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1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Jouko Kivelä avasi kokouksen ja toimii kokouksen puheenjohtajana,
Ilpo Tervosen ollessa esteellinen. Sihteerinä toimii Hanna Leskinen.

P +358 20 755 611
F +358 20 755 6201
www.ramboll.fi

Tarkistettiin työryhmän kokoonpano. Jouko Kivelä siirtyy eläkkeelle
ja hänen tilalleen tulee Jesse Kananen. Muuten työryhmän kokoonpano on sama kuin asialistassa.

2.

Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistiota. Jatulinkadun korjaus on
tehty. Liikenneturvallisuus suunnitelma toteutetaan vuonna 2017.
Kuumaniemi korjataan pöytäkirjaan.

3.

Liikenneturvallisuustilanne kunnassa
Keskusteltiin liikenneturvallisuustilanteesta. Liiikennemäärät tulevat
lisääntymään Kirkkokadulla uuden S-Marketin valmistuttua.
Petri Niska kävi läpi liikenneonnettomuustilastoja. Onnettomuustilastoissa näkyvissä kasvua edelliseen vuoteen.
Hirvionnettomuuksia vuonna 2015 oli lapin alueella 154. Kohtuullinen määrä olisi 40. Kemijärven alueella onnettomuuksia noin 5.

4.

Toteutunut liikenneturvallisuustyö
Petri Niska kertoi, että syksyllä 2015 on järjestetty nuori kuljettajatilaisuuksia sekä onnistunut suojatietempaus.
Ramboll Finland Oy
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
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Kotipaikka Espoo

5.

Mahdolliset aloitteet
Keskusteltiin Heikinkadun väistämisvelvollisuudesta. Kivelän Jouko kertoi, että Heikinkatu
jatkuu Särkelän päiväkodille asti. Kivelä esitti, että lisätään liittymään väistämisvelvollisuus
– liikennemerkki.
Pelkosenniementien liittymäalue aiheuttaa edelleen liikenneturvallisuus ongelmia. Oikeanpuoleista kaistaa ajetaan suoraa, vaikka yläpuolinen opaste ohjaa kääntymään oikealle,
kaista päättyy risteykseen. Keskusteltiin risteysalueen liittymäalueen muutostarpeista. Mikäli
yläpuoliset opasteet olisivat määräysmerkkejä (pyöreät, siniset, pakollisen ajosuunnan määräävät merkit), pystyisi poliisi puuttumaan asiaan paremmin.
Pelastuslaitoksen Ville Rankinen toi lisäksi esille, että Pelkosenniementien ylittävä suojatie
aiheuttaa vaaratilanteita. Mikäli auto pysähtyy oikeanpuoleisella kaistalla suojatien eteen,
ajetaan vasemman puoleista kaistaa suoraan välittämättä suojatiestä. Liittymäalueen länsipuolella on alikulkukäytävä, jota pitäisi suosia suojatien sijaan. Keskusteltiin muutosehdotuksista. Esitettiin, että suojatie poistetaan ja eteläisen pyörätien takana oleva kaide korjataan. Lisäksi tehdään tarvittavat muutos työt keskisaarekkeeseen ja Pelkosenniementien
liittymäkainaloon. Kemijärven kaupunki tekee asiasta aloitteen ELY-keskukseen (liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi).
Keskusteltiin Särkelän koulun linja-auton jättöpaikan ongelmista. Esitettiin, että jatkossa linja-auto jättää lapset Rovaniementien varrella olevalle linja-autopysäkille. Pysäkiltä on
kevyen liikenteen yhteys koulun pihalle. Leskinen on yhteydessä Ilpo Tervoseen asian
eteenpäin viemiseksi.

6.
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Sidosryhmien puheenvuorot
-

Kunta
o Tehty polanteiden poistoja ja lunta ajettu paljon pois.
o Tulevia peruskorjauskohteita
§
Halmetie (osa)
§
Sepänkatu
§
Varikkotie
o Lisäksi pienempiä korjauskohteita
§
Honkatie klv
§
Ojakatu
§
Särkeläntie klv (osa)

-

Liikenneturva
o Reila (Yhteiset reittimerkinnät) hankkeen läpikäynti
o Moottorikelkkailuoppaan läpikäynti
o Kevyet liikkumisvälineet
§
Sähköiset liikkumisvälineet osaksi kevyttä liikennettä 1.1.2016 alkaen
§
sähköpyörässä käytettävä kypärää
o Leskinen toimittaa linkit aineistoihin työryhmän jäsenille.

-

ELY-keskus
o Lapin liikenneturvallisuusfoorumi ke 16.11.2016

o
o
o
o

o
o

o
o

-

-

7.

Poliisi
Pelastuslaitos
o Rankinen kertoi Pelastuslaitoksen kuulumisia
o Liikenneonnettomuudet ovat lisääntyneet
o Mopo/mönkijä käyttäytyminen liikenteessä on puutteellista. Suojavarusteiden puute on huolestuttavaa..
o Mopo-onnettomuuksia ei kuitenkaan ole ollut.
Muut tahot

Tuleva liikenneturvallisuustyö
-

-

8.

Aloitteet toimitetaan keskitetysti osoitteeseen liikenteen.asiakaspalvelu@elykeskus.fi
Maantiellä havaituista ongelmista soitettava tienkäyttäjän linjalle 0200 2100.
Tällöin tieto menee urakoitsijalle.
kuntien onnettomuudet
Merja Lämsä kävi läpi muuttuneita yhteystietoja. Tapio Schultz jäänyt eläkkeelle (Utsjoki, Inari, Sodankylä aluevastaava). Uusi aluevastaava on Markku Riipi p. 0295 037 253. Lisäksi nopeusrajoitusaloitteita ja yksityistieasioita
hoitaa Anna-Liisa Niskala p. 0295 037 242
Porokolarit
Ajankohtaisia hankkeita ELY-keskuksessa
§
Moporeittiselvitys
§
2016 investoinnit: Mt19782 Kummunkylän sillan uusiminen.
§
Kärkihanke selvitys loppuvuodesta tehty. Korjausvelka osuuteen voi
mahdollisesti tulla lisärahoitusta liikenneturvallisuushankkeisiin.
Liikenneturvallisuus suunnitelma Itä-Lapin alueelle vuonna 2017.
Toimijan kilpailuttaminen. Nykyisellä sopimuksella toimitaan vielä vuosi
2016. Lämsä toivoi kunnista lisätietoa ja toiveita sähköpostilla tai puhelimella, joita voidaan ottaa huomioon valmistelussa seuraavalle sopimuskaudelle.

Keskusteltiin viestinnän vaikutuksesta. Rankinen kertoi esimerkkejä pelastusajoneuvon kohtaamisesta liikenteessä ja siihen liittyvistä ongelmista. Päätettiin tehdä lehtijuttu (esim. Lapin Kansa, Koti-Lappi) kuinka kohdata pelastusajoneuvo liikenteessä
sekä toiminta onnettomuuspaikalla. Pyydetään Sami Kasurinen (Koti-Lappi) mukaan
seuraavaan kokoukseen.
Järjestetään Turvaa Tenaville päivä toukokuussa. Leskinen on yhteydessä Ilpo Tervoseen. Aiheina esim. turvallinen tienylittäminen ja koulukuljetus. Mukaan pyydetään Poliisi, Pelastuslaitos sekä koulukuljetus liikennöitsijä (Kuljetus Ketonen / KÄrkkäinen).

Muut asiat
Ei muita asioita

9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 6.9.2016 klo.9.30

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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