Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2017

Reisjärvi
Reisjärvi 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 seudullisessa ohjausryhmässä.
Internet-sivut: www.liikenneturvallisuus.info
Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuustoimija:
Noora Airaksinen, Sitowise
noora.airaksinen@sitowise.com, p. 0400 922 372

Liikenneturvallisuusryhmä
Reisjärven liikenneturvallisuusryhmä kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa (2.3. ja 19.9.).
Ryhmän kokoonpano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raija Potila, kunnanjohtaja
Sami Puputti, tekninen johtaja
Teuvo Nyman, kunnanvaltuuston vpj
Teijo Haapaniemi, vapaa-aikasihteeri
Tapio Ylinen, terveystiedon lehtori
Jarmo Viljamäki, Niemenkartanon alakoulu
Heikki Jylkkä, Autoliitto
Juhani Tilli, rehtori
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Rainer Kinisjärvi, Liikenneturva
Tarja Jääskeläinen, ELY-keskus
Heino Heikkinen, ELY-keskus
Jukka Vanhanen, ELY-keskus
Noora Airaksinen, liikenneturvallisuustoimija (siht.)

Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä!
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Liikennekasvatuksen toimenpiteet 2017
Ajankohta

Kohderyhmä

Toimenpide

21.3.2017

0.-2.-luokkalaiset

Liikenneturvallisuutta käsittelevät Taikuri Alfrendo ja Taika-avain esitykset kaikille 0.-2.-luokkalaisille.

Toukokuu

Peruskoulu

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

Toukokuu

Mopoilijat ja pyöräilijät

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

6.11.2017

Iäkkäät

Liikenneturvan kouluttajan luento iäkkäille yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Syksy

Kuntalaiset

Toimintarahalla hankittuja heijastimia jaettiin liikenneturvallisuusryhmän toimesta iäkkäille ja muille
kuntalaisille

Kaikkiin kuntiin hankittiin koulujen käyttöön myös virtuaalilasit, jolla halutaan tukea Liikenneturvan keväällä 2018 julkaistavan Fillarillaaineiston hyödyntämistä.
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
Kartalla on esitetty Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet.
Ns. edistettävät toimet on esitetty punaisella värillä. Ne on katsottu tärkeimmiksi
lähitulevaisuuden hankkeiksi. Toimenpidettä klikkaamalla avautuu tarkempi kuvaus
toimenpiteestä.
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Liikenneonnettomuudet
•

Reisjärven tieliikenteessä on viimeisen viiden vuoden aikana loukkaantunut yhteensä 10 henkilöä.
Liikennekuolemia ei ole tapahtunut lainkaan.

•

Onnettomuuksissa oli useimmiten osallisena nuori auton kuljettaja.

•

Reisjärven alueella tapahtuneista onnettomuuksista aiheutuu kustannuksia keskimäärin 0,64 milj. euroa
vuodessa, josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on noin 0,13 milj. euroa.
(Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen, Trafi 2016).

•

Reisjärven kunnan osuus liikenneturvallisuustoimijan työstä on 3 800 euroa vuodessa. ELY-keskus
osallistuu rahoitukseen samansuuruisella summalla.

•

Lisätietoja onnettomuuksista, Onnettomuudet kartalla
Onnettomuudet 2012-2016

Osallisten kulkumuoto ja ikä 2012-2016
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