.
palkitsemisesta tiedotetaan etukäteen.
Vuosittain Pyörällä töihin -päivänä
Työntekijät kulkevat
toukokuussa palkitaan töihin pyöräileviä ja
työmatkansa pyörällä
2017
käveleviä pienellä palkinnolla.
tai kävellen.
Tempauksesta tiedotetaan etukäteen.
Vuosittain Autottomana päivänä (22.9.)
Työntekijät kulkevat
palkitaan töihin kimppakyydillä tulevat
työmatkansa
2017
työntekijät pienellä palkinnolla.
kimppakyydeillä.
Tempauksesta tiedotetaan etukäteen.
Jalankulun, pyöräilyn, Valtakunnallisten teemaviikkojen ja joukkoliikenteen ja
päivien hyödyntäminen ja niistä
jatkuva
kimppakyytien
tiedottaminen. Esim. Liikkujan viikko,
edistäminen
Pyöräilyviikko, Kilometrikisa.

11

kampanjat

Työntekijöiden
polkupyörät ovat
käyttökelpoisia.

Yhtenä päivänä vuodessa työpaikalle
tilataan pyörän huoltaja, joka huoltaa
työnteijöiden pyörät. Palvelu voi olla
maksullinen työntekijöille. Palvelua
kokeillaan, päätetään jatkosta. Ajankohta
toukokuu.

Kokeilu
v. 2017.
Mahdollisesti jatko
2018 ->

Kestävän liikkumisen edistäminen, Vapo Timber Oy, Nurmeksen saha
Nro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aihe

Tavoite

Toimenpide
Aikataulu
Uusitaan työntekijöille tarkoitettu
Pyöräpysäköintipyöräpysäköintipaikka nykyisellä
mahdollisuudet ovat
infrastruktuuri
paikallaan. Työpaikan pyöräpysäköinnin
2017-2018
tarkoituksenmukaiset
tulisi mahdollistaa runkolukitus ja osan
ja riittävän laadukkaat
paikoista tulisi olla katoksellisia.
Pyöräpysäköintipaikat Huolehditaan pyöräpysäköintipaikkojen
infrastruktuuri ovat käytettävissä
kunnossapidosta (sekä kesä- että
2017-2018
vuoden ympäri
talvikunnossapito).
Tarkastetaan sosiaalitilat. Sosiaalitilassa
Sosiaalitilat
tulisi olla mahdollisuus varusteiden
infrastruktuuri mahdollistavat
vaihtoon, suihkussa käyntiin, sekä
2017-2018
työmatkaliikkumisen varusteiden säilytykseen ja kuivatukseen.
Tehdään tarvittavat muutokset.
Hyödynnetään eri paikkakuntien välisissä
Liikkumista vaativia
neuvotteluissa ensisijaisesti
etätyö
kokouksia korvataan
2017-2018
etäneuvottelumahdollisuuksia silloin, kun
videoneuvotteluilla.
se on järkevää.
Työntekijät käyttävät Vuosittain Heijastinpäivänä (1.10.) tai
heijastimia tai
seuraavana työpäivänä palkitaan
kampanjat,
heijastinliivejä ja
heijastimen käyttäjiä pienellä palkinnolla
2017
turvallisuus
ymmärtävät niiden
(kahvi/tee, konvehti). Heijastinpäivästä ja
merkityksen.
palkitsemisesta tiedotetaan etukäteen.
Vuosittain Pyörällä töihin -päivänä
Työntekijät kulkevat
toukokuussa palkitaan töihin pyöräileviä ja
kampanjat
työmatkansa pyörällä
2017
käveleviä pienellä palkinnolla.
tai kävellen.
Tempauksesta tiedotetaan etukäteen.
Vuosittain Autottomana päivänä (22.9.)
Työntekijät kulkevat
palkitaan töihin kimppakyydillä tulevat
kampanjat
työmatkansa
2017
työntekijät pienellä palkinnolla.
kimppakyydeillä.
Tempauksesta tiedotetaan etukäteen.
Jalankulun, pyöräilyn, Valtakunnallisten teemaviikkojen ja joukkoliikenteen ja
päivien hyödyntäminen ja niistä
kampanjat
jatkuva
kimppakyytien
tiedottaminen. Esim. Liikkujan viikko,
edistäminen
Pyöräilyviikko, Kilometrikisa.
Yhtenä päivänä vuodessa työpaikalle
Kokeilu
tilataan pyörän huoltaja, joka huoltaa
Työntekijöiden
v. 2017.
työnteijöiden pyörät. Palvelu voi olla
kampanjat
polkupyörät ovat
Mahdollimaksullinen työntekijöille. Palvelua
käyttökelpoisia.
sesti jatko
kokeillaan, päätetään jatkosta. Ajankohta
2018 ->
toukokuu.

Kestävän liikkumisen edistäminen, Poikolan koulu, työntekijät, Juuka
Nro

1

2

3

4

5

6

7

Aihe

Tavoite

Toimenpide
Aikataulu
Tarkastetaan työntekijöille tarkoitettujen
Pyöräpysäköintipyöräpysäköintipaikkojen kunto ja
mahdollisuudet ovat
riittävyys. Tehdään tarvittavat muutokset.
infrastruktuuri tarkoituksenmukaiset
2017-2018
Työpaikan pyöräpysäköinnin tulisi
ja riittävän
mahdollistaa runkolukitus ja osan
laadukkaat.
paikoista tulisi olla katoksellisia.
Huolehditaan pyöräpysäköintipaikkojen
Pyöräpysäköintipaikat
kunnossapidosta. Tarkistetaan telineiden
infrastruktuuri ovat käytettävissä
2017-2018
kunto keväisin ja syksyisin. Lumenpoisto
vuoden ympäri.
talvisin.
Tarkastetaan sosiaalitilat. Sosiaalitilassa
Sosiaalitilat
tulisi olla mahdollisuus varusteiden
infrastruktuuri mahdollistavat
vaihtoon, suihkussa käyntiin, sekä
2017-2018
työmatkaliikkumisen. varusteiden säilytykseen ja kuivatukseen.
Tehdään tarvittavat muutokset.
Vuosittain Heijastinpäivänä (1.10.) tai
Työntekijät käyttävät
seuraavana työpäivänä kannustetaan
heijastimia tai
kampanjat,
työntekijöitä käyttämään heijastinta ja
heijastinliivejä ja
2017-2018
turvallisuus
muistutetaan heijastimen tärkeydestä.
ymmärtävät niiden
Heijastinpäivästä tiedotetaan etukäteen
merkityksen.
muun muassa sähköpostitse.
Vuosittain Pyörällä töihin -päivänä
Työntekijät kulkevat
toukokuussa kannustetaan työntekijitä
kampanjat
työmatkansa pyörällä kulkemaan työmatkansa pyörällä tai
2017-2018
tai kävellen.
kävellen. Tempauksesta tiedotetaan
etukäteen muun muassa sähköpostitse.
Vuosittain Autottomana päivänä (22.9.)
Työntekijät kulkevat
kannustetaa työntekijöitä kulkemaan
kampanjat
työmatkansa
työmatkansa kävellen tai pyörällä.
2017-2018
kimppakyydeillä.
Tempauksesta tiedotetaan etukäteen
muun muassa sähköpostitse.
Yhtenä päivänä vuodessa työpaikalle
Kokeilu
tilataan pyörän huoltaja, joka huoltaa
Työntekijöiden
v. 2017.
työnteijöiden pyörät. Palvelu voi olla
kampanjat
polkupyörät ovat
Mahdollimaksullinen työntekijöille. Palvelua
käyttökelpoisia.
sesti jatko
kokeillaan, minkä jälkeen päätetään
2018 ->
jatkosta. Ajankohta toukokuu.

Kestävän liikkumisen edistäminen, Poikolan koulu, oppilaat, Juuka
Nro

1

2

3

4

5

6

Aihe

Tavoite

Toimenpide
Oppilaille tarkoitetut pyöräpysäköintiPyöräpysäköintipaikat toteutetaan lähiliikuntapaikan
mahdollisuudet ovat
suunnitelman (19.8.2014) mukaisesti.
infrastruktuuri tarkoituksenmukaiset
Koulun pyöräpysäköinnin tulisi
ja riittävän
mahdollistaa runkolukitus ja osan
laadukkaat.
paikoista tulisi olla katoksellisia.
Pyöräpysäköintipaikat Huolehditaan pyöräpysäköintipaikkojen
infrastruktuuri ovat käytettävissä
kunnossapidosta: kuntotarkastus keväisin
vuoden ympäri.
ja syksyisin. Talvikunnossapito.
Vuosittain Heijastinpäivänä (1.10.) tai
seuraavana koulupäivänä palkitaan
heijastimen käyttäjiä pienellä palkinnolla.
Oppilaat käyttävät
Tapahtuma toteutetaan aamulla, kun
kampanjat, heijastimia ja
oppilaat saapuvat kouluun. Toteuttajina
turvallisuus ymmärtävät niiden
voi olla opettajat tai vanhimmat oppilaat.
merkityksen.
Heijastinpäivästä ja palkitsemisesta
tiedotetaan etukäteen, vanhempia
Wilman kautta ja vanhempainilloissa,
oppilaita suullisesti oppitunnilla.
Vuosittain Pyörällä kouluun -päivänä
palkitaan kypärää käyttäviä kouluun
pyöräileviä oppilaita pienellä palkinnolla.
Tapahtuma toteutetaan aamulla, kun
oppilaat saapuvat kouluun. Toteuttajina
voi olla opettajat tai vanhimmat oppilaat.
Oppilaat kulkevat
Pyörällä kouluun -päivästä ja palkitsekampanjat
koulumatkansa
misesta tiedotetaan etukäteen,
pyörällä.
vanhempia Wilman kautta ja vanhempainilloissa, oppilaita suullisesti oppitunnilla.
Vanhemmille korostetaan kävelyn ja
pyöräilyn hyviä puolia (mm. terveyshyödyt) sekä autoliikenteen vähenemisen
merkittävyyttä liikenneturvallisuudelle.
Vuosittain Autottomana päivänä (22.9.)
kannustetaan vanhempia olemaan
tuomatta lapsia kouluun autolla.
Vanhemmille perustellaan lasten
liikkumista terveyshyödyillä ja korostetaan
Oppilaat eivät kulje
saattoliikenteen aiheuttamia vaarakampanjat
kouluun vanhempien tilanteita. Päivään voi liittää esim.
kyydillä.
julisteiden askartelua. Julisteet voi
autottomana päivänä kiinnittää
saattoliikenteen käyttämille paikoille.
Tiedottaminen vanhemmille Wilman
kautta ja vanhempainilloissa, oppilaille
suullisesti oppitunnilla.
Oppilaat kulkevat
Kannustetaan oppilaita osallistumaan
kampanjat
koulumatkansa
koululaisten Kilometrikisaan.
pyörällä.

Aikataulu

2017-2018

2017-2018

Alkaen 2016

Alkaen 2017

Alkaen 2017

Alkaen 2017

7

kampanjat

Oppilaiden mopon
käyttö on järkevää ja
turvallista.

Kannustetaan oppilaita osallistumaan
koululaisten Kilometrikisaan.

Alkaen 2017

Kestävän liikkumisen edistäminen, Kirkkokadun koulu, Nurmes
Nro

1

2

3

4

5

6

Aihe

Tavoite

Pyöräpysäköintimahdollisuudet ovat
infrastruktuuri tarkoituksenmukaiset
ja riittävän
laadukkaat.
Pyöräpysäköintimahdollisuudet ovat
infrastruktuuri tarkoituksenmukaiset
ja riittävän
laadukkaat.
Pyöräpysäköintimahdollisuudet ovat
infrastruktuuri tarkoituksenmukaiset
ja riittävän
laadukkaat.
Pyöräpysäköintipaikat
infrastruktuuri ovat käytettävissä
vuoden ympäri.

kampanjat,
turvallisuus

Oppilaat käyttävät
heijastimia ja
ymmärtävät niiden
merkityksen.

kampanjat

Oppilaat kulkevat
koulumatkansa
pyörällä.

Toimenpide
Aikataulu
Tarkastetaan oppilaille tarkoitettujen
pyöräpysäköintipaikkojen kunto ja
riittävyys. Tehdään tarvittavat muutokset.
2017-2018
Koulun pyöräpysäköinnin tulisi
mahdollistaa runkolukitus ja osan
paikoista tulisi olla katoksellisia.
Pyöräpysäköintialueen valaistusta
parannetaan.

2017-2018

Henkilökunnan pyöräpysäköinti uusitaan.
Työpaikan pyöräpysäköinnin tulisi
mahdollistetaa runkolukitus ja osan
paikoista tulisi olla katoksellisia.

2017-2018

Huolehditaan pyöräpysäköintipaikkojen
kunnossapidosta: kuntotarkastus keväisin
ja syksyisin. Talvikunnossapito.
Vuosittain Heijastinpäivänä (1.10.) tai
seuraavana koulupäivänä palkitaan
heijastimen käyttäjiä pienellä palkinnolla.
Vaihtoehtoisesti käyttäjien kesken
arvotaan elokuvalippuja. Tapahtuma
toteutetaan aamulla, kun oppilaat
saapuvat kouluun. Toteuttajina voi olla
opettajat tai vanhimmat oppilaat.
Heijastinpäivästä ja palkitsemisesta
tiedotetaan etukäteen sekä Wilman kautta
että oppitunneilla.
Vuosittain Pyörällä kouluun -päivänä
palkitaan kypärää käyttäviä kouluun
pyöräileviä oppilaita pienellä palkinnolla.
Vaihtoehtoisesti käyttäjien kesken
arvotaan elokuvalippuja. Tapahtuma
toteutetaan aamulla, kun oppilaat
saapuvat kouluun. Toteuttajina voi olla
opettajat tai vanhimmat oppilaat. Pyörällä
kouluun-päivästä ja palkitsemisesta
tiedotetaan etukäteen sekä Wilman kautta
että oppitunneilla.

2017-2018

2016

2017

7

kampanjat

Oppilaat eivät kulje
kouluun vanhempien
kyydillä.

8

kampanjat

Oppilaat eivät kulje
kouluun vanhempien
kyydillä.

9

kampanjat

Oppilaat kulkevat
koulumatkansa
pyörällä.

Vuosittain Autottomana päivänä (22.9.)
kannustetaan vanhempia olemaan
tuomatta lapsia kouluun autolla.
Vanhemmille perustellaan lasten liikkumista terveyshyödyillä ja korostetaan
saattoliikenteen aiheuttamia vaaratilanteita. Päivään voi liittää esim.
julisteiden askartelua. Julisteet voi
autottomana päivänä kiinnittää
saattoliikenteen käyttämille paikoille.
Kampanjasta tiedotetaa sekä Wilman
kautta että oppitunneilla.
Kannustetaan oppilaiden vanhempia
kävelevien ja pyöräilevien koulubussien
hyödyntämiseen. Lisätietoja raportin
sivulla 45. Asiasta voidaan sopia
vanhempainillassa.
Kannustetaan oppilaita osallistumaan
koululaisten Kilometrikisaan.

2016

2017

Alkaen 2017

Kestävän liikkumisen edistäminen, Kuhmonkadun koulu, Lieksa
Nro

1

2

3

4

Aihe

Tavoite

Toimenpide
Aikataulu
Tarkastetaan oppilaille tarkoitettujen
Pyöräpysäköintipyöräpysäköintipaikkojen kunto ja
mahdollisuudet ovat
riittävyys. Tehdään tarvittavat muutokset.
infrastruktuuri tarkoituksenmukaiset
2017-2018
Koulun pyöräpysäköinnin tulisi
ja riittävän
mahdollistaa runkolukitus ja osan
laadukkaat.
paikoista tulisi olla katoksellisia.
PyöräpysäköintiHenkilökunnan pyöräpysäköinti uusitaan
mahdollisuudet ovat nykyisellä paikallaan. Työpaikan pyöräinfrastruktuuri tarkoituksenmukaiset pysäköinnin tulisi mahdollistaa
2017-2018
ja riittävän
runkolukitus ja osan paikoista tulisi olla
laadukkaat.
katoksellisia.
Pyöräpysäköintipaikat Huolehditaan pyöräpysäköintipaikkojen
infrastruktuuri ovat käytettävissä
kunnossapidosta: kuntotarkastus keväisin
2017-2018
vuoden ympäri.
ja syksyisin. Talvikunnossapito.
Vuosittain Heijastinpäivänä (1.10.) tai
seuraavana koulupäivänä palkitaan
heijastimen käyttäjiä pienellä palkinnolla
Oppilaat käyttävät
(esim. suklaapatukka). Tapahtuma
kampanjat, heijastimia ja
toteutetaan aamulla, kun oppilaat
2016
turvallisuus ymmärtävät niiden
saapuvat kouluun. Toteuttajina voi olla
merkityksen.
opettajat tai vanhimmat oppilaat.
Heijastinpäivästä ja palkitsemisesta
tiedotetaan etukäteen sekä oppilaita että
vanhempia (esim. Wilman kautta).

kampanjat

Oppilaat kulkevat
koulumatkansa
pyörällä.

6

kampanjat

Oppilaat eivät kulje
kouluun vanhempien
kyydillä.

7

kampanjat

Oppilaat eivät kulje
kouluun vanhempien
kyydillä.

5

8

9

Oppilaat kulkevat
koulumatkansa
pyörällä.
Liikennemerkit eivät
kiellä pyöräilemästä
infrastruktuuri
pyöräpysäköintipaikoille.
kampanjat

Vuosittain Pyörällä kouluun -päivänä
palkitaan kypärää käyttäviä kouluun
pyöräileviä oppilaita pienellä palkinnolla
(esim. suklaapatukka). Tapahtuma
toteutetaan aamulla, kun oppilaat
saapuvat kouluun. Toteuttajina voi olla
opettajat tai vanhimmat oppilaat. Pyörällä
kouluun-päivästä ja palkitsemisesta
tiedotetaan etukäteen sekä oppilaita että
vanhempia (esim. Wilman kautta).
Vuosittain Auton vapaapäivänä (22.9.)
kannustetaan vanhempia olemaan
tuomatta lapsia kouluun autolla.
Vanhemmille perustellaan lasten
liikkumista terveyshyödyillä ja korostetaan saattoliikenteen aiheuttamia vaaratilanteita. Päivään voi liittää esim.
julisteiden askartelua. Julisteet voi
autottomana päivänä kiinnittää
saattoliikenteen käyttämille paikoille.
Auton vapaapäivästä ja palkitsemisesta
tiedotetaan etukäteen sekä oppilaita että
vanhempia (esim. Wilman kautta).
Kannustetaan oppilaiden vanhempia
kävelevien ja pyöräilevien koulubussien
hyödyntämiseen. Lisätietoja raportin
sivulla 45. Asiasta voidaan sopia
vanhempainillassa.
Kannustetaan oppilaita osallistumaan
koululaisten Kilometrikisaan.
Vaihdetaan koulun lounais- ja
luoteiskulmissa olevat merkit 331
merkeiksi 312 (moottorikäyttöisellä
ajoneuvolla ajo kielletty).

2017

2016

2017

Alkaen 2017

2016

Kestävän liikkumisen edistäminen, Kuntalaisten talo, Valtimo
Nro

1

2

3

4

5

6

Aihe

Tavoite

Toimenpide
Aikataulu
Tarkastetaan työntekijöille tarkoitettujen
Työntekijöiden
pyöräpysäköintipaikkojen kunto ja
pyöräpysäköintiriittävyys. Tehdään tarvittavat muutokset.
infrastruktuuri mahdollisuudet ovat
2017-2018
Työpaikan pyöräpysäköinnin tulisi
tarkoituksenmukaiset
mahdollistaa runkolukitus ja osan
ja riittävän laadukkaat
paikoista tulisi olla katoksellisia.
Asiakkaiden ja
Tarkastetaan asiakkaille tarkoitettujen
vierailijoiden
pyöräpysäköintipaikkojen kunto ja
pyöräpysäköintiriittävyys. Tehdään tarvittavat muutokset.
infrastruktuuri
2017-2018
mahdollisuudet ovat Lyhyellä asiointikäynnillä pyörätarkoituksenmukaiset pysäköinnin tulisi olla nopea käyttää ja
ja riittävän laadukkaat sijaita lähellä sisäänkäyntiä.
Lapset on helppo
infrastruktuuri kuljettaa päiväkotiin
polkupyörällä
Pyöräpysäköintipaikat
infrastruktuuri ovat käytettävissä
vuoden ympäri
Asiakkaiden ja
vierailijoiden
infrastruktuuri apuvälineille on
riittävästi tilaa ulkooven läheisyydessä
Sosiaalitilat
infrastruktuuri mahdollistavat
työmatkaliikkumisen

7

kampanjat,
turvallisuus

Työntekijät käyttävät
heijastimia tai
heijastinliivejä

8

kampanjat

Työntekijät kulkevat
työmatkansa pyörällä
tai kävellen.

9

kampanjat

Työntekijät kulkevat
työmatkansa
kimppakyydeillä.

kampanjat

Jalankulun, pyöräilyn,
joukkoliikenteen ja
kimppakyytien
edistäminen

10

Tarkastetaan päiväkodin pyöräpysäköintipaikkojen tarkoituksenmukaisuus.
Pyöräpysäköinnin tulisi olla nopea käyttää
ja sijaita lähellä sisäänkäyntiä.
Huolehditaan pyöräpysäköintipaikkojen
kunnossapidosta (sekä kesä- että
talvikunnossapito).
Huolehditaan, että ulko-oven
läheisyydessä on riittävästi tilaa jättää
apuvälineet ulos (esim. rollaattorit,
invamopot). Tarvittaessa merkitään niille
pysäköintipaikka.
Tarkastetaan sosiaalitilat. Sosiaalitilassa
tulisi olla mahdollisuus varusteiden
vaihtoon, suihkussa käyntiin, sekä
varusteiden säilytykseen ja kuivatukseen.
Tehdään tarvittavat muutokset
mahdollisuuksien mukaan.
Vuosittain Heijastinpäivänä (1.10.) tai
seuraavana työpäivänä palkitaan
heijastimen käyttäjiä pienellä palkinnolla
(kahvi/tee, konvehti). Heijastinpäivästä ja
palkitsemisesta tiedotetaan etukäteen.
Vuosittain Pyörällä töihin -päivänä
toukokuussa palkitaan töihin pyöräileviä ja
käveleviä pienellä palkinnolla.
Tempauksesta tiedotetaan etukäteen.
Vuosittain Autottomana päivänä (22.9.)
palkitaan töihin kimppakyydillä tulevat
työntekijät pienellä palkinnolla.
Tempauksesta tiedotetaan etukäteen.
Valtakunnallisten teemaviikkojen ja päivien hyödyntäminen ja niistä
tiedottaminen. Esim. Liikkujan viikko,
Pyöräilyviikko, Kilometrikisa.

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

jatkuva

11

12

kampanjat

Työntekijöiden
polkupyörät ovat
käyttökelpoisia.

kampanjat

Lapsia ei kuljeteta
päiväkotiin
autokyydillä, ellei se
ole välttämätöntä

Yhtenä päivänä vuodessa työpaikalle
tilataan pyörän huoltaja, joka huoltaa
työnteijöiden pyörät. Palvelu voi olla
maksullinen työntekijöille. Palvelua
kokeillaan, päätetään jatkosta. Ajankohta
toukokuu.
Vuosittain Autottomana päivänä (22.9.)
kannustetaan vanhempia olemaan
tuomatta lapsia päivähoitoon autolla.
Kannustetaan vanhempia kulkemaan
matka päivähoitoon jalan tai pyörällä tai
mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään
kimppakyytejä.

Kokeilu
v. 2017.
Mahdollisesti jatko
2018 ->

2016

Liite 5. Toimenpideluettelo,
Joukkoliikenne ja kimppakyydit
Nro
Lieksa

Ongelma/puute

Vastuu-taho Parannusehdotus

1

Koulukuljetusten
avaaminen

Lieksa

Koulukuljetuksien osittainen avaaminen itse maksaville
asiakkaille. Varataan kilpailutuksessa reitille muutama
ylimääräinen paikka ja tiedotetaan liikenteestä
kohdennetusti asiointimahdollisuutena. Koulukuljetuksien
rinnalle myöhäisempi vuoro työmatkaliikenteen
paluuvuoroksi ainakin isoimmille kylille.

2

Meiän kyyti palvelun kehittäminen Lieksa Joensuu välillä

Lieksa ja
Joensuu

Erillisen suunnitelman mukaisesti asiointiyhteyden sekä
perusturvan kuljetuksien kehittäminen Lieksan ja Joensuun
välillä

3

MYK-toimintaan
osallistuminen

Lieksa

Lieksan epäsäännöllisten kuljetuksien tilaukset keskitetään
matkojenyhdistelykeskukseen.

4

Koli - Joensuu kimppataksi
työmatkaliikenteeseen

Juuka ja
Lieksa

Muutetaan kimppataksin ehtoja ja kulkemista siten, että se
mahdollistaa myös työssäkulkemisen Joensuussa

5

Asiointiliikenteen
aikataulut

Lieksa

Asiointikuljetuksien aamuvuoro myöhemmäksi, jotta
vuorolta olisi suora syöttöyhteys Joensuuhun. Kartoitus iltaja viikonloppuliikenteen kulkutarpeista.

6

Nurmes - Lieksa Joensuu -yhteys

ELY-keskus
ja kunnat

Nro
Juuka

1

2

Ongelma/puute
Palveluliikenteen
palvelutason
kehittäminen
taajama-alueella.
Asiointiaikojen
pidentäminen
sivukyliltä tuleville.
Koulukyytien
aikataulujen
vakiinnuttaminen ja
koulukuljetuksien
avaaminen
asiointiliikenteelle

Syöttöyhteyksien kehittäminen junavuoroille esimerkiksi
kuntien asiointiliikenteen vuoroilta.

Vastuu-taho Parannusehdotus

Juuka

Asiakaspalautteena pidempi asiointiaika sekä useampi
asiointipäivä. Asiakaskysely / kysely 70 vuotta täyttäneille
palveluliikenteen asiointipäivistä, asiointiajoista, reiteistä,
markkinoinnista sekä oheispalveluista. Kehittämistoimet
tarkennetun asiakaspalautteen mukaisina.

Juuka

Koulujen lukujärjestyssuunnittelussa vakiinnutetaan koulun
alkamis- ja päättymisajat. Koulukuljetuksien osittainen
avaaminen itse maksaville asiakkaille. Varataan
kilpailutuksessa reitille muutama ylimääräinen paikka ja
tiedotetaan liikenteestä kohdennetusti
asiointimahdollisuutena.

3

Koli - Joensuu kimppataksi
työmatkaliikenteeseen

Juuka ja
Lieksa

4

MYK-toimintaan
osallistuminen

Juuka

Nro
Ongelma/puute
Nurmes

Muutetaan kimppataksin ehtoja ja kulkemista siten, että se
mahdollistaa myös työssäkulkemisen Joensuussa
Juuan epäsäännöllisten kuljetuksien tilaukset keskitetään
matkojenyhdistelykeskukseen.

Vastuu-taho Parannusehdotus

1

Koulukuljetusten
avaaminen
asiointiliikenteelle

2

Nurmes - Lieksa Joensuu -yhteys

3

Palveluliikenteen
palvelutason
kehittäminen
taajama-alueella.

Koulukuljetuksien osittainen avaaminen itse maksaville
asiakkaille. Varataan kilpailutuksessa reitille muutama
ylimääräinen paikka ja tiedotetaan liikenteestä
Nurmes
kohdennetusti asiointimahdollisuutena. Koulukuljetuksien
rinnalle myöhäisempi vuoro työmatkaliikenteen
paluuvuorona ainakin isoimmille kylille.
Syöttöyhteyksien kehittäminen junavuoroille esimerkiksi
kuntien asiointiliikenteen vuoroilta. Keskustan
ELY-keskus,
asiointiliikenteen voisi suunnitella niin, että se on junan
kunnat
saapumis- ja lähtöaikaan juna-asemalla ja siitä olisi suora
yhteys Porokylään
Asiakaspalautteena pidempi asiointiaika sekä useampi
asiointipäivä. Asiakaskysely / kysely 70 vuotta täyttäneille
Nurmes
palveluliikenteen asiointipäivistä, asiointiajoista, reiteistä,
markkinoinnista sekä oheispalveluista.

Ongelma/puute

Vastuu-taho Parannusehdotus

Nro
Valtimo
1

Koulukuljetusten
avaaminen
asiointiliikenteelle

Valtimo

2

Palveluliikenteen
palvelutason
kehittäminen
taajama-alueella.

Valtimo

Koulukuljetusten osittainen avaaminen itse maksaville
asiakkaille. Varataan kilpailutuksessa reitille muutama
ylimääräinen paikka ja tiedotetaan liikenteestä
kohdennetusti asiointimahdollisuutena.
Asiakaspalautteena pidempi asiointiaika sekä useampi
asiointipäivä. Asiakaskysely / kysely 70 vuotta täyttäneille
palveluliikenteen asiointipäivistä, asiointiajoista, reiteistä,
markkinoinnista sekä oheispalveluista.

Nro
Ongelma/puute
Vastuutaho Parannusehdotus
Kaikki kunnat
Tarve edistää
kimppakyytejä,
jotka toimivat
Käynnistetään kuntien ylläpitämät kimppakyytiportaalit, tai
yksityisautoilun ja
mieluiten yksi yhteinen koko Pielisen-Karjalan alueelle,
joukkoliikenteen
koska usein matkustustarve on yli kuntarajan. Houkutellaan
välimaastossa, eli
kunnat, ELY- nuorempaa väestöä toimimaan oman kylänsä
1
soveltuvat hyvin
keskus
kimppakyytiyhteyshenkilönä, joka jakaa mahdollisuudesta
joukkoliikenteen
tietoa myös ei nettiyhteyttä käyttäville henkilöille.
kustannustehokkuu
Yhteyshenkilöitä kannustetaan/palkitaan onnistuneista
den näkökulmasta
matkustajarekrytoinneista aiheeseen sopivilla palkinnoilla.
liian pienten
matkustajavirtojen
kuljettamiseen.
Kuntien www-sivuille selkeät reittikartat sekä aikataulut
tiesuunnittain. Erityisesti kutsuohjatuista liikenteistä
tarvitaan yksinkertaiset helppolukuiset toimintaohjeet.
Joukkoliikenteestä
Materiaali muotoillaan hyvin A4-tulostukseen soveltuvaan
2
tiedottamisen
kunnat
kokoon. Www-sivujen materiaalia tulostetaan mukaan
lisääminen.
otettavaksi kuntien asioimispisteissä. Kotiinjaettava
aikatauluesite sekä aikataulut esim. kauppojen
ilmoitustauluille.
Terveydenhuollon
kuljetuksissa
Terveys- PKSSK:n osastoille pitäisi saada tieto siitä, mihin aikaan on
3
huomioidaan
keskukset ja tulossa linja-autoja miltäkin suunnalta, ja ajanvarukset
julkisen liikenteen
PKSSK
pitäisi antaa linja-autovuorojen mukaan.
aikataulut.
Kuljetusten
suunnittelun
yhtenäistäminen.
Nurmes,
4
Hallintokuntien ja
Juuka ja
kuntien välisen
Valtimo
yhteistyön
lisääminen.

Liite 6. Toimenpideluettelo,
Liikenneturvallisuustyö
RISTEYSONNETTOMUUKSIEN VÄHENTÄMINEN
HALLINTOKUNTA

TOIMINTAPA

Opetussuunnitelmassa huomioidaan
liikenneturvallisuusasiat
läpäisyperiaatteella.
Opetus
”Minä teen suojatien” -kampanjan
toteutus.
- Kasvomaalaukset
- Julisteet
- Lähialueen suojateihin
tutustuminen
- Suojatieteemainen kirjoitus ja
piirustus
Kaikki hallintokunnat
Vastuullisuuden korostaminen
Vanhempainyhdistykset, Suojatiepartiointi, lasten saattaminen
eläkeläiskerhot
suojateiden yli koulujen alkaessa

TOTEUTUS

Opetus

Ikäihmiset (kerhot,
yksiköt)

Oman ajotavan päivittäminen

Ikäihmiset (kerhot,
yksiköt)

Risteysnäkemistä huolehtiminen

Ikäihmiset (kerhot,
yksiköt)
Tekninen

Asiointiaikojen valitseminen

Tekninen

Vaarallisiksi arvioitujen
tienylityspaikkojen parantaminen
Tiedottaminen risteysturvallisuudesta
Älypuhelinkielto liikkuessa

Materiaalin hankinta
suojatiekampanjoihin. Perehdytetään
koulut ja päiväkodit kampanjan
toteuttamiseen.

Viestintä, tietoiskut
Vanhempainyhdistykset / kerhot
ottavat haasteen ja suunnittelevat
toiminnan.
Tietoiskut kerhotilaisuuksissa.
Viestintä. Itsearviointi
(www.liikenneturva.fi)
ikäautoilijan kuntokurssin
järjestäminen.
Pidetään huolta omista istutuksista
sekä ilmoitetaan risteyksien
näkemäpuutteista tekniseen toimeen.
Tiedotus kerhoissa ja kotikäynneillä
Suunnittelu, rahoitus ja toteutus
Tiedottaminen paikallislehdissä,
kampanjointi teemalla, some-näkyvyys
Haasteeseen mukaan työpaikat,
koulut, kerhot

JALANKULKIJAN TURVALLISUUS / NÄKYMINEN
HALLINTOKUNTA

TOIMINTAPA

TOTEUTUS

Opetus

Heijastinliivien hankinta

Opetus

Heijastinliivikampanja käytön
edistämiseksi. Vaikuttaminen
asenteisiin
Yhteistyö heijastinkampanjoiden
toteutuksessa

Koteihin suositus ja pyyntö hankkia
heijastinliivit, yhteistyökumppanit
hankkivat liivejä sovitulle
kohdejoukolle.
Heijastinliivien markkinointi
työpaikoilla ja tapahtumissa, käytön
seuranta, heijastindemot kouluilla
Heijastimien ja heijastinliivien hankinta,
yhteinen tiedottaminen,
liikenneturvallisuusryhmän järjestämä
näkymistempaus syksyllä
Tiedottaminen työpaikoilla,
haastekampanjat
Istutukset eivät haittaisi näkemiä,
lumikasat riittävän matalia
Kunnossapidon ohjeistus,
kunnossapitokaluston kunto,
aurauksen ja hiekoituksen oikea ajoitus
(ohjeet). Viedään eteenpäin
urakoitsijoiden kanssa järjestettävissä
palavereissa.
Tarkistetaan valaistuksen teho ja
toteutus.

Eri hallintokunnat

Työpaikat

Heijastinkampanjointi

Tekninen

Liittymien näkemistä huolehtiminen

Tekninen

Auraus ja hiekoitus edistämässä
turvallisuutta

Tekninen

Riittävä valaistus

PYÖRÄILYTURVALLISUUS / KYPÄRÄN KÄYTTÄMINEN
HALLINTOKUNTA

TOIMINTAPA

TOTEUTUS

Opetus

Kypäränkäyttökysely

Opetus

Pyöräilyosaamisen parantaminen

Opetus

Kypärän käyttöön velvoittaminen

Opetus

5. luokat erityskohderyhmänä

Opetus

Kummiluokat opettajina

Tekninen / hallinto /
perusturva
Tekninen / hallinto /
perusturva

Tiedotus

Muistutetaan kypärän käytöstä
toteuttamalla kyselyn kypärän käytön
syistä sekä koululaisille että
opettajille. Käydään tulokset läpi
oppitunneilla.
 Liikenneinfot luokissa (koulut ja
päiväkodit)
 Tietoiskut vanhemmille,
 Koulun sääntöihin vaatimus
käyttää kypärää retkillä
 Pyöräilyn taitoradan
suorittaminen,
 ”Jussin tarina” luokissa,
 kypärän tuunauskurssi,
 kilpailut kypärän käyttämiseksi –
palkintona Holopaisen tuunaama
kypärä (mahdollisesti
toimijatyön kautta)
Kummiluokka (5. tai 6. luokka) opettaa
pyöräilykypärän käyttöä
esikoululaisille tai 1-luokkalaisille.
Infoja pyöräilykypärästä, pyöräilijän
säännöistä sekä pyörän valoista
Työmatkoille haasteena ”pakko”
käyttää pyöräilykypärää tai valoja
pyörässä.
Jaetaan pyörän valoja osana
liikenneturvallisuusryhmän
näkymistempausta.

Turvalaitteiden käyttö

Liikenneturvallisuusryhmä Näkymistempaukseen pyörän valot
mukaan

VASTUULLISUUS LIIKENTEESSÄ
HALLINTOKUNTA

TOIMINTAPA

TOTEUTUS

Opetus

Teemapäivä vanhemmat ja oppilaat
yhdessä

Nuorisotyö
Opetus / hallinto

Nuorten asenteisiin vaikuttaminen
Liikenteeseen liittyvät tiedottaminen

Ammattikoulutus
Autokoulut

Liikenneturvallisuuden pitäminen
teemana
Tarkkaamattomuus teemaksi

Työterveyshuolto

Tarkkaamattomuus teemaksi

Eläkeläiskerhot

Isovanhempien esimerkki liikenteessä

Lions

Liikenteen turvalaitteiden käytön
edistäminen

Vanhempien tunteisiin sekä tarpeisiin
vetoaminen, kumppaneina
Liikenneturva, liikennepuolen toimijat
Tietoiskut, jatkuva vaikuttaminen
 Tiedottaminen paikallislehdissä
 Tiedotteet yrityksiin
 Koulujen tiedotteet
vanhemmille
 Liikenneturvallisuusoppitunnit
 Tarkkaamattomuus teemana
Kiinnitetään huomiota opetuksessa
liikennettä häiritseviin tekijöihin,
tarkkaamattomuus
Käydään läpi matkapuhelimen käyttöä
sekä yrityksien vastuuta liikenteessä
Muistutetaan turvalaitteiden käytöstä
infoissa. Isovanhempien asemaa
roolimallina nostetaan esiin.
Turvalaitehankinnat

Liite 7. Toimenpideluettelo,
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet

Liite 8. Toimenpideluettelo, Esteettömyys

