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Kemijärven liikenneturvallisuusryhmän kokous
Aika

21.2.2017 klo. 9:30

Paikka

Kaupungintalo

Paikalla

Jesse Kananen
Marja-Leena Karjalainen
Ilpo Tervonen
Heidi Laukkanen
Mikael Ritola
Merja Lämsä
Petri Niska
Minna Koukkula

Kemijärven kaupunki, tekniset palvelut
Kemijärven kaupunki, varhaiskasvatus
Kemijärven kaupunki, koulutoimi
Kemijärven kaupunki, koulutoimi
Kemijärven kaupunki, nuorisoneuvosto
Lapin ELY -keskus
Liikenneturva
Toimija, SITO Oy

Pois

Antero Myllykangas
Kaisu Kilpeläinen
Tarmo Törmänen
Niko Autti
Pasi Vartioniemi
Pentti Keskikallio

Kemijärven kaupunki, vanhuspalvelu
Kemijärven kaupunki, nuorisotoimi
Kemijärven kaupunki, elinkeino
Lapin pelastuslaitos
Poliisi
Lapin ELY -keskus

Tiedoksi

Tarmo Alaluusua
Pakka Kaisalahti
Markku Riippi
Risto Uusipulkamo
Kauko Kaarninen
Anna-Liisa Niskala
Juha Tapio

Poliisi
Poliisi
Lapin ELY -keskus
Lapin ELY -keskus
Lapin ELY -keskus
Lapin ELY -keskus
Lapin ELY -keskus

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kananen avasi kokouksen. Kananen toimii kokouksen puheenjohtajana ja konsultti sihteerinä.

2. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin edellisen kokouksen muistio läpi. Muistio hyväksyttiin.
Muistion käsittelyn aikana nousi esiin, että liikennevaloista ei ole tehty virallista aloitetta ELY -keskukselle. Aloite pitää tehdä jos asiaa tahdotaan edistää.

3. Tuleva liikenneturvallisuustyö
Käytiin läpi kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä. Ryhmän kokonpano on:
- Jesse Kananen
Kemijärven kaupunki, tekniset palvelut
- Marja-Leena Karjalainen Kemijärven kaupunki, varhaiskasvatus
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Ilpo Tervonen
Heidi Laukkanen
Mikael Ritola
Antero Myllykangas
Kaisu Kilpeläinen
Tarmo Törmänen
Niko Autti
Pasi Vartioniemi
Pentti Keskikallio
Merja Lämsä
Petri Niska
Minna Koukkula
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Kemijärven kaupunki, koulutoimi
Kemijärven kaupunki, koulutoimi
Kemijärven kaupunki, nuorisoneuvosto
Kemijärven kaupunki, vanhuspalvelu
Kemijärven kaupunki, nuorisotoimi
Kemijärven kaupunki, elinkeino
Lapin pelastuslaitos
Poliisi
Lapin ELY -keskus
Lapin ELY –keskus
Liikenneturva
Toimija, SITO Oy

Poliisin edustajina voi myös olla Tarmo Alaluusua tai Pakka Kaisalahti.
Koukkula esitteli mahdollisuuksia 2017 vuoden liikenneturvallisuustyöhön
sekä tiedottamisen lisäämistä. Liikenneturvallisuustyössä pyritään tekemään
toimintavuoden aikana näkyväksi esim. tiedotusta lisäämisellä. Toimija tulee
lähettämään kuukausittain liikenneturvallisuusaiheisia tiedotteita. Tämän lisäksi toimija ylläpitää projektipankkia (http://projektit.ramboll.fi/liikenneturvallisuus/toimija/, projektipankin käyttäjätunnus on Toimija ja salasana on Toimija) sekä facebookissa Lapin liikenneturvallisuustoimijan seinää
(https://www.facebook.com/LapinLiitu/), johon linkitetään ajankohtaisia, liikenneturvallisuuteen liittyviä uutisia. Lisäksi sovittiin, että Kananen välittää
liikenneturvallisuustyöryhmän muistiot teknisen lautakunnan tietoon.
Sovittiin, että Kananen huolehtii jatkossakin kunnan liikenneturvallisuustyöstä
kertovien nettisivujen ylläpidon. Muun kunnat on kehotettu ottamaan mallia
Kemijärven nettisivuista.
Todettiin, että paikallislehden toimittajaa, Sami Kasurinen oli pyydetty paikalle
mutta hän ei ehtinyt tulla. Sovittiin, että toimija valmistelee jutun kuntien liikenneturvallisuustyöstä, joka lähetetään Kasuriselle. Jutussa voidaan käsitellä
työryhmän toiminnan lisäksi, itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelmaa, onnettomuuskehitystä sekä 11.5 päivän sisältöä.
Niska kertoi Liikenneturvan painopistealueet vuodelle 2017 (kts. liite). Liikenneturva järjestää kunnissa ilmaista VASU -koulutusta sekä mopokoulutusta.
Mopokoulutus on suunnattu nuorten vanhemmille sekä nuorten kanssa työskenteleville. Asiasta tiedotetaan tarkemmin varhaiskasvatuksen yhteyshenkilöä sekä koulutoimea. Lisäksi Liikenneturvalla on valmistumassa Fillari –opetusmateriaali, jonka yksi toteuttamistapa on virtuaalilasit. Sovittiin, että Niska
ottaa yhteyttä Karjalaiseen VASU -koulutuksen tiimoilta ja Liikenneturvan ”Pidetään mopomopona” ja Fillari -materiaalin valmistumisesta tiedotetaan kaupunkia toimijan kautta.
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Kunnan koulumatkojen kilpailuttajalle suunnattu koulutus järjestetään alkusyksyn aikana. Koulutuksessa käydään läpi koulukyyditykseen liittyviä laatukriteereitä, tilaajan vastuuta sekä koululiitu -ohjelmistoa. Koulutuksen tarkka
ajankohta tai sijainti ei ole vielä tiedossa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
Matkailuyrittäjille on tulossa koulutusta Pyhällä ja poromiehille Palliskuntain
yhdistys järjestää tieturva -koulutusta tämän vuoden aikana. Tilaisuuksista on
tiedotettu sidosryhmiä mutta myös liikenneturvallisuustyöryhmä voi paikkakunnan matkailuyrittäjiä sekä poromiehiä kannustaa osallistumaan koulutuksiin. Liikenneturvalla ja Paliskuntain yhdistyksellä on tulossa asennekasvatus
hanke. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan kuntia syksymmällä.
Liikenneturvallisuustoimija työn ohjausryhmässä on linjattu, että kevään aikana mainostetaan ”Sinä teet suojatie” -materiaalia, järjestetään pyöräilyyn
liittyvää toimintaa kaikissa kunnissa sekä syksyllä (vk 40) järjestetään näkymistempaus. Teemat otetaan mukaan myös Kemijärven liikenneturvallisuustyöhön. Sovittiin, että muita Kemijärvellä tehtäviä toimenpiteitä ovat eläkeryhmän koulut (Liikenneturvan kautta, paikallinen kauppias myymään liukuesteitä
kenkiin?), liukkauden torjunta kaupungin työntekijöiden keskuudessa (Petri ja
Jesse hoitavat), Turvaa tenaville päivä, johon yhdistetään pyöräilyteema sekä
syksylle moporastia (Poliisia pyydetään pitämään).
Käytiin läpi liikenneympäristön parantamistarpeita. Todettiin, ettei ole nyt
ajankohtaista nostaa mitään hanketta kärkihankkeeksi. Kärkihanke valitaan
liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä. Mahdollisia kärkihankkeita voisi
olla Tapionniemen jk+pp -väylä tai Kemijärventien jk+pp -väylän jatkaminen.
Kananen nosti esille, että sellutehdas mahdollisesti rakennetaan Kemijärvelle
lähivuosien aikana. Olisi tärkeää pystyä ennakoimaan sellutehtaan vaikutuksia
liikenneturvallisuuteen. Lämsä korosti, että ELY -keskus ei voi nykyisellä rahoituksella vastaamaan sellutehtaan tuomiin haasteisiin. ELY -keskus kumminkin
uskoo/toivoo, että valtiolta saadaan lisärahoitusta tieverkolle.

4. Liikenneturvallisuustilanne kunnassa
Lapissa, varsinkin Meri-Lapin alueella, on noussut enenemissä määrin ongelmaksi hirvet. Ne aiheuttavat huomattavan määrän tieliikenneonnettomuuksista. Kemijärvellä on tapahtunut vain yksittäisiä hirvikolareita. Sitäkin enemmän alueella tapahtuu porokolareita. Kemijärven alueen paliskunnassa tapahtuu 3. eniten poro-onnettomuuksia kaikista palliskunnista. Sovittiin, että syksyn kokoukseen pyydetään Pyhä-Kallion palliskunnan edustaja kertomaan alueen erityispiirteistä ja siitä, miksi Kemijärvellä tapahtuu paljon poro-onnettomuuksia. Lisäksi tapahtunut jonkin verran maastoliikenneonnettomuuksia.
Onnettomuuskehitys on kumminkin ollut positiivista viimeisen parin vuoden
aikana niin poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien kuin pelastuslaitoksen
rekisterien mukaan.
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5. Aloitteiden käsittely
Virallisia aloitteita ei ole tullut.
Kaupungille tullut palautetta, että Pahkakumpuun tarvittaisiin jk+pp -väylä.
Sovittiin, että kaupunki selvittää tarkemmin tilannetta ennen käsittelyä.

6. Sidosryhmien puheenvuorot
ELY -keskus:
Lämsä kertoi lyhyesti ELY -keskuksen kuulumiset:
- Porokello -projektissa on jaettu 1000 kännykkää ammattiautoilijoille. Tämän vuoden lopussa lanseerataan jokamiehen versio sovelluksesta.
- Lapin liikenneturvallisuusfoorumi on 9.11.2017 Rovaniemellä. Foorumiin
voi esittää aiheita.
- Kaupunki voisi laittaa liikenneturvallisuustoimijan lähettämät tiedotteet
eteenpäin jakoon koululaisten vanhemmille. Tiedon jakamiseen Wilma on
hyvä keino.
- Yleisesti ottaen kuntien pitää kaavoituksessa huomioida nykyistä paremmin liikenneturvallisuus. Kaavoissa ratkaistaan jo liikenneturvallisuuden
perusta. Kaavalliset ratkaisut voivat aiheuttaa liikenneverkolle esim. kevyen liikenteen väylä tarpeita, jotka oltaisiin voitu välttää esim. kaavoittamalla kohde lähemmäs nykyisiä palveluita tai asutusta. Lisäksi kaavat itsestään voivat välillä estää turvallisen ratkaisun toteuttamisen esim. liian
pienien tilausvarausten takia. Lisäksi kaavoissa pitää huomioida kaikki liikennemuodot (myös kelkat). Maankäytön näkymiä käydään läpi syksyn
kokouksessa. Kokoukseen pyydetään kaavoituspäällikkö.
- Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen käynnistyy tämän
vuoden aikana. Suunnitelman rahoitetaan puoleksi eli ELY -keskus maksaa
50 % suunnittelutyön kustannuksista ja kunnat loput 50 % asukasmäärän
suhteessa. Kemijärven kaupunki on mukana suunnitelman laatimisessa.
Pelastuslaitos:
Kemijärvellä on Pelastuslaitoksenkin näkökulmasta ollut rauhallista. K-marketin alueen liittymissä välillä rytisee. Liittymää voisi jäsennellä paremmin. Toimija ideoi miten aluetta voisi parantaa. Pelastuslaitos toivoi, että saisivat paremmin tietää alueen erikoiskuljetuksista. Näin Pelastuslaitos pystyisi paremmin varautumaan mahdollisiin riskeihin.
Kaupunki:
Kaupungin näkökulmasta talvi on sujunut rauhallisesti. Talvikunnossapidossa
on keskitytty risteysalueiden näkemiin, joka osaltaan on parantanut liikenneturvallisuutta. Tulevana kesänä on tulossa useampi perusparannus tai rakennushanke. Kaupunki on hankepriorisoinnissa yhtenä kriteerinä no hankkeen
vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Tulevia hankkeita on Lepistöntien perusparannus (sis. suojatiejärjestelyitä), Esaiksenkadun jk+pp -väylän peruskorjaus ja
leventäminen, Kallanpysäkin valaistuksen rakentaminen ja Sipovaaran jk+pp väylän valaistuksen rakentaminen.
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Muut sidosryhmät eivät käyttäneet puheenvuoroja.

7. Muut asiat
Koukkula esitteli Lapin liikenneturvallisuustoimijan toiminnan seurantaraportointia. Raportointi toteutetaan kaksi kertaa vuodessa noin puolen vuoden
välein. Raporttiin tulee olemaan yksi A4 -tiivistelmä jokaisessa kunnassa tehdystä liikenneturvallisuustyöstä. Tätä tiivistelmää kaupunki voi käyttää vapaasti toimintansa seurannassa.
Kokouksessa sovittiin
-

-

-
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Koulukyydityksiä järjestää tahoa tiedotetaan tulevasta koululiitukoulutuksesta.
”Sinä teet suojatien” -materiaalia mainostetaan kunnan eri organisaatioihin maaliskuussa
Niska ottaa yhteyttä Karjalaiseen VASU -koulutuksen tiimoilta.
Liikenneturvan ”Pidetään mopomopona” ja Fillari -materiaalin valmistumisesta tiedotetaan kaupunkia toimijan kautta.
Kunta vie viestiä eteenpäin makailuyrittäjille 25.4 Pyhällä olevasta matkailuyrittäjien koulutuksesta sekä poromiesten tieturva –koulutuksesta.
Turvaa tenaville päivä 11.5
- Suunataan alakoululaisille ja eskareille
- Liikuntahallilla, Ilpo varaa tilan
- Paikalle pyydetään
o Koulukyydittäjät (Heidi/Ilkka hoitaa)
o Palo- ja pelastustoimi (Minna kysyy)
o Poliisi (Minna kysyy)
o Tulli/Rajavartiosto (mahdollisesti koira paikalle, Minna
kysyy)
o VAPEPA tai SPR (Minna kysyy)
o Liikenneturva (pyöräilykypärään liittyvä piste)
o Kunnossapitäjä (ELYn kautta)
o Tukioppilaat (Ilpo/Heidi hoitaa)
Näkymistempaus lokakuussa (vk 40?)
Toimijan lähettämiä tiedotteitta voi jakaa vanhemmille Wilman kautta
Bytexin käyttäjätunnus ja salasana toimitetaan työryhmälle.
Osoite http://projektit.ramboll.fi/liikenneturvallisuus/toimija/
 extranet, käyttäjätunnus: Toimija ja salasana: Toimija
Kananen välittää liikenneturvallisuustyöryhmän muistiot teknisen lautakunnan tietoon.
Maankäytön näkymiä käydään läpi syksyn kokouksessa. Kaavoituspäällikkö pyydetään paikalle.
Todettiin, että paikallislehden toimittajaa pyytää syksyn kokoukseen
Toimija valmistelee jutun kuntien liikenneturvallisuustyöstä, joka lähetetään Kasuriselle. Jutussa voidaan käsitellä työryhmän toiminnan lisäksi,
itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelmaa, onnettomuuskehitystä sekä
11.5 päivän sisältöä.
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Itä-Lapin ohjausryhmä 1.6 klo. 12:00 alkaen! Huom aika muuttunut aikaisempi aika klo. 9:00
Lapin liikenneturvallisuusfoorumi on 9.11.2017 Rovaniemellä. Foorumiin
voi esittää aiheita.
Liikenneturvan ja Paliskuntain yhdistyksen hankkeen kokemuksia kerrotaan syksyn kokouksessa
Syksyn kokoukseen pyydetään Pyhä-Kallion palliskunnan edustaja kertomaan alueen erityispiirteistä ja siitä, miksi Kemijärvellä tapahtuu paljon
poro-onnettomuuksia.
K-marketin aluetta parannetaan. Toimija ideoi perusparannusmahdollisuuksia kaupungille.
Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen käynnistetään kevään aikana. Kemijärvi osallistuu suunnitelman laatimiseen.
Kärkihanke päätetään liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 26.9.2017 klo. 9:30. Kokoukseen pyydetään mukaan paikallislehden edustaja.
Itä-Lapin liikenneturvallisuustyön ohjausryhmän kokous on 1.6 Kemijärvellä
klo. 12:00 alkaen. Kananen lupasi varata valtuustonsalin ohjausryhmän kokoukseen. Koko Lapin liikenneturvallisuustyön ohjausryhmän kokous 8.11 klo.
12:30 alkaen Rovaniemellä ELYn tiloissa.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin noin klo 11:45.
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