Alavieska
Liikenneturvallisuustyön vuosikertomus 2019

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
liikenneturvallisuustoimija

Alavieskan liikenneturvallisuustyö
• Alavieska kuuluu 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
• Alavieskan liikenneturvallisuusryhmä kokoontui vuonna 2019 kaksi kertaa - 2.4. ja 26.9.
• Ryhmän kokoonpano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasi Turpeinen, yhtenäiskoulu (pj)
Tuomas Haggman, tekninen toimi
Helena Häivälä, Laura Kaattari, päivähoito
Aili Nuorala, ikäihmisten edustaja
Jouko Eerola, Jokilaaksojen pelastuslaitos
Marko Säily, Poliisi
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.
• Taikuri Alfrendo ja Taika-avain -esitys pienimmille alakoululaisille järjestettiin keskiviikkona 4.9.
Esityksessä käsiteltiin liikenneturvallisuusaiheita tarinan ja taikuuden keinoin.
• 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 hankittu ja jaettu päivähoidossa ja koululaisille (200 kpl).
• Kaikista tapahtumista tiedotettiin paikallismedialle. Lisäksi erityisesti koulut ja päiväkodit ovat
toteuttaneet itsenäisesti liikennekasvatustoimenpiteitä osana opetussuunnitelmia ja omaa
toimintaansa.
4

Liikenneympäristön parantamistoimenteet
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden karttakäyttöliittymän toimenpiteet käyty läpi ja
ajantasainen listaus löytyy toimijatyön nettisivuston etusivulta: www.liikenneturvallisuus.info
Ajankohtaiset toimenpiteet:
• Jokiniityntie (mt 7770) välillä Virintie – Someronkyläntie, kevyen liikenteen väylä ja
suojatiesaareke Virintien liittymään. Suunnittelun käynnistäminen.
• Keltasirkun päiväkodin saattoliikenne- ja pihajärjestelyjen suunnittelu ja toteutus.
• Nopeusrajoitusmuutos valtatiellä 27; nopeusrajoituksen 80 km/h jatkaminen Alavieskan
kohdalta mt 787 liittymästä Ylivieskan suuntaan noin 400 metriä Kiviniementien/Nyypakantien
liittymän taakse.
• Kraatarintien kunnostus.
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Tieliikenneonnettomuudet Alavieskassa 2015-2019
(Tilastokeskuksen ennakkotieto 2019)

• Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui vuosina 2015-2019 yhteensä 55, joista viisi
(15%) johti loukkaantumiseen ja kaksi (4%) kuolemaan.
• Vuotuinen onnettomuusmäärä on vaihdellut välillä 2-10. Kuolemaan johtaneita
onnettomuuksia sattuu harvoin.
• Viiden vuoden aikana onnettomuuksissa kuoli kaksi iäkästä pyöräilijää ja loukkaantui yhteensä 10
henkilöä. Loukkaantuneista 8 oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia, yksi jalankulkija ja yksi muun
ajoneuvon kuljettaja. Yksi henkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti (vuodet 2015-2018).
• Loukkaantuneista kolme oli nuoria
(15-24-vuotiaita) ja niin ikään kolme
iäkkäitä (yli 75-vuotiaita) henkilöitä.
• Onnettomuudet kartalla:
• Poliisin tilastoimat
• Pelastustoimen tilastoimat
• Hirvieläinonnettomuudet

Tieliikenneonnettomuudet Alavieskassa 2015-2019
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