Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2017

Ylivieska
Ylivieska 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 seudullisessa ohjausryhmässä.
Internet-sivut: www.liikenneturvallisuus.info
Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuustoimija:
Noora Airaksinen, Sitowise
noora.airaksinen@sitowise.com, p. 0400 922 372

Liikenneturvallisuusryhmä
Ylivieskan liikenneturvallisuusryhmä kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa (13.2. ja 18.9.)
Liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risto Oja, koulutoimi (pj)
Mauri Haikola, tekninen toimi
Karoliina Mustonen, tekninen toimi
Piritta Majava-Niemi, nuorisotoimi
Ulla-Maija Miettilä, varhaiskasvatus
Anna-Maija Virtanen, koulutoimi Jokiranta
Esa Isokoski, Centria amk
Rainer Kinisjärvi, Liikenneturva
Tarja Jääskeläinen, ELY-keskus
Heino Heikkinen, ELY-keskus
Pekka Toiviainen, ELY-keskus
Jouni Pummila, pelastuslaitos
Mikko Korkeakoski, Jokilaakson poliisilaitos
Seija Pulli-Marjakangas, kansalaisopisto
Juhani Isotalo, vanhusneuvosto / tekn. ltk
Noora Airaksinen, liikenneturvallisuustoimija (siht)

Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä!
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Liikennekasvatuksen toimenpiteet 2017
Ajankohta

Kohderyhmä

Toimenpide

10.5.2017

Peruskoulu

Tarkkaamattomuuteen (mm. mobiililaitteet liikenteessä) liittyviä toimintamalleja toteutettiin koululla.

Toukokuu

Mopoilijat ja pyöräilijät

Palkitseva valvonta –kampanja. Poliisi jakoi valvonnan yhteydessä lahjakortteja hyvin käyttäytyville
mopoilijoille ja pyöräilijöille, joiden kulkuneuvo oli asianmukaisessa kunnossa.

19.5.2017

Iäkkäät

Iäkkäät ja autoilu –tapatuma liikuntakeskuksessa.

5.9.2017

yläkoululaiset

Mopoilun turvallisuuteen ja riskeihin liittyvä Tappomopo-esitys.

31.10.2017

Iäkkäät

Ajoterveys ja autoilu -webinaarin paikallistilaisuus Ylivieskassa. Mukana Alavieskan eläkeläisiä.

Syksy

kaupunkilaiset

Toimintarahalla hankittuja heijastimia jaettiin nuokkarilla, kaupungin asiointipisteessä ja päättäjille.

Kaikkiin kuntiin hankittiin koulujen käyttöön myös virtuaalilasit, jolla halutaan tukea Liikenneturvan keväällä 2018 julkaistavan Fillarillaaineiston hyödyntämistä.
Kaikista toimenpiteistä tiedotettiin paikallismedialle. Lisäksi erityisesti koulut ja päiväkodit ovat toteuttaneet itsenäisesti
liikennekasvatustoimenpiteitä osana opetussuunnitelmia ja omaa toimintaansa.
Lisäksi Ylivieskan liikenneturvallisuusryhmälle myönnettiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuuspalkinto helmikuussa
2017.
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Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet
Liikenneturvallisuusryhmässä seurataan myös liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen
liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden toteutumista ja tuetaan ohjelmointia. Toimenpiteistä
tunnistetaan kärkihankkeet, joita edistetään kaupungin ja ELY-keskuksen toimesta lähitulevaisuudessa. Työ
on vielä osittain kesken.
ELY-keskuksen keskeiset edistettävät hankkeet:
•

Valtatie 27, kevyen liikenteen väylä välille nykyinen alikulku (kt 86) - Kalliontie

•

Valtatie 27, Savontie / Pohjolantien liittymä, nelihaaraliittymän kanavointi ja liikennevalot

•

Valtatie 27, linja-autopysäkkiparit (2 kpl), Savontien ja Vähäkankaantien liittymiin

•

Valtatien 27 kehittäminen välillä Valtakatu–Palkkitie, tavoitteena on poistaa nykyiset toimivuus- ja
turvallisuus puutteet ja mahdollistaa olemassa olevan ja tulevan maankäytön kehittäminen. Sisältää
useita turvallisuutta ja sujuvuutta parantavia toimenpiteitä.

•

Koskipuhdontien hidasteet (4 kpl)

•

Kaksi suojatiesaareketta Visalantielle (maantie 7770) koulun kohdalle

•

Sievintielle (kantatie 63) väistötila Koivukalliontien liittymään

•

Linja-autopysäkki, Vähäkankaantie (maantie 7830)

•

Suojatiesaareke Visalantielle (maantie 7770) Knuutilantien liittymään
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Liikenneonnettomuudet
•

Ylivieskan tieliikenteessä on viimeisen viiden vuoden aikana kuollut yhteensä neljä ja loukkaantunut 60
henkilöä.

•

Onnettomuuksissa olivat osallisena useimmiten 15-16-vuotiaat mopoilijat ja 18-19-vuotiaat nuoret auton
kuljettajat.

•

Ylivieskan alueella tapahtuneista onnettomuuksista aiheutuu kustannuksia keskimäärin 3,1 milj. euroa
vuodessa, josta kaupungille kohdistuvien kustannusten osuus on noin 0,6 milj. euroa.
(Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen, Trafi 2016).

•

Ylivieskan kaupungin osuus liikenneturvallisuustoimijan työstä on 7 100 euroa vuodessa. ELY-keskus
osallistuu rahoitukseen samansuuruisella summalla.

•

Lisätietoja onnettomuuksista, Onnettomuudet kartalla
Onnettomuudet 2012-2016

Osallisten ikä ja kulkumuoto 2012-2016
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