Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2017

Raahe
Raahe 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
Raahen liikenneturvallisuusryhmä kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa (30.3. ja 19.10.)
Liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano:
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Paula Pihkanen, Raahen kaupunki, tekninen toimi
Matti Hummastennniemi, Raahen kaupunki
Eija Saarela, Raahen kaupunki, varhaiskasvatus
Niilo Ojala, Raahen kaupunki
Aki Huhtala, Raahen kaupunki
Markku Häyhä, Raahen kaupunki
Timo Elfving, Raahen kaupunki, koulutoimi
Jussi Kauppinen, Raahen kaupunki, joukkoliikennesuunnittelija
Erkki Sivonen, vanhusneuvosto
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Heino Heikkinen, ELY-keskus
Tarja Jääskeläinen, ELY-keskus
Pekka Toiviainen, ELY-keskus
Jukka-Pekka Ansamaa, toinen aste
Arto Virret, SSAB
Timo Mattila, Jokipelastus
Pekka Kankaanpää, Jokipelastus
Jaakko Juustila, Poliisi
Anssi Karjaluoto, autokoulut
Noora Airaksinen , liikenneturvallisuustoimija (siht)

Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä!
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Liikennekasvatuksen toimenpiteet 2017
Ajankohta

Kohderyhmä

Toimenpide

19.-20.4.

8.-luokkalaiset

Mopo-oppitunnit kaikille 8.-luokkalaisille.

Toukokuu

Peruskoulu

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

Toukokuu

Mopoilijat ja pyöräilijät

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

30.8.2017

1.-luokkalaiset

Turvaa tenaville –tilaisuus Raahen liikuntahallissa. Kaikki 1.-luokkalaiset sekä yhdistetyt 1.-2-luokat
osallistuivat.

3.10.2017

Iäkkäät

Liikenneturvan kouluttaja mukana vanhusten viikon iäkäsmessuilla. Kuluttajan toimesta jaettiin
heijastimia/liukuesteitä ja kerrottiin nastoitusmahdollisuuksista

syksy

päättäjät

Tiedote liikenneturvallisuusasioista.

Talvi 17-18

kuntalaiset

Tiedote talvikunnossapidosta

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.
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Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet
Vuonna 2017 valmistui liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden karttakäyttöliittymä,
linkki palveluun löytyy toimijatyön nettisivuston etusivulta: www.liikenneturvallisuus.info
Keskeiset edistettävät liikenneympäristön parantamistoimenpiteet on esitetty punaisella
värillä. ELY-keskus ja kaupunki toteuttaa toimenpiteitä vuotuisten määrärahojen puitteissa.
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Liikenneonnettomuudet
•

Raahen tieliikenteessä on viimeisen viiden vuoden aikana kuollut yhteensä 10 ja loukkaantunut 143 henkilöä.

•

Onnettomuuksissa olivat osallisena useimmiten 16-17-vuotiaat mopoilijat ja 18-19-vuotiaat nuoret auton
kuljettajat.
Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset
ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 308 800 euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa
onnettomuuksissa noin 2 200 euroa (Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen, Trafi 2016). Kuntien
maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin 15-20 % mm. pelastus-, terveys- ja sosiaalitoimen
menoina aikaisempien tutkimusten mukaan (mm. Valmixa 2006).
Raahen alueella 2012-2016 tapahtuneista onnettomuuksista aiheutuu kustannuksia keskimäärin 6,6 milj. euroa
vuodessa, josta kaupungille kohdistuvien kustannusten osuus on noin 1,3 milj. euroa.
Raahen kaupungin osuus liikenneturvallisuustoimijan työstä on 12 700 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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