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Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Ilpo Tervonen avasi kokouksen. Käytiin läpi läsnäolijat.

2.

Edellisen kokouksen muistio
Leskinen kävi läpi edellisen kokouksen muistiota.
Merja Lämsä Ely-keskuksesta kertoi, että Risto Uusipulkamo ei
puoltanut suojatien poistamista Pelkosenniementien liittymän kohdalla. Antero Myllykangas ehdotti liikennevaloja suojatien poistamisen sijaan. Keskusteltiin liikennevalojen hinta-arviosta. Kari Ruokanen vastaa Ely-keskuksessa liikennevaloista. Häneltä voi kysyä
hinta-arviota ja sen jälkeen miettiä, että halutaanko asiasta tehdä
aloite.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3.

Toimijatyön muutokset vuodelle 2017
Merja Lämsä kävi läpi toimijatyön muutoksia. Ensi vuonna Lapin
alue jaetaan kahden toimijan alueeksi. Länsi-Lapin alueella toimii
Ramboll Finland Oy ja Itä-Lapin alueella Sito Oy. Itä-Lapin alueeseen kuuluvat Rovaniemen seurukunta, Itä-Lapin seutukunta sekä
Pohjois-Lapin seutukunta. Näiden seutukuntien toimija sekä yhteyshenkilöt muuttuvat. Pääosan kuntatyöstä tulee tekemään Min-
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na Koukkula sekä Jani Karjalainen Sito Oy:stä. Länsi-Lapin alueen
toimijana jatkaa Ramboll Finland Oy ja yhteyshenkilöt pysyvät
niiltä osin samoina. Oy.
Toimija muutoksen lisäksi työn keskeistä sisältöä on pyritty kehittämään:
Toimija osallistuu kuntakokouksiin 2x vuodessa/kunta ja vastaa sihteerin tehtävistä
Toimija järjestää tapahtumia kuntien toiveiden mukaisesti
Liikenneympäristön toimenpideluetteloita ylläpidetään ja toimenpiteiden toteutumista seurataan aiempaa järjestelmällisemmin
o Hankekortit 1-2 kärkihankkeesta/kunta
Toiminnasta tiedottaminen sisäisesti ja ulkoisesti vahvasti mukaan
o pyydetään paikallislehden toimittaja mukaan seuraavaan kokoukseen
o kokouksen muistio toimitetaan myös kaupunginhallituksen (Auli Kumpula) ja
teknisen lautakunnan tietoon
Muutokset
Liikenneympäristön toimenpidelistojen ylläpito
Tapahtumiin ja tapahtumajärjestelyihin käytettävän panostuksen kaksinkertaistuminen 10 000€ -> 20 000€
o tapahtumarahoitusta voidaan käyttää hyödyksi mm. tapahtumien kuljetuskustannuksiin.
Tiedottamisen uudet kanavat sekä tiedotuksen kehittäminen
Seudullinen yhteistyön kehittäminen
Keskusteltiin muutoksesta. Ehdotettiin, että seuraavaan kokoukseen pyydetään paikallislehden toimittaja mukaan. Yhteydenotto Sami Kasuriseen, Koti-Lappi.
Lisäksi sovittiin, että kokouksen muistio toimitetaan myös kaupunginhallituksen ja Teknisen
lautakunnan tietoon.

4.

Liikenneturvallisuustilanne kunnassa
Liikenneturvan Petri Niska kävi läpi liikenneturvallisuustilannetta Lapissa. Lapissa henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet, mutta vakavia henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on ollut enemmän kuin aikaisemmin. Elokuun puoleen väliin mennessä tilastot olivat jo edellisvuoden tasolla kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Syitä
mm. alkoholi, itsetuhoisuus, ei turvavöitä, ylinopeus, huonot renkaat, ulkomaalaisten ajamia
kolareita, tarkkaamattomuutta.

5.

Mahdolliset aloitteet
Käytiin läpi aloitteita.
-
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Hillatien koulun kohdalla Luusuantien pyörätiessä asfaltissa railo. Destian Jamo Karjalainen lupasi korjata kohdan.
Sallan suunnasta Kemijärvelle tiessä reikiä Kursun kylän ja Kemijärven välissä
Toivottiin uutta linja-autopysäkkiä Vuostimoon, Tapionniemen kohdalle. Pysäkkiasioita hoitaa Ely-keskuksen Risto Uusipulkamo
Sipoovaaran kevyen liikenteen väylälle toivottiin valaistusta. Kevyen liikenteen väylä
on osittain valaisematta, lisäksi jyrkkä mäki lisää valaistuksen tarvetta.

-

-

6.

Sidosryhmien puheenvuorot
-

-
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Keskusteltiin työnaikaisesta liikenteenohjauksesta ABC-liikennemyymälän risteyksestä Pelkosenniementielle. Keskisaarekkeen ruusupensaiden hoitoleikkaukset ovat
aiheuttaneet vaaratilanteita. Esitettiin urakoitsijan suojaksi ja liikenteen opastamiseen liikennemerkkikärryä.
Keskusteltiin edelleen Pelkosenniementien liittymän liikenneturvallisuudesta. Antero
Myllykangas kysyi onko nopeusvalvontakameraa mahdollista saada liittymään.
Esitettiin, että kaupunki jakaisi liukuesteitä liukastumisonnettomuuksien välttämiseksi vanhuksille.

Kunta
o Myllykangas kertoi, että kaupunkiin on perustettu uusi hoitoyksikkö. Yksikön
asiakkaat liikkuvat henkilökunnan opastuksella vaikeasti vammaiset. Tarvitaanko Kalamiehenkadun kohdalle suojatie.
o Särkelän päiväkodin kohdalle on tehty kevyen liikenteen väylän tasauksen
muutos
o Varikkotien saneeraus on valmis
o risteysaluenäkemiä on parannettu
o Särkeläntielle on tehty kaksi uutta suojatietä
o Päällystekorjauksia tehty
ELY-keskus
Merja Lämsä kävi läpi Ely-keskuksen asioita
o Sodankyläntien liittymän kohdalle on tehty väistötila.
o Risteysalue näkemiä sekä tiealueraivauksia tehty. Myllykangas kertoi, että
raivaukset on toteutettu hyvin.
o Hirvionnettomuudet ovat tuplaantuneet. Keskusteltiin hirvionnettomuuksien
syistä ja seurauksista.
o Porokello hanke on jossa jaetaan kännyköitä, jotka on varustettu porovaroitusjärjestelmäsovelluksella. Kännyköitä jaetaan 1000kpl ammattiautoilijoille
tai paljon työkseen autoileville. Autoilija ilmoittaa sovelluksella porohavainnosta. Sovellus myös varoittaa tehdyistä porohavainnoista. Porohavainnot ja
lisätietoa hankkeesta http://temp.varoporoa.fi/
o Kärkihankkeet kunnissa. ELY-keskuksen johtaja Jaakko Ylinampa kiertää
kuntia. Kuntien kannattaa pitää esillä 1-2 kärkihanketta, mikäli lisäbudjettiin
mahtuu uusia hankkeita.

-

Pelastuslaitos
Ville Rankinen Lapin pelastuslaitokselta kertoi, että tämä vuosi on ollut rauhallinen
tähän asti. Liikenneonnettomuuksia on ollut vähän. Poron väistämisestä johtuneita
onnettomuuksia on ollut muutama, ei pahoja loukkaantumisia. Mopoilijat ovat aiheuttaneet muutamia häiriötilanteita. Rankinen ehdotti, että nuorille kuljettajille (mopo/mönkijä) olisi hyvä järjestää poliisin järjestämä ajotapahtuma, jossa annettaisiin
mahdollisuus päästellä höyryjä.

-

Muut tahot
o Keskusteltiin tiedottamisesta ja kaupungin nettisivuista. Tarmo Törmänen
lupasi viedä tiedottamista eteenpäin kaupungin internetsivujen kautta. Li-

säksi Törmänen ehdotti, että olisi nimetty yhteyshenkilö, johon voisi olla yhteydessä.

7.

Tuleva liikenneturvallisuustyö
-

-

8.

Turvaa tenaville pyritään vielä järjestämään loppuvuoden aikana. Leskinen on yhteydessä kouluun ja kuljetusyrityksiin.
Kuntaryhmän koulutus järjestetään joulukuussa. Koulutuksen kesto on n. 3 tuntia.
Mukana on mm. ELY-keskus, kunnossapito, kuntaryhmien jäsenet, Liikenneturva ja
Poliisi mukana. Leskinen toimittaa esityksen koulutuspäivästä sähköpostilla
Koulukuljetuspäivälle sovitaan uusi päivämäärä.
Sovittiin, että Leskinen toimittaa Heidi Laukkaselle Mopon paikka liikenteessä - infopaketin.
Esitettiin, että keväällä pidettäisiin jälleen moporatsia koululla.
Myllykangas ehdotti, että tulevan vuoden teemana voisi olla työpaikan ja kodin välisten tapaturmien ehkäisy

Muut asiat
Itä-Lapin alueelle tehdään liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 2017. ELY-keskus maksaa hankkeesta puolet ja toinen puoli jaetaan mukana olevien kuntien kesken.
Liikenneturvan nettisivuilta löytyy infopaketti, jota koulut voi hyödyntää mm. liikenneturvallisuusviikon aikana.

9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ti 21.2.2017 klo.9.30

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.11.00
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