Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2018

Raahe
Raahe kuuluu Oulun eteläiseen liikenneturvallisuustoimija-alueeseen, jossa on yhteensä 17 kuntaa.
Liikenneturvallisuustoimija on kuntien ja ELY-keskuksen yhdessä hankkima palvelu.
Kaupungin liikenneturvallisuustyö perustuu ajantasaiseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan ja sisältää
sekä liikenneympäristön parantamistoimet että monialaisen liikennekasvatustyön.
Liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan liikenneturvallisuusryhmässä.
Liikenneturvallisuustoimija tukee kuntia liikenneturvallisuustyössä osallistuen
liikenneturvallisuusryhmien toimintaan sekä suunnitellen ja organisoiden erilaisia toimenpiteitä
yhteistyössä kunnan, keskeisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Toimija avustaa kuntia erityisesti
liikennekasvatustoimenpiteissä mutta myös liikenneympäristön toimenpiteiden ohjelmoinnissa ja
tiedonhallinnassa.
Toimijan työtä ohjataan kuntien yhteisessä ohjausryhmässä.
Internet-sivut: www.liikenneturvallisuus.info
Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuustoimija:
Noora Airaksinen, Sitowise
noora.airaksinen@sitowise.com, p. 0400 922 372

Liikenneturvallisuusryhmä
Raahen liikenneturvallisuusryhmä kokoontui vuonna 2018 kaksi kertaa (27.2. ja 11.9.)
Liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paula Pihkanen, Raahen kaupunki, tekninen toimi
Matti Hummastennniemi, Raahen kaupunki
Eija Saarela, Raahen kaupunki, varhaiskasvatus
Niilo Ojala, Raahen kaupunki
Aki Huhtala, Raahen kaupunki
Markku Häyhä, Raahen kaupunki
Timo Elfving, Raahen kaupunki, koulutoimi
Jussi Kauppinen, Raahen kaupunki, joukkoliikennesuunnittelija
Erkki Sivonen, vanhusneuvosto
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Heino Heikkinen, ELY-keskus
Tarja Jääskeläinen, ELY-keskus
Pekka Toiviainen, ELY-keskus
Jukka-Pekka Ansamaa, toinen aste
Arto Virret, SSAB
Timo Mattila, Jokipelastus
Pekka Kankaanpää, Jokipelastus
Jaakko Juustila, Poliisi
Anssi Karjaluoto, autokoulut
Noora Airaksinen , liikenneturvallisuustoimija (siht)

Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä!
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Liikennekasvatuksen toimenpiteet 2018
•

Pyöräilyviikon markkinointi, ”Pyörällä kauppaan”-teema

•

Fillarilla-aineiston käyttöä tukevat virtuaalilasikehikot hankittu ja luovutettu käyttöön. Liikenneturvan
koulutus pidetty muutamalle alakoulun opettajalle, jotka pilotoivat toimintatapaa.

•

Eteläisen alueen yhteinen Turvallinen koulumatka –tilaisuus Ylivieskassa 11.9. Raahesta osallistuja
mukana.

•

Tappomopo-esitykset kaikille 8-luokkalaisille: 18.4. ja 19.4.

•

Laadittu tiedote mopoilijoiden vanhemmille liittyen
häiritsevään mopoiluun, jaettu Wilman kautta.

•

Tilaisuus eläkeläisille Vihannissa 17.10. Kerrottu liikenneturvallisuusasioista
ja jaettu materiaalia.

•

Heijastimia hankittu ja jaettu vanhusten viikon tapahtumissa 6.10.
alkaen sekä päiväkodeissa. Mahdollisesti myös naisten messuilla.

•

Hankittu vastuunkantaja-heijastinlogolla varustetut pipot ryhmäläisille.

•

Liikenneturvan työmatkaliikenteen asiakaskirjettä markkinoitu ryhmäläisille.

Tapahtumista tiedotettiin paikallismedialle. Lisäksi erityisesti koulut ja päiväkodit ovat toteuttaneet itsenäisesti
liikennekasvatustoimenpiteitä osana opetussuunnitelmia ja omaa toimintaansa.
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Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden karttakäyttöliittymä löytyy toimijatyön
nettisivuston etusivulta: www.liikenneturvallisuus.info
ELY-keskus ja kaupunki toteuttavat toimenpiteitä vuotuisten määrärahojen puitteissa.
Suurena hankkeena vuonna 2018 toteutettiin valtatien 8 parantaminen Mettalanmäen
kohdalla.
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Tieliikenneonnettomuudet Raahessa 2013-2017
•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui vuosina 2013-2017 yhteensä 354, joista 90 (25%) johti
loukkaantumiseen ja kuusi (2%) kuolemaan. Vuotuinen onnettomuusmäärä on vaihdellut välillä 27-37 ja trendi on
ollut voimakkaasti laskeva

•

Onnettomuuksissa kuoli seitsemän henkilöä. Heistä neljä oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia, yksi pyöräilijä,
yksi jalankulkija ja yksi muun ajoneuvon kuljettaja. Uhreista yksi oli alle 14-vuotias lapsi ja yksi oli iäkäs, yli 75vuotias.

•

Loukkaantuneita oli yhteensä 130 ja suurin ikäryhmät oli 15-24-vuotiaat. Loukkaantuneista yli puolet (59%) oli
henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Loukkaantuneita mopoilijoita oli 26, polkupyöräilijöitä 12 ja
moottoripyöräilijöitä viisi. Onnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/onn/

•

Huomionarvoista on, että suuri osa mm. polkupyöräilijöiden loukkaantumiseen johtavista
yksittäisonnettomuuksista jää poliisin tilastojen ulkopuolelle.
Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden
ikäjakauma (n=137)
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