Kemijärven liikenneturvallisuustyöryhmän kokous 2/2019
29.10.2019 klo 9:00 alkaen
Kaupunginhallituksen kokoushuoneessa
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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
▪ Kuisma avasi kokouksen. Konsultti toimii sihteerinä.
▪ Paikalla
•
•
•
•
•
•
•

Jukka Kuisma
Marja-Leena Karjalainen
Pasi Vartioniemi
Eetu Raappana
Ville Niemelä
Tarmo Oikarinen
Minna Koukkula

Kemijärven kaupunki, tekniset palvelut
Kemijärven kaupunki, varhaiskasvatus
Poliisi
Destia
Destia
Lapin ELY-keskus
Toimija, Sitowise Oy

▪ Pois
•
•
•
•
•
•
•
•

Antero Myllykangas
Ilpo Tervonen
Heidi Laukkanen
Mikael Ritola
Ilkka Iso-Heikio
Niko Autti
Merja Lämsä
Pentti Keskikallio

Kemijärven kaupunki, vanhuspalvelu
Kemijärven kaupunki, koulutoimi
Kemijärven kaupunki, nuoriso ja vapaa-aika
Kemijärven kaupunki, nuorisoneuvosto
Kemijärven kaupunki, elinkeino
Lapin pelastuslaitos
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus

▪ Muistio lähetetään tiedoksi
•
•
•
•
•
•

Pekka Kaisanlahti
Markku Riipi
Tarmo Oikarinen
Jutta Kaisanlahti
Anna-Liisa Niskala
Juha Tapio

Poliisi
Lapin ELY -keskus
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY -keskus
Lapin ELY -keskus
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2. Edellisen kokouksen muistio
▪ Edellinen kokous pidettiin 27.3.2019
▪ Kokouksessa sovittiin:
• Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma esitellään kunnan johtoryhmälle. Heidi esittelee suunnitelman ja sen vuosikellot
johtoryhmälle. Heidi huolehtii myös aineiston Intraan.
• Heijastimia tulossa syksyllä. Kunnan kannattaa miettiä kohderyhmää näkymistempaukselle tai järjestää ns.
”heijastinpuu”.
• Filla & Rillan tiimoilta Petri ottaa yhteyttä Ilpoon. Menee syksyyn. Samaan voisi yhdistää pyöräily aiheisen tempauksen
tai pyörällä kouluun -kampanjan.
• Päivähoidon vanhempainillan tiimoilta otetaan Marja-Leenaan yhteyttä.
• Mopo/mönkijä –koulutusten tiimoilta otetaan yhteyttä Ilpoon.
• Iäkäs liikenteessä –tapahtumia järjestetään jos on tarvetta.
• Poliisi voisi tehdä Renkaat kuntoon! Henkisen valvotatempaus paikkakunnalla syksyllä.
• Saattoliikenneteema koulumuutosten yhteydessä huomioidaan.
• Punainen Liitu lukio ja ammattikouluikäisille. Petri on asian tiimoilta yhteydessä Ilpoon ja Tapaniin.
• Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet käydään läpi syksyn kokouksessa.
• Tarkistetaan voiko vt 5 ja Pelkosenniemen tien liittymään toteuttaa kiertoliittymää.
• Kaupunki laatii aloitteen Vt 5 ja Pelkosenniemen tien liittymään lisättäväksi yläpuolinen opaste selkeyttämään
kaistajärjestelyitä.
• Koulun ja terveyskeskuksen ympäristöön voisi harkita alue 30 km/h –nopeusrajoitusta. Asia tutkitaan onko ao. muutos
mahdollinen. → tehdään aloite ELY:lle
• Maastossa on joitakin liikennemerkkipuutteita/-virheitä. Näistä otetaan tarkemmin yhteys Kuismaan. → Puutteita ei
ole vielä korjattu. Kuisma vie asiaa eteenpäin.
9.1.2020
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3. Tieliikennelain kokonaisuudistus
▪ Niska esitteli tieliikennelain kokonaisuudistusta kts. liite ”TLL-2, kuntakokous”.

4. Tuleva liikennekasvatustyö
▪ Niska esitteli Liikenneturvan aineiston kts. liite ”kuntadiat syksy 2019”.

▪ Keskustelussa nousi esille:
•
•
•
•
•

Keväällä pidettäisiin päiväkodilla vanhempain ilta. Marja-Leena ottaa yhteyttä Petriin.
Heijastimia on tulossa. Heijastimet toimitetaan kuntaan postitse.
Kouluun otetaan yhteyttä ja kerrotaan mahdollisuuksista (Filla & Rilla yms)
Kemijärven kärkitapahtumaa pitää miettiä. Tapahtuman pitäisi olla ns. koko perheen tapahtuma.
Jos tulee muita tarpeita (esim. kelkat) niin ottaa yhteyttä Niskaan.
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5. Liikenneympäristön parantaminen
▪ Oikarinen kävi läpi ELY-keskuksen kuulumiset

• Tehdas päätöstä odotetaan. Hankkeet ovat ”jäissä” niin kauan kuin ei tiedetä tuleeko tehdas vai ei.
• Kunnossapito urakka kilpailutetaan. Uusi sopimuskausi alkaa 1.10.2020.

▪ Koulu –hanke
•
•
•
•

Hillaan kouluun keskitetään kaikki oppilaat
Rakentaminen käynnistyy kesällä 2020. Koulun pitäisi olla käytössä syksyllä 2021.
Hankesuunnitteluvaiheessa nyt
Todennäköistä, että opettajien pysäköinti laajenee maantien toiselle puolelle.

▪ Päiväkodin liikennejärjestelyitä parannetaan parhailaa.
▪ Aloitteet & hankkeet
• Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet käydään läpi Kuisman kanssa.
• ELY –ottaa kantaa voiko vt 5 ja Pelkosenniemen tien liittymään toteuttaa kiertoliittymää.
• Kaupunki laatii aloitteen Vt 5 ja Pelkosenniemen tien liittymään lisättäväksi yläpuolinen opaste selkeyttämään
kaistajärjestelyitä.
• Koulun ja terveyskeskuksen ympäristöön voisi harkita alue 30 km/h –nopeusrajoitusta. Asia tutkitaan onko ao. muutos
mahdollinen.
• Maastossa on joitakin liikennemerkkipuutteita/-virheitä. Kuisma huolehtii muutokset maastoon.
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6. Liikenneturvallisuustilanteen kehittyminen
▪ Käytiin läpi poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien tilanteen.

• Tammi – elokuu 2019 on poliisille tullut tietoon kaksi onnettomuutta. Tämä on samaa tasoa edellisen vuoden kanssa.

▪ Keskustelussa nousi esille:

• Hirviä näkee mutta onnettomuusmäärät on laskusuunnassa.
• Ns. tievarsi poroja ollut. Piha poroja nykyjään entistä enemmän.
• Lumi ehkäisee eläinonnettomuuksia kun eläimen näkee paremmin.
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7. Sidosryhmien puheenvuorot
▪ Kaupunki
• Särkijärvellä tasoristeystä parannetaan (ajoyhteys katkaistaan).
• Montaa asiaa lykätään tällä hetkellä tehdas päätöksen myötä.

▪ Liikenneturva
• Ei lisättävää

▪ ELY –keskus
• Liikenneturvallisuustoimijatyön sopimus on loppumassa. Seuraava sopimuskausi 2020-2022.

▪ Poliisi
• Raskaan liikenteen valvontaan pitäisi pystyä tekemään enemmän. Ei ole paikkoja tarpeeksi. Tästä asiasta on, jälleen, mennyt
tietoa Väylä virastoon.

▪ Pelastuslaitos
• Ei paikalla

▪ Muut tahot
• Destia: Sää haastaa kunnossapitäjiä. Haastavimmat kelit on silloin kun lämpötila vaihtelee 0 kummallakin puolella.
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8. Muut asiat
▪ 19.11.2019 Lapin liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä
▪ 20.11.2019 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi
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9. Kokouksessa sovittiin
▪ Kokouksessa sovittiin seuraavaa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keväällä pidettäisiin päiväkodilla vanhempain ilta. Marja-Leena ottaa yhteyttä Petriin.
Heijastimia on tulossa. Heijastimet toimitetaan kuntaan postitse.
Kouluun otetaan yhteyttä ja kerrotaan mahdollisuuksista (Filla & Rilla yms)
Kemijärven kärkitapahtumaa pitää miettiä. Tapahtuman pitäisi olla ns. koko perheen tapahtuma.
Jos tulee muita tarpeita (esim. kelkat) niin ottaa yhteyttä Niskaan.
Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet käydään läpi Kuisman kanssa.
ELY –ottaa kantaa voiko vt 5 ja Pelkosenniemen tien liittymään toteuttaa kiertoliittymää.
Kaupunki laatii aloitteen Vt 5 ja Pelkosenniemen tien liittymään lisättäväksi yläpuolinen opaste selkeyttämään kaistajärjestelyitä.
Koulun ja terveyskeskuksen ympäristöön voisi harkita alue 30 km/h –nopeusrajoitusta. Asia tutkitaan onko ao. muutos
mahdollinen.
• Maastossa on joitakin liikennemerkkipuutteita/-virheitä. Kuisma huolehtii muutokset maastoon.
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10. Seuraava kokous
▪ Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 25.3.2020 klo. 9.00 kokoushuone kaupunginhallituksen kokoushuone.

11. Kokouksen päättäminen
▪ Kokous päätettiin noin klo. 10.55.
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