Nivala
Liikenneturvallisuustyön vuosikertomus 2021

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
liikenneturvallisuustoimija

Nivalan liikenneturvallisuustyö
• Nivala 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
• Nivalan liikenneturvallisuusryhmä kokoontui vuonna 2021 kaksi kertaa: 25.3. ja 20.10.
• Ryhmän kokoonpano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jouni Hautala, tekninen toimi
Kari Kaartinen, tekninen toimi
Juha Peltomaa, tekninen toimi
Riitta Viitakangas, sivistystoimi
Sari Suhonen, varhaiskasvatus
(Heidi Kangaskokko, hyvinvointitoimiala)
Jutta Ojala, hyvinvointitoimiala
Virpi Mehtälä, nuorisopalvelut
Tuomas Viitala, tekn. ltk
Leena Peltosaari, kaupunginhallitus
Pekka Niemelä, Nivalan liikuntakeskus Oy
Janne Nikula, peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Mika Lukkarinen, Nivalan ammattiopisto
Seppo Heikkinen, ELY-keskus
Pekka Toiviainen, ELY-keskus
Rainer Kinisjärvi, Liikenneturva
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Eero Huttunen, Jokilaaksojen pelastuslaitos
Jani Mäkinen, Nivalan autokoulu
Henrik Vähätiitto, Oulun poliisilaitos
Eine Hosio, Nivalan hyte-ryhmä
Noora Airaksinen, liikenneturvallisuustoimija / Sitowise

Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä!
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Liikenneturvallisuustyö 2021
 Ryhmässä käsiteltiin liikenneonnettomuustilastot ja käytiin läpi ajankohtaiset liikenneturvallisuushankkeet ja aloitteet tie- ja
katuverkolla. Toimenpiteet kartalla
 Keskeisiä hankkeita mm. jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Ojalanperältä Juntinkankaalle (rakentaminen alkamassa), jalankulku- ja
pyöräilyväylä valtatielle 28 välille radan ylikulkusilta – Koivuahontie (suunnitelma valmistumassa) ja valtatie 28 / Asematien liittymän
parantaminen (kanavointi ja valo-ohjaus) (suunnitelma valmistumassa).

 Vanhemmille suunnattua Tulitko ajatelleeksi –viestintäkampanjaa jatkettiin yläkoululaisten vanhemmille mm. Wilma-viestein.
 Taika-Petteri ja pyörällä paras –virtuaaliesitys järjestettiin 3.-4.11. Osallistujina 2.-3.-luokkalaiset.
 Toteutettu liikenneturvallisuusviestintää kaupungin somekanavien kautta hyödyntämällä Liikenneturvan infografiikkaa.
 Toteutettiin kuusiosainen tietoiskusarja – aiheina mm. tietyömaiden liikenteen ohjaus, väylien rakentamisen ja kunnossapidon
turvallisuusdokumentaatio, mopoilun haasteet, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kunnissa, digiroad ja kuntien päivitysvastuut sekä
koulukuljetuskilpailutuksen ympäristö ja turvallisuusnäkökohdat.
 Syksyllä jaettiin pyörän etu- ja takavaloja koululaisille/varhaiskasvatukseen ja toteutettiin heijastinpuu Marrasvalkee—tapahtuman
aikaan.
 Uusia päättäjiä tiedotettu liikenneturvallisuusasioista.
 Ryhmää ja hallintokuntia tiedotettu ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista, kuten Traficomin valtionavustuksista (kävelyn ja
pyöräilyn infrahankkeet, liikenneturvallisuus, liikkumisen ohjaus), opetushallituksen liikenneturvallisuusviikosta ja sen
materiaaleista sekä tulevasta toiminnasta.
 Alueen lehtiin laitettu tiedote kuntien turvallisuuskyselyn tuloksista painottaen vanhempien vastuuta lasten
liikennekasvatuksessa.
Lisäksi kaupungin eri hallintokunnissa tehdään jatkuvaa liikenneturvallisuustyötä osana toimintaa.
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Tieliikenneonnettomuudet Nivalassa 2017-2021
(Tilastokeskuksen ennakkotieto 2021)
Kuolleet

Tieliikenneonnettomuudet Nivalassa 2017-2021
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Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet (n=42)
75- vuotta
7%
65-74 vuotta
10 %
55-64 vuotta
3%

15-24 vuotta
45 %

45-54
vuotta
14 %

1

0
2017

2018
Kuolemaan johtaneet

2019

2020

Loukkaantumiseen johtaneet

35-44 vuotta
14 %

2021

1

42

25-34 vuotta
7%

Onnettomuudet kartalla: Poliisin tilastoimat, Pelastustoimen tilastoimat , Hirvieläinonnettomuudet
Huomionarvoista on, että suuri osa mm. polkupyöräilijöiden loukkaantumiseen johtavista
yksittäisonnettomuuksista jää poliisin ja pelastuslaitoksen tilastojen ulkopuolelle.
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