Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2018

Pyhäjoki
Pyhäjoki kuuluu Oulun eteläiseen liikenneturvallisuustoimija-alueeseen, jossa on yhteensä 17 kuntaa.
Liikenneturvallisuustoimija on kuntien ja ELY-keskuksen yhdessä hankkima palvelu.
Kunnan 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 ohjausryhmässä.
Internet-sivut: www.liikenneturvallisuus.info
Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuustoimija:
Noora Airaksinen, Sitowise
noora.airaksinen@sitowise.com, p. 0400 922 372

Liikenneturvallisuusryhmä
Pyhäjoen liikenneturvallisuusryhmä kokoontui vuonna 2018 kaksi kertaa (27.2. ja 11.9.)
Liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aimo Korpi, Pyhäjoen kunta (pj)
Pirkko Lintunen, Pyhäjoen kunta, tekninen lautakunta
Riikka Kylmäoja, Pyhäjoen kunta
Sannamari Sala, Pyhäjoen kunta
Jari Vähäkainu, Fennovoima, tuuraajana Tommi Hietala
Tero Niemi, Pyhäjoen kunta, Teron tuuraajana toistaiseksi Kaisa Tornberg
Mikko Salmela, Pyhäjoen kunta, sivistyslautakunta
Niko Rantanen, Pyhäjoen kunta, sivistysltk pj
Liikenneturvallisuustyö
Antero Tervonen, Pyhäjoen kunta
Heino Heikkinen, ELY-keskus
Tarja Jääskeläinen, ELY-keskus
Pekka Toiviainen, ELY-keskus
Ari Jokela (Destia), tienhoitourakoitsija
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Hannu Louhimaa, Pyhäjoen seurakunta
Paula Lammi, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Antero Suomela, Jokipelastus
Kauko Himanka, Jokipelastus
Jaakko Juustila, Jorma Pöykkö (Heikki Eskola, Harri Hiitola, Paavo Klintrup), poliisi
Noora Airaksinen, liikenneturvallisuustoimija (siht.)
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on yhteistyötä!

Liikennekasvatuksen toimenpiteet 2018
•

20.4. mopoilun turvallisuuteen liittyvä Tappomopo-esitys yläkoululaisille.

•

Pyöräilyviikon markkinointi, ”Pyörällä kauppaan”-teema

•

11.9. järjestettiin eteläisen alueen yhteinen Turvallinen koulumatka -tilaisuus Ylivieskassa.

•

Fillarilla-aineiston käyttöä tukevat virtuaalilasikehikot hankittu ja luovutettu käyttöön,
Liikenneturvan koulutuksia tarpeen mukaan.

•

Pelastuslaitos järjestänyt eskareille,
4.-9.-luokkalaisille ja eläkeläisille tilaisuuksia.

•

Heijastimia jaettu 150 kpl sivistystoimen/nuorisotoimen
johdolla.

•

Hankittu ja jaettu vastuunkantaja-heijastinlogolla
varustetut pipot ryhmäläisille.

•

Liikenneturvan työmatkaliikenteen asiakaskirje ja
tapahaaste ryhmäläisille.

•

Lisäksi koulutoimi ja varhaiskasvatus huomioi
liikenneturvallisuusasiat jokapäiväisessä toiminnassaan.

Kaikista tapahtumista tiedotettiin paikallismedialle. Lisäksi erityisesti koulut
ja päiväkodit ovat toteuttaneet itsenäisesti liikennekasvatustoimenpiteitä
osana opetussuunnitelmia ja omaa toimintaansa.
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Liikenneympäristön parantaminen
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden karttakäyttöliittymä löytyy toimijatyön
nettisivuston etusivulta: www.liikenneturvallisuus.info
Kunta ja ELY-keskus toteuttavat toimenpiteitä määrärahojen puitteissa.
Lähitulevaisuuden kärkitoimenpiteet:
•

Pyhäjoen keskeinen hanke on Vanhatien saneeraus, joka alkoi 2018 ja jatkuu keväällä 2019.
Talviaikaisten reittien järjestelyt ja ohjaus ja niistä tiedottaminen (kunta ja ELY-keskus).

•

S-marketin liittymän toimenpiteet (ELY-keskus).

•

Eteläkyläntien painumakorjaukset ja näkemäraivaukset (ELY-keskus).
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Tieliikenneonnettomuudet Pyhäjoella 2013-2017
•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui vuosina 2013-2017 yhteensä 66, joista viisi
(8%) johti loukkaantumiseen ja yksi (2%) kuolemaan. Vuotuinen onnettomuusmäärä on vaihdellut välillä 821.

•

Onnettomuuksissa kuoli yksi iäkäs traktorin kuljettaja. Loukkaantuneita oli yhteensä 8, joista puolet oli 5564-vuotiaita. Loukkaantuneista suurin osa (75%) oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Lisäksi
loukkaantui yksi moottoripyöräilijä ja yksi pakettiauton kuljettaja.

•

Onnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/onn/

•

Huomionarvoista on, että suuri osa mm. polkupyöräilijöiden loukkaantumiseen johtavista
yksittäisonnettomuuksista jää poliisin tilastojen ulkopuolelle.
Tieliikenneonnettomuudet Pyhäjoella 2013-2017
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