Pyhäntä
Liikenneturvallisuustyön vuosikertomus 2020

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 2020 kaksi kertaa: 25.3. ja 15.10.
• Ryhmän kokoonpano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Timo Aitto-oja, tekninen toimi (pj)
Asta Huttunen, varhaiskasvatus
Johanna Saaranen, esikoulu
Samuli Yrjänä, koulutoimi
Eeva Mähösenaho, 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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Liikenneturvallisuustyö 2020
 Ryhmässä käsiteltiin liikenneonnettomuustilastot ja käytiin läpi
ajankohtaiset liikenneturvallisuushankkeet ja aloitteet tie- ja katuverkolla.
Toimenpiteet kartalla
 Pyhännälle valmistui lasten liikennepuisto, joka avajaisia vietettiin 3.9.
Avajaisissa mukana Liikenneturvan kouluttaja.
 Kevään kokouksessa jatkettiin 2019 aloitettua tieliikennelain uudistuksen
käsittelyä, aihekokonaisuutena koululais- ja päivähoitokuljetusta sekä

liikennevirhemaksua koskevat keskeiset muutokset.
 Webinaari tieliikennelain muutoksista järjestettiin 14.5.
 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.
 Jaettiin heijastimia varhaiskasvatuksessa ja pyörän valoja Raution koululaisille.
Samalla viestittiin polkupyörän takavalon pakollisuudesta. Hankittu lasten
huomioliivejä uuteen varhaiskasvatuskeskukseen.
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Tieliikenneonnettomuudet Pyhännällä 2016-2020
(Tilastokeskuksen ennakkotieto 2020)
Kuolleet

Tieliikenneonnettomuudet Pyhännällä 2016-2020

Loukkaantuneet

14
12

• Liikenteessä kuolleet olivat 5564-vuotiaita.
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Omaisuusvahinkoon johtaneet
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Kuolemaan johtaneet

1

• Loukkaantuneista 40% oli 15-24vuotiaita nuoria.

2019
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1

Loukkaantumiseen johtaneet

2
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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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