Pyhäntä
Liikenneturvallisuustyön vuosikertomus 2019

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
liikenneturvallisuustoimija

Pyhännän liikenneturvallisuustyö
• Pyhäntä 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
• Pyhännän liikenneturvallisuusryhmä kokoontui vuonna 2019 kaksi kertaa - 25.3. ja 16.10.
• Ryhmän kokoonpano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Timo Aitto-oja, tekninen toimi (pj)
Asta Huttunen, varhaiskasvatus
Johanna Saaranen, esikoulu
Samuli Yrjänä, koulutoimi
Eeva Mahosenaho, kouluterveydenhoitaja
Ritva Hantula, sosiaalijohtaja
Matti Saaranen, vapaa-aikaohjaaja (liikunta ja nuoriso)
Vesa Still, Poliisi
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Seppo Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Jukka Vanhanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Antti Kopola, Pelastuslaitos
Jukka Puurunen, taksiliikennöitsijä
Noora Airaksinen, Sitowise /liikenneturvallisuustoimija (siht.)

Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä!
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Liikennekasvatuksen toimenpiteet 2019
•

Ryhmässä käsitelty liikenneonnettomuustilastot ja käyty läpi ajankohtaisia liikenneturvallisuushankkeita ja
aloitteita tie- ja katuverkolla.

• Liikenneturvan kouluttajat olivat mukana Perttulin päivillä 24.8. Liikenneturvallisuusasiat esillä.
• Liikenneturvallisuusryhmässä käsiteltiin 1.6.2020 voimaan tulevia tieliikennelain muutoksia:
• Kevät: siirtymäsäännökset, tieliikenteen periaatteet sekä pyöräilyä ja jalankulkua koskevia muutoksia
• Syksy: moottoriajoneuvolla ajamista koskevat keskeiset muutokset
• Turvaa tenaville -tapahtuma järjestettiin 4.9. Rantsilassa, Pyhännän lapset (1.-2.-luokkalaiset) kuljettiin mukaan
tapahtumaan.
• Taikuri Alfrendo ja Taika-avain –liikenneturvallisuusesitys järjestettiin 6.9. alakoululaisille
• Heijastimia (200 kpl) ja pyöränvaloja (50 kpl) jaettiin syksyllä.
• Esikoululaisten liikenneturvallisuusviikko syksyllä; teemoina erityisesti turvallinen jalankulku ja pyöräily.
• Vanhemmille suunnatun Tulitko ajatelleeksi –kampanjan aloitus varhaiskasvatuksessa.
• Nopeusnäyttö on ollut Kestiläntiellä, nopeustietoa kerätty.
• Lisäksi erityisesti koulut ja päiväkodit ovat toteuttaneet itsenäisesti liikennekasvatustoimenpiteitä osana
opetussuunnitelmia ja omaa toimintaansa.
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Liikenneympäristön parantamistoimenteet
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden karttakäyttöliittymän toimenpiteet käyty läpi ja
ajantasainen listaus löytyy toimijatyön nettisivuston etusivulta: www.liikenneturvallisuus.info
Keskeiset hankkeet vuonna 2019:
• Liikekiinteistön rakentaminen liikennejärjestelyineen
• Kestiläntien (mt 822) nopeusrajoituksen alentaminen.
Keskeiset toimenpidetarpeet lähitulevaisuudessa:
• Nopeusrajoituksen 60 km/h jatkaminen Kajaanin suuntaan valtatiellä 28.
• Kestiläntien (mt 8229 hidasteet päällystysurakan yhteydessä.
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Tieliikenneonnettomuudet Pyhännällä 2015-2019
(Tilastokeskuksen ennakkotieto 2019)

• Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui vuosina 2014-2018 yhteensä 34, joista 6 (18%) johti
loukkaantumiseen ja kaksi (6%) kuolemaan.
• Vuotuinen onnettomuusmäärä on vaihdellut välillä 5-12. Kuolemaan johtaneita
onnettomuuksia sattuu harvoin.
• Onnettomuuksissa kuoli yhteensä kaksi henkilöä, yksi pyöräilijä ja yksi henkilöauton kuljettaja.
Loukkaantuneita oli yhteensä 11, joista lähes kaikki olivat henkilöauton kuljettajia tai matkustajia.
• Molemmat kuolleet olivat 55-64-vuotiaita
ja loukkaantuneista lähes puolet oli
15-24-vuotiaita nuoria.
• Onnettomuudet kartalla: Poliisin tilastoimat ,
Pelastustoimen tilastoimat , Hirvieläinonnettomuudet
• Huomionarvoista on, että suuri
osa mm. polkupyöräilijöiden loukkaantumiseen johtavista yksittäisonnettomuuksista jää poliisin tilastojen
ulkopuolelle.

Tieliikenneonnettomuudet Pyhännällä 2015-2019
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