Kärsämäki
Liikenneturvallisuustyön vuosikertomus 2020

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
liikenneturvallisuustoimija

Kärsämäen liikenneturvallisuustyö
• Kärsämäki 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
2

Liikenneturvallisuusryhmä
• Kärsämäen liikenneturvallisuusryhmä kokoontui vuonna 2020 kaksi kertaa: 25.3. ja 15.10.
• Ryhmän kokoonpano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esko Hämäläinen, tekniset palvelut (pj)
Juha Korkiakoski, sivistyspalvelut
Minja Ahola, terveyspalvelut
Juha Häkkilä, poliisi
Jarmo Kuosmanen, Jokilaaksojen pelastuslaitos
Rainer Kinisjärvi, Liikenneturva
Seppo Heikkinen, ELY-keskus
Jukka Vanhanen, ELY-keskus
Noora Airaksinen, liikenneturvallisuustoimija (siht.)

Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä!
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Liikenneturvallisuustyö 2020
 Ryhmässä käsiteltiin liikenneonnettomuustilastot ja käytiin läpi ajankohtaiset
liikenneturvallisuushankkeet ja aloitteet tie- ja katuverkolla. Toimenpiteet kartalla
 Kunnassa käyty keskustelua järjestövetoisesta lasten liikennepuistohankkeesta.
 Kevään kokouksessa jatkettiin 2019 aloitettua tieliikennelain uudistuksen käsittelyä,
aihekokonaisuutena koululais- ja päivähoitokuljetusta sekä liikennevirhemaksua koskevat

keskeiset muutokset.
 Koulujen liikenneturvallisuuspäivä järjestettiin 1.-4.-luokkalaisille 29.9. (Frosterus ja Saviselkä). Aiheina
pienimmillä turvallinen tien ylitys, liikennemerkit, tarkkaamattomuus ja pyöräilijän varusteet.

 Webinaari tieliikennelain muutoksista järjestettiin 14.5.
 Turvaa tenaville-tapahtuma jouduttiin perumaan koronan vuoksi, korvaavana tapahtumana järjestettiin koulujen

liikenneturvallisuuspäivä sekä toimitettiin opettajille liikenneturvallisuusaiheiset videot ja tehtäviä hyödynnettäväksi.

 Vanhemmille suunnattua Tulitko ajatelleeksi –viestintäkampanja jatkettiin varhaiskasvatuksessa: jaettiin
jääraappoja ja Wilma-viestejä vanhemmille (myös alakoulut).
 Toteutettiin kuusiosainen webinaarisarja liittyen tieliikenneonnettomuuksien tilastointiin, vaikutusten arviointiin,
liikennesuunnitteluun ja maankäytön suunniteluun.

 Heijastimia ja pyörän valoja jaettu eri kohderyhmille varhaiskasvatukseen , koululaisille ja henkilökunnalle.
 Turvallisuuskysely kaupunkilaisille toteutettiin 15.10.-15.11.
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Tieliikenneonnettomuudet Kärsämäellä 2016-2020
(Tilastokeskuksen ennakkotieto 2020)
Kuolleet

Tieliikenneonnettomuudet Kärsämäellä 2016-2020
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Loukkaantumiseen johtaneet
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Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet
65-74 vuotta
3%

75- vuotta
3%
15-24 vuotta
27 %

55-64
vuotta
10 %
45-54 vuotta
14 %

35-44 vuotta
23 %

25-34 vuotta
20 %
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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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