Kemijärven liikenneturvallisuustyöryhmän kokous 2/2020
29.10.2020 klo 9:00 alkaen
Teams
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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
▪ Kuisma avasi kokouksen. Konsultti toimii sihteerinä.
▪ Paikalla
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jukka Kuisma
Marja-Leena Karjalainen
Antero Myllykangas
Emilia Hangasvaara
Anniina Leinonen
Petri Niska
Merja Lämsä
Pentti Keskikallio
Minna Koukkula

Kemijärven kaupunki, tekniset palvelut
Kemijärven kaupunki, varhaiskasvatus
Kemijärven kaupunki, vanhuspalvelu
Kemijärvi kaupunki (vieras)
YIT (vierailija)
Liikenneturva
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Toimija, Sitowise Oy

▪ Pois
•
•
•
•
•
•
•

Ilpo Tervonen
Heidi Laukkanen
Mikael Ritola
Ilkka Iso-Heikio
Marjo Saarela
Niko Autti
Pasi Vartioniemi

Kemijärven kaupunki, koulutoimi
Kemijärven kaupunki, nuoriso ja vapaa-aika
Kemijärven kaupunki, nuorisoneuvosto
Kemijärven kaupunki, elinkeino
Kemijärven kaupunki, tiedotus
Lapin pelastuslaitos
Poliisi

▪ Muistio lähetetään tiedoksi
•
•
•
•
•
•
•

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

Poliisi
Poliisi
Lapin ELY -keskus
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Lapin ELY -keskus
Lapin ELY -keskus
22.12.2020
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2. Edellisen kokouksen muistio
▪ Edellinen kokous pidettiin 25.3.2020
▪ Kokouksessa sovittiin:
▪ Päiväkodin vanhempain ilta päiväkodin valmistumisen jälkeen (yhteys Marja-Leena).
▪ Suojateiden sijaintien tarkentaminen.
▪ Pyörällä kouluun –kampanja (myös pyöräilykypärä)
▪ Saattoliikenneteemasta viestintää koulun alkuun.
▪ Kesätapahtuma (TLL) siirretään syksylle/talveen/tulevaan kesään.
▪ Punainen Liitu järjestetään kun kaikki puhujat löytyvät. Etenee omalla aikataululla.
▪ Turvaa Tenaville järjestetään syksyllä.
▪ Syksyn kokouksen aiheet tiedotus ja koulu hankkeen esittely.

22.12.2020
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3. Tiedotus
▪ Keskusteltiin tiedottamisen lisäämisestä. Kaupunki voi jakaa eteenpäin toimijan sekä Liikenneturvan
materiaalia. Toimijan kautta viestiä jaetaan kuukausikirjeen, projektipankin, instragramin ja facebookin
kautta.
▪ Koulutoimea voi jakaa jakamaan Wilman kautta tiedotteita vanhemmille.
▪ Kuntia on aktivoitu tekemään kunnan nettisivuille liikenneturvallisuustyöstä infoa
(http://www.keminmaa.fi/liikenneturvallisuus)
▪ Tapahtumista lähetetiin vinkki paikallislehteen.
▪ Tiedottaja kokouksien jakelussa → Tiedoksi listalle
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4. Tuleva liikennekasvatustyö
▪ Niska esitteli Liikenneturvan kuulumiset (kts. liite)
▪ Mahdollisuuksia
• Sähköisiä info tilaisuuksia esim. uudesta tieliikennelaista voidaan tarpeen tullen järjestää.
• Päivähoidon vanhempainilta järjestetään sitten kun päiväkoti on valmistunut
• Mopo –koulutuksiin materiaalia
• Liikenneluotsi
• Kesätapahtuma (TLL) → siirretään tulevaan kesään
• Punainen Liitu → järjestetään kun kaikki puhujat löytyvät. Etenee omalla aikataululla.
• Turvaa Tenaville → järjestetään syksyllä
• Saattoliikenne infoa kun uusi koulu käynnistyy
• Heijastimet toimitetaan Marja-Leena Karjalaiselle.
• Ensi vuona voisi jakaa turvaliivejä koululaisille.
▪ N. 1,5 kk siten oli pyöräily tapahtuma.

22.12.2020
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5. Liikenneympäristön parantaminen
▪ ELY-keskuksen kuulumiset (päällystys, silta, perusparannus ym.)

• Tämän hetkisen päällysteohjelmassa Kemijärvelle on muutamia kohteita (mm. vt 5:lle). Päällysteohjelma tarkentuu talven aikana kun
saadaan lopullinen tieto käytettävissä olevista rahoista. Myös urapaikkausten sijainti sekä määrät tarkentuu talven aikana.
• Siltaremontteja ei ole tällä hetkellä suunniteltu Kemijärven alueelle.
• Alueella urakoitsijana toimii YIT. Anniina Leinonen on urakan työmaapäällikkö. YIT infoaa asukkaita ajankohtaisista asioista mm.
facebookin kautta.
• ITMF:lle esitetty liikennevalo tarve vt 5/Pelkosennimentien liittymään.
• Varrion siltahankkeesta on yleissuunnitelma työn alla. Suunnitelma valmistuu ensi vuoden puolella.
• Kt 82 Kalliosalmi – Kemijärvi parantamisesta on hankearviointi työn alla.
• Uuteen tieliikennelakiin liittyviä liikennemerkki muutoksia toteutettu maastossa.
• Hirvimerkkien sijainteja on päivitetty

▪ Koulu –hankeen tilanne

• Hangasvaara kertoi kouluhankkeen tämän hetkinen tilanne.
• Keskusteltiin miten linja-autoilla tulevat oppilaat jätetään. Linja-autoja tulee 5-6 kpl alueella. Pohdittiin voiko Kiertotietä käyttää
saattoliikenteen tarpeisiin.
• Rakentamisen aikaiseen liikenteen ohjaukseen kiinnitetään huomioita. Vanhempia tulee infota miten alueella pitää liikkua.

▪ Aloitteet & hankkeet

• ELYssä on käsittelyssä Juutusjärvelle nopeusrajoitusaloite. Vastausta ei ole vielä annettu.
• 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.
Kohteeseen voisi asettaa ainakin lapsia –varoitusmerkin.
• Betomiaseman kohdan nopeusrajoituksen alentamisesta tullut aloite. Aloite on aiheellinen.
• Halosentien ja Jatullinkadun liittymään suojatiellä aita tekee näkemäesteen. Kuisma selvittää onko aita tiealueella.
• Vt 5 Sipovaaran kohdalla linja-autopysäkille kulku on vaarallinen. Kohteesta voisi tehdä hankekortin.
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6. Liikenneturvallisuustilanteen kehittyminen
▪ Katsaus onnettomuustilanteeseen

• Poliisin tietoon on tullut alkuvuoden aikaan 13 onnettomuutta, joissa loukkaantui neljä henkilöä. Yksi onnettomuuksista johti
kuolemaan (kelkkaturma).
• Kelkkaturman seurauksena virallisille reiteille tullaan merkitsemään stop-merkit metsäautoteiden ylityskohtiin.

▪ Onnettomuudet löytyvät kartalta:
•
•
•
•

https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/poliisi/
https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/pelastuslaitos/
https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/hirvielain/
Tietoa poro-onnettomuuksista löytyy www.porokello.fi

22.12.2020

8

7. Sidosryhmien puheenvuorot
▪ Kaupunki
• Biotehtaan investointipäätöstä odotetaan

▪ Liikenneturva
• Ei lisättävää

▪ ELY –keskus
• Lappiin on teon alla suojatieselvitys. Selvityksen mukaan n. 50 % suojateistä on tämän hetkisen ohjeistuksen vastaisia. Esim.
suojateitä ei saisi olla 60 km/h tai ylinopeusrajoitus alueilla. Selvityksessä keskitytään näihin ohjeen vastaisiin korkean
nopeusrajoituksen suojateihin. Toimenpide vaihtoehdot ovat suojatien poisto, nopeusrajoituksen lasku tai rakenteellinen
toimenpide esim. liikennevalot. Muutoksia maastossa tullaan tekemään tulevien vuosien aikana

▪ Poliisi
• Ei paikalla

▪ Pelastuslaitos
• Ei paikalla

▪ Muut tahot
• Ei lisättävää.
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8. Muut asiat
▪ Koulutukset

• Kävely, pyöräily ja liikenneturvallisuus maankäytön suunnittelussa webinaari sarjan aineisto löytyy
www.liikenneturvallisuus.info –sivustolta.
• Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 10.11.

22.12.2020
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9. Kokouksessa sovittiin
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sähköisiä info tilaisuuksia esim. uudesta tieliikennelaista voidaan tarpeen tullen järjestää.
Päivähoidon vanhempainilta järjestetään sitten kun päiväkoti on valmistunut
Mopo –koulutuksiin materiaalia
Liikenneluotsi
Kesätapahtuma (TLL) → siirretään tulevaan kesään
Punainen Liitu → järjestetään kun kaikki puhujat löytyvät. Etenee omalla aikataululla.
Turvaa Tenaville → järjestetään syksyllä
Saattoliikenne infoa kun uusi koulu käynnistyy
Heijastimet toimitetaan Marja-Leena Karjalaiselle.
Ensi vuona voisi jakaa turvaliivejä koululaisille.
ELYssä on käsittelyssä Juutusjärvelle nopeusrajoitusaloite. Vastausta ei ole vielä annettu.
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. Kohteeseen voisi asettaa ainakin lapsia –varoitusmerkin.
Betomiaseman kohdan nopeusrajoituksen alentamisesta tullut aloite. Aloite on aiheellinen.
Halosentien ja Jatullinkadun liittymään suojatiellä aita tekee näkemäesteen. Kuisma selvittää onko aita
tiealueella.
Vt 5 Sipovaaran kohdalla linja-autopysäkille kulku on vaarallinen. Kohteesta voisi tehdä hankekortin.
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10. Seuraava kokous
▪ Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 3.3.2021 klo. 9:00
• Nuorisotoimen puheenvuoro

11. Kokouksen päättäminen
▪ Kokous päätettiin noin klo. 11:00.
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