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Liikenneturvallisuustyöryhmän kokous 2/2016
Aika:
Paikka:

Maanantai 12.9.2016 klo 9:00–11:00
Iin kunnantalo, kokoushuone nro 5.

Läsnäolijat:
Vesa Anttila, Iin kunta, opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö
Katja Arvola, kunnallistekniikan päällikkö
Pekka Paaso, Iin kunta, ent. kunnallistekniikan päällikkö
Pekka Suopanki, Iin kunta, nuorisotyövastaava
Hannes Hekkala, Iin kunta, kunnanhallitus
Antti Hanhineva, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Tarja Jääskeläinen, ELY-keskus
Juha Heltimo, Strafica Oy, liikenneturvallisuustoimija

1. Kokouksen avaus
Anttila avasi kokouksen. Todettiin, että asialistasta poiketen kokous pidettiin kokoushuoneessa 5.
Hyväksyttiin asialista.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Hyväksyttiin muistio.

2. Eri toimijoiden kuulumiset ajankohtaisista asioista
Esille nousseita asioita:
Anttila
-

-

uudet opetussuunnitelmat tulivat käyttöön elokuussa
yhtenä kasvatuspilarina turvallisuus, ja sen sisällä liikenneturvallisuus
Konintien valaistus tärkeä edistettävä asia (ensivuoden budjettiin)
nuorisovaltuutetuilla työn alla liikenneturvallisuuden parantaminen koulujen kohdilla
Timpurintie/Asemantie/Paloasemantien risteys, näkemäongelmia, ylinopeuksia,
opastetaulut matalalla

kaikille ekaluokkalaisille jaettiin heijastinliivit

Paaso
- kesän aikana päällystettiin kevyen liikenteen väyliä
- meneillään on Kauppilan alueen kunnallistekniikan parantaminen, joiden aikana on tulossa
poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä, jotka saattavat vaikuttaa Paloasemantien liikenteeseen
- Haminan koulun peruskorjauksen myötä kevyen liikenteen väylä on jouduttu katkaisemaan
määräaikaisesti (Elyn kanssa sovittu)
- Konintien valaistuksen jatkaminen tärkeä
- Kantolantien valaistuksen jatkaminen, teknisiä haasteita (sähkön saanti)
- risteysalueiden näkemäalueiden parannuksia tehty maaomistusolosuhteista riippuen
- Kuivaniemellä valmistumassa rautatien alikulku marraskuun puolivälissä
- Asemantie, pesäpallokentän kohta
- Tikkasessa tehtiin uusi kevyen liikenteen väylä, suojatiet odottavat vielä suojatiemaalauksia
- Sorosentien kunto ollut esillä, kevyen liikenteen väyläkin olisi tarpeen
- Virkkulantien kevyen liikenteen väylän suunnittelu ely ja kunta yhdessä
- Katja Arvola aloittanut kunnallispäällikkönä 1.9., Paaso jäänee jatkossa pois työryhmästä
Suopanki
- heijastinponsori tarvittaisiin, jotta heijastimia voitaisiin jakaa nuorille
- Kuivanimellä ongelmana ajaminen kilvettömillä mopoilla
- mopoteeman käsittely nuokkarilla olisi tarpeen
- Valtarin Areenan rakennustyöt aloitettu alkusyksystä
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Jääskeläinen
- Oulun seudun Malpessa hankelistat työn alla, ely kunta 50/50
- uusi alueurakka käynnistyy 1.10. Destia jatkaa, digitalisaatio osa alueurakkaa, Iin kunta
siirtyy osaksi Kemin alueurakkaa
- Olhavan sillan korjaus keskeytetään talven ajaksi
- Vt4:n Pohjois-Ii – Simo ohituskaistojen toteutus todennäköisesti v. 2019 -2020
- hautausmaan kohdan ongelma, alueurakkaan laitettu noottia että parantavat näkemiä
(puustoa jo raivattu), töyssyjäkin voidaan harkita
- Aseman koulun kevyen liikenteen väylän jatkaminen
Katja
- talvikunnossapito urakat lähdössä
Pelastuslaitos/Hanhineva
- Päivä paloasemalla tapahtumaa vietetään 26.11., Liikenneturvan toivotaan osallistuvan
- pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmät muuttuvat, yhteinen järjestelmä poliisin,
pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien kesken, tämä voi vaikuttaa pelastuslaitoksen
mahdollisuudesta järjestää yleisötapahtumia omissa tiloissaan
- tieliikenneonnettomuudet ykköstehtävä Iin ja kuivaniemen alueella, määrät eivät ole
vähentyneet, Kantolan suora erittäin ongelmallinen
- hirvikolareita on ollut aika paljon, kanta kasvanut
- paloaseman liittymään toivotan tieliikennepeiliä, näkemiä on jo raivattu ensihätään
- sähköautojen turvallisuus, riskit onnettomuustilanteessa

3. Liikenneturvallisuustoimijan tilannekatsaus
Heltimo esitteli viime kokouksen jälkeisiä tapahtumia toimijatyön osalta (kts. kokouskalvot).

4. Liikenneturvallisuussuunnitelman 2010 eteneminen
Käytiin lyhyesti läpi tilannekatsaus vuoden 2010 liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteisiin.
Toimenpiteitä ei ehditty käydä läpi yksityiskohtaisesti. Sovittiin, että Heltimo toimittaa excel-listan
vielä kuntaan ja ELY-keskukselle ja kumpikin osapuoli käy kohteet läpi. Tämän jälkeen Ely ja kunta
pitävät yhteispalaverin ja maastopäivän (29.9. iltapäivä). Listat vuoden 2017 hankkeista pitäisi
saada priorisoitua lokakuun aikana.
Käytiin lyhyesti keskustelua esille nousseista aloitteista.
Vt4 grillin kohdan kevyen liikenteen järjestelyt
- grillin kohdalla turvattomat ja epäselvät kevyen liikenteen järjestelyt, koulureitti
- autot oikaisevat myös alikulun kautta
- Jääskeläinen selvittää, onko kohteessa jo meneillään tiesuunnitelman laatiminen
Kevyen liikenteen väylän ja autotien risteys Hautausmaan kohdalla
- hyvät ratkaisut vähissä, näkemien raivaus pieni apu mutta ei poista ongelmaa kokonaan,
korotettu risteys tai töyssyt harkittavia vaihtoehtoja, autoilijoille voisi harkita myös kolmioita
tai stoppia,
Asematie ylitys pesäpallokentän kohdalla
- keskisaarekkeellisesta suojatiestä saattaa olla jo suunnitelma tehtynä
- Asemantien tienylitystarpeita olisi hyvä tarkastella laajempana kokonaisuutena
Asemantie/Timpurintie
- valaistusta on jo parannettu
- hälytysajoneuvoliikennettä, joten pitää olla sujuva
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5. Loppuvuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 toimenpiteet
Tietoiskut/materiaalit (Heltimo):
- vanhustyötä tekevät, vanhusneuvosto
- nuorisotyötä tekevät
- Liikkujan viikko
- Heijastinpäivä 1.10.
Tempaukset/Tapahtumat
- Turvaa tenaville tapahtuma 14.9.–15.9 Oulussa, Iistä tapahtumassa noin 70 eskaria
- Sinä teet suojatien -tempaus Olhavan koululla (Liikenneturvallisuusviikolla)
- Aseman koulun liikenneturvallisuuspäivä pidetään 22.9.
- heijastintempauksen toteutusmallia pohditaan vielä, jalkautumistempauksista on kokemusta
aiemmilta vuosilta, Heltimolta tulossa pieni määrä heijastimia ja pyörävaloja
- liikenneturvallisuusteema mukaan päivä paloasemalla tapahtumaan 26.11.
Muut:
- esitystä kunnan liikenneturvallisuussivujen sisällöstä pidettiin hyvänä (kts. kokouskalvot),
vielä pohditaan sivuston paikka, kannatusta sai turvallisuussivuston perustaminen
6. Muut asiat
Heltimo pyysi työryhmän jäseniä tutustumaan uusiin liikenneturvallisuussivuihin:
- www.liikenneturvallisuus.info
- www.facebook.com/liikenneturvallisuustoimijat
- www.liikenneturva.fi/kuntaopas
Anttila selvittää Pekka Viinamäen sähköpostiosoitteen.
7. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 1.3. klo 9-11.

8. Kokouksen päättäminen

Jakelu:

Vesa Anttila, Iin kunta, opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö
Katja Arvola, kunnallistekniikan päällikkö
Pekka Paaso, Iin kunta, ent. kunnallistekniikan päällikkö
Pekka Suopanki, Iin kunta, nuorisotyövastaava
Sari Vitikka, Oulun kaaren kuntayhtymä, vanhustyö
Pekka Viinamäki, Iin kunta, tekninen lautakunta
Hannes Hekkala, Iin kunta, kunnanhallitus
Markku Vitikka, Iin kunta, tekninen johtaja
Antti Hanhineva, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Jaakko Kaakinen, poliisi
Tarja Jääskeläinen, ELY-keskus
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Juha Heltimo, Strafica Oy, liikenneturvallisuustoimija

