Kalajoki
Liikenneturvallisuustyön vuosikertomus 2019

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
liikenneturvallisuustoimija

Kalajoen liikenneturvallisuustyö
• Kalajokikuuluu Oulun eteläiseen liikenneturvallisuustoimija-alueeseen, jossa on yhteensä 17
kuntaa. Liikenneturvallisuustoimija on kuntien ja ELY-keskuksen yhdessä hankkima palvelu.
• Kunnan liikenneturvallisuustyö 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
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Liikenneturvallisuusryhmä
• Kalajoen liikenneturvallisuusryhmä kokoontui vuonna 2019 kaksi kertaa - 2.4. ja 26.9.
• Ryhmän kokoonpano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annukka Takalo, tekniset palvelut (pj)
Marko Raiman, tekniset palvelut
Heikki Seppä, perusopetus, alakoulu
Juho Silvasti, perusopetus, alakoulu
Miia Hämäläinen, koululaiskuljetukset
Outi Kalliokoski, perusturva
Teuvo Tuorila, perusopetus yläkoulu
Merja Gronoff, vanhuspalvelut
Elina Nygård, varhaiskasvatus
Niina Juola, nuoriso ja vapaa-aika
Riku Saksholm, lukio
Minna Saari, 4H yhdistys
Sari Puhakka, 4H yhdistys
Petri Lehkonen, pelastuslaitos
Tomi Reinikainen, poliisi
Seppo Rasmus, autoliitto
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Seppo Heikkinen, ELY-keskus
Pekka Toiviainen, ELY-keskus
Noora Airaksinen, liikenneturvallisuustoimija (siht)

Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä!
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Liikennekasvatuksen toimenpiteet 2019
•

Ryhmässä käsitelty liikenneonnettomuustilastot ja käyty läpi ajankohtaiset liikenneturvallisuushankkeet ja
aloitteet tie- ja katuverkolla.

•

Nuorisotoimi jakoi vastuunkantaja-pipoja sekä pyörän valoja pyöräilyviikon tapahtumissa.

•

4H järjesti kerhoissa pyöräkatsastustoimintaa keväällä ja syksyllä.

•

Turvaa tenaville –tapahtuma 1.-2.-luokkalaisille järjestettiin 4.9.

•

Liikenneturvallisuusryhmässä käsiteltiin 1.6.2020 voimaan tulevia tieliikennelain muutoksia:
• Kevät: siirtymäsäännökset, tieliikenteen periaatteet sekä pyöräilyä ja jalankulkua koskevia muutoksia
• Syksy: moottoriajoneuvolla ajamista koskevat keskeiset muutokset

•

Vanhemmille suunnatun Tulitko ajatelleeksi –kampanjan aloitus varhaiskasvatuksessa.

•

Heijastimia hankittiin 300 kpl, jotka jaettiin kouluissa sekä 4H:n toiminnassa.

•

Heijastavia matkakorttikoteloita jaettiin koulukuljetusoppilaille.

•

Kaikista tapahtumista tiedotettiin paikallismedialle. Lisäksi erityisesti koulut ja päiväkodit ovat toteuttaneet
itsenäisesti liikennekasvatustoimenpiteitä osana opetussuunnitelmia ja omaa toimintaansa.
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Liikenneympäristön parantamistoimenteet
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden karttakäyttöliittymän toimenpiteet käyty läpi ja
ajantasainen listaus löytyy toimijatyön nettisivuston etusivulta: www.liikenneturvallisuus.info
Keskeisiä käynnissä olevia hankkeita:
• Pohjankyläntien parantaminen, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä.
• Matkailutie päällystetty ja siirtyy kaupungin hoitoon vuoden 2020 alusta.
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Tieliikenneonnettomuudet Kalajoella 2015-2019
(Tilastokeskuksen ennakkotieto 2019)

• Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui vuosina 2015-2019 yhteensä 186, joista 49 (22%) johti loukkaantumiseen ja
seitsemän (3%) kuolemaan. Vuotuinen onnettomuusmäärä on vaihdellut välillä 23-50.
• Onnettomuuksissa kuoli kahdeksan henkilöä, heistä seitsemän oli henkilö- tai pakettiauton kuljettajia tai matkustajia ja yksi
moottoripyöräilijä. Uhreista viisi oli 15-24-vuotiaita nuoria ja kolme 65-74-vuotiaita.
• Loukkaantuneita oli yhteensä 57 ja heistä 10 loukkaantui vakavasti (vuodet 2015-2018). Loukkaantuneista kolmasosa oli 15-24-vuotiaita
nuoria ja 56% (32) oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Loukkaantuneita mopoilijoita oli kahdeksan, moottoripyöräilijöitä sekä
polkupyöräilijöitä molempia kuusi ja jalankulkijoita kolme.
• Onnettomuudet kartalla: Poliisin tilastoimat , Pelastustoimen tilastoimat , Hirvieläinonnettomuudet
• Huomionarvoista on, että suuri osa mm. polkupyöräilijöiden loukkaantumiseen johtavista yksittäisonnettomuuksista jää poliisin
tilastojen ulkopuolelle.
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja loukkaantuneiden
ikäjakauma (n=57)
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