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Liikenneturvallisuuskoordinaattori
Loimaan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui
vuonna 2012. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty monipuolinen toimenpideohjelma. Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista ja seudun liikenneturvallisuustilanteen
kehittymistä on seurattu 2-3 vuoden välein, viimeksi vuonna 2019.
Liikenneturvallisuuden edelleen edistämiseksi seurantakokouksessa päätettiin alustavasti yhteistyöstä liikenneturvallisuuskoordinaattorimallissa
Loimaan seudun kunnista Aura, Loimaa, Pöytyä, Marttila ja Koski TL kesken vuoden 2020 mittaisena kokeiluna.
Liikenneturvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on avustaa ja tukea kuntien
liikenneturvallisuustyöryhmiä ja kuntien eri toimialoja käytännön liikenneturvallisuustyössä (kokoontumiset, tapahtumat ja tempaukset, liikennekasvatus, viestintä jne.). Koordinaattori vastaa myös suunnitelman seurantaan liittyvistä tehtävistä (toimenpiteet ja mittarit).
Työn pääpaino on liikennekasvatukseen ja viestintään liittyvien toimenpiteiden ideoinnissa ja edistämisessä sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön ja kokemusten vaihdon edistämisessä. Liikenneturvallisuuskoordinaattorilla on keskeinen rooli myös liikenneympäristöön parantamistoimenpiteiden toteutumisen seurannassa sekä asiantuntijatukena erilaisissa liikenneympäristön turvallisuusparannuksiin liittyvissä kysymyksissä. Kunnat voivat itse tarkentaa liikennekasvatustyöhön ja liikenneympäristötoimiin liittyvän asiantuntijatuen välisen painotuksen.
Työn kokonaishinnaksi on sovittu 9 300 eur (alv 0%), jota ei saa ylittää
ilman tilaajan suostumusta. Toimeksianto suoritetaan KSE 2013 kohdan
5.3.1. mukaisesti (Kokonaishinta on veloitus sovitusta toimeksiannosta
sisältäen palkkion, erityiset korvaukset ja kulut sekä matkakustannukset
ja matka-ajan veloitukset.)
ELY-keskuksen tuen jälkeen Marttilan osuus kustannuksista on 452,50 €.

Päätös:

Päätän, että Marttila osallistuu yhteistyöhön liikenneturvallisuuskoordinaattorimallissa vuoden 2020 mittaisena kokeiluna.

Liitteet:

Tarjous Loimaan seudun kuntien liikenneturvallisuuskoordinaattori 2020

Kirsi Halkola
Tekninen johtaja

MARTTILAN KUNTA
Tekninen johtaja

Teknisen johtajan päätös
4.12.2019 § 47

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen. velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, Tekninen lautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen

4.12.2019

Tiedoksiantopäivä

4.12.2019

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

