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Asialista



Kari Aalto avasi kokouksen. Konsultti toimii sihteerinä. 

Todettiin paikallaolijat:

Paikalla

Minna Järvelä Inarin kunta, varhaiskasvatus

Maria Arttijeff Inarin kunta, perusopetus 

(Pirkko Ollin sijaisena)

Anna-Kaisa Korhonen Inarin kunta, perusopetus

Anu Puustinen Inarin kunta, perusturva

Anne-Marie Kalla Inarin kunta, viestintä

Kyösti Lyöri Inarin kunta, tekninen osasto 

Kari Aalto                   Inarin kunta, tekninen osasto 

Pertti Vikeväkorva Inarin riistanhoitoyhdistys 

Satu Yliluoma            Ivalon autokoulu 

Ilkka Korhonen Inarin kunta, sivistyspalvelut

Merja Lämsä               Lapin ELY-keskus 

Markku Riipi               Lapin ELY-keskus 

Antero Erkinjuntti Lapin ELY-keskus 

Petri Niska                  Liikenneturva

Pilvi Lehtonen Liikenneturvallisuusoimija, 

Sitowise Oy

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Muistio lähetetään tiedoksi:

Jarmo Huhtamella Inarin kunta

Verena Kortelainen Inarin kunta

Mika Grönroos Poliisi

Anna-Liisa Niskala Lapin ELY-keskus

Tarmo Oikarinen Lapin ELY-keskus

Jutta Kaisanlahti Lapin ELY-keskus

Juha Tapio Lapin ELY –keskus

Muutokset liikenneturvallisuusryhmään:

Minna Järvelä jatkossa varhaiskasvatuksen 

edustajana Varpu Falckin tilalla.

Anu Puustinen jatkossa Riitta Sipola-

Kellokummun tilalla.

[Lisäys kokouksen jälkeen: kunnanhallituksen

edustajaksi ja liikenneturvallisuusryhmän 

puheenjohtajaksi on valittu Jarmo Huhtamella. 

Lisäksi ryhmään on nimetty 

hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen.] 

Poissa

Pirkko Olli Inarin kunta, perusopetus

Marikaisa Laiti Inarin kunta, 

varhaiskasvatus

Pirkko Mäenpää          Inarin kunta, nuorisotoimi

Hannu Alenius Inarin kunnanhallituksen 

edustaja

Varpu Falck Inarin kunta,

varhaiskasvatus

Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta, perusturva

Pekka Roinesalo Sivistyslautakunta

Jukka Harmanen         Lapin pelastuslaitos

Pasi Mäkinen Poliisi 

Esa Holmqvist              Poliisi

Jarkko Paananen Poliisi 

Jere Kaivosoja Destia 



Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. 

Edellinen kokous pidettiin 24.3.2021.

• Edellisessä kokouksessa sovittuja tapahtumia ei ole vielä toteutettu.

• Muistioon ei kommentoitavaa.

2. Edellisen kokouksen muistio



Niska esitteli Liikenneturvan aineiston. Aineisto liitteenä.

Liikenneturvallisuustyön mahdollisuuksia:

Varhaiskasvatus

• Vanhempainilta -> Järjestetään osana Ivalon turvallisuuspäivää. 

Pilvi Lehtonen ja Petri Niska ottavat vastuun Ivalon 

turvallisuuspäivän kokoamisesta.

• Oppimisalusta. 

• Liikenneturvallisuustoimijahankkeen kautta saadut heijastinliivit 

lapsille (toimitettu varhaiskasvatukseen tässä kokouksessa).

Koulu/nuoriso

• Yläkoululle tilaisuus: teemana moottorikelkka, mönkijät ja mopot 

-> osa Ivalon turvallisuuspäivää

• Teemapäivä uuden koulun koulumatkaliikkumiseen liittyen: esim. 

asiantuntijakokous, vanhempainilta. 

• Turvaa tenaville? (esim. 0-3. lk) -> toteutetaan Inarissa oma 

tapahtumansa. Aikataulua ei vielä sovittu, mahdollisesti vuonna 

2022.

• Heijastintapahtuma koululla -> Heijastimet toimitettu kokouksen 

yhteydessä. Vastuuhenkilönä Maria Arttijeff.

Työikäiset

-

Iäkkäät

• Eläkeläisjärjestöille tilaisuus -> osa Ivalon turvallisuuspäivää. 

Vastuuhenkilöinä Petri Niska

• Ikäihmisten turvallisuuskävely -> osa Ivalon turvallisuuspäivää, 

vastuuhenkilönä Petri Niska

• Iäkkäiden näkymistempaus ikäihmisten kokoontumisen yhteyteen

Kaikki kohderyhmät

• Inariviikot?

Muuta

• Uusille luottamushenkilöille info liikenneturvallisuustyöstä. -> Pilvi 

Lehtonen toimittaa infomateriaalin.

3. Tuleva liikennekasvatustyö (1/2)



Kunnan some-viestintä

• Kunnan viestintäkanavissa on satunnaisesti jaettu liikenneturvallisuusasioita. Mielellään jaetaan enemmänkin. 

• Kunnan nettisivuille voitaisiin tehdä liikenneturvallisuusosio. Anne-Marie Kalla vie asiaa eteenpäin.

• Petri Niska lisää Anne-Marie Kallan Liikenneturvan postituslistalle ja Pilvi Lehtonen tarkistaa, että Anne-Marie on toimijan tiedotuslistalla.

Tiedottaminen nopeusnäyttöjen datasta

• Nopeusnäyttötaulu ei tallenna dataa, joten viestintämateriaalia ei saada..

3. Tuleva liikennekasvatustyö (2/2)



Antero Erkinjuntti ELY-keskuksesta esitteli Supru-Sevettijärvi –hanketta.

4. Hanke-esittely: Supru-Sevettijärvi



ELY

• Ajankohtaista Ivalon urakan alueella, johon Inari kuuluu:

• Supru-Sevettijärvi on ollut tärkein hanke.

• Hoitotoimenpiteitä tehty kesän 2021 aikana.

• Liikennemerkkejä on uusittu ja lisätty uuden tieliikennelain 

mukaisiksi.

• Päällystystöitä ei ole ollut vuoden 2021 aikana. Ennakkotieto 

vuodelle 2022 on, ettei Inariin ole tulossa päällystyksiä, 

mutta saattaa vielä muuttua.

• Raja-Joosepin tulliasema valmistuu näinä päivinä (Väylän 

hanke).

• Onnettomuustutkintalautakunnan tietoon ei ole edellisen 

kokouksen jälkeen tullut onnettomuuksia. 

Maastoliikenneonnettomuuksissa on yksi onnettomuus

• ELY:lle tullut aloite: Koppelontielle 60 km/h –rajoituksen jatkamista 

on toivottu, siihen on vastattu myöntävästi. Merkkejä ei ole vielä 

muutettu maastossa.

• ELY:lle tullut aloite: Inarin kirkonkylältä graniittipylväät aiheuttavat 

näkemäesteen jalankulku- ja pyöräilyväylälle K-kaupalta tultaessa. 

Keskusteliin, ettei pylväiden ole havaittu aiheuttavan häiritsevää 

näkemäestettä. Hoito-ohjeeseen on kirjattu, että graniittipylväät 

pidetään lumivapaana.

• Keskusteltiin Satu Yliluoman havaitsemasta tarpeesta, että Inarin 

eteläpuolella valtatien 4 nopeusrajoitusta tulisi jatkaa. 

Muutostarpeesta voi tehdä virallisen aloitteen 

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi. 

• Ivalon koulun saattoliikenne näyttää toimivan erinomaisesti. 

Haasteena on saattoliikenteen ja ELY-keskuksen jalankulku- ja 

pyöräilyväylän erottaminen selkeästi ja turvallisesti. Koulun 

peda.net –sivuilla ja Wilmassa on onnistuneesti tiedotettu 

liikennejärjestelyistä.

• ELY:ssä on vastaanotettu Kuruvaaran asemakaavamuutoslausunto, 

jossa asemakaavamuutoksen perusteluna on liikenneturvallisuuden 

parantaminen ja liittymän siirtäminen. Asemakaavamuutoksen 

myötä kohtaan tulisi nelihaaraliittymä, joita valta- ja kantateillä ei 

voida enää sallia. Tämä ennakkotietona kunnalle. Kyösti Lyöri vie 

tiedon kunnan kaavoitukseen.

5. Liikenneympäristön parantaminen

mailto:liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi


Ivalojoen silta

• Sillan parantamiseksi on tehty selvitys. Rahoitus tuottaa haasteita: pitäisi saada esimerkiksi eduskunnan lisäbudjetista korvamerkitty 

summa.

• Keskusteltiin, että paras ratkaisu olisi joko parantaa tilannetta sillan peruskorjauksen yhteydessä (myös selvityksen tarkasteluista paras 

vaihtoehto) tai toteuttaa muualle erillinen jalankulun ja pyöräilyn silta.

Kunnan muut kuulumiset

• Tekninen:

• Sudentien peruskorjaus on loppusuoralla. 

• Kesällä 2021 on valmistunut Juutuanpolku, joka on valaistu ja kuljettavissa talvellakin. 

• Sivistys:

• Inarin koulukeskuksen suunnittelutyö on käynnissä. Tukeudutaan samoihin liikennejärjestelyihin kuin nykyisinkin. Koulun 

väistötiloihin tullaan siirtämään varhaiskasvatuksen toimintaa. Saarikoskentie on sen verran rauhallinen, ettei aiheuttane ongelmia. 

Kittiläntien ylitys tulee suunnitella, mutta vaikuttaa kohtuullisen turvalliselta.

• Vanhustenhuolto: ei erityisiä asioita.

5. Liikenneympäristön parantaminen



Ei muita terveisiä edellisten lisäksi.

6. Terveiset



• Pilvi Lehtonen esitteli liikenneturvallisuustoimijan tulevia koulutuksia

• Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Itä-Suomen yhteiset Teams-tietoiskut

• 31.8: Digiroad ja lainsäädännön muutosten vaikutus kuntien tietojen päivittämisvastuisiin. Materiaali nähtävissä: 

http://www.liikenneturvallisuus.info/fi/tietoiskut2021/

• 5.11. Koulukuljetuskilpailutuksen liikenneturvallisuus- ja ympäristönäkökulmat

• Kaikki vuoden 2021 tietoiskut ja linkit tapahtumiin löytyvät http://www.liikenneturvallisuus.info/fi/tietoiskut2021/

• Liikenneturvallisuusfoorumi järjestetään 11.11.2021 Rovaniemellä. Foorumin kutsu liitteenä. Ilmoittautuminen 29.10. mennessä 

virpi.rotkonen@ely-keskus.fi.

• Kokouskäytännöt jatkossa (läsnä/etä)

• Ensisijaisesti järjestetään kokoukset paikanpäällä. Hybridimahdollisuus.

• Varamiesjärjestelyt jokaiselle liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenelle

• Poliisin edustus puuttui. Poliisia toivotaan paikalle. 

• Myös pelastuslaitos puuttui kokouksesta.

• Kari Aalto ja Kyösti Lyöri toimivat toistensa varahenkilöinä. Muita varahenkilöitä ei nimetty.

7. Muut asiat

http://www.liikenneturvallisuus.info/fi/tietoiskut2021/
http://www.liikenneturvallisuus.info/fi/tietoiskut2021/


Traficomin hankehaku

• Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat toimivat pohjana investointituelle.

• Lämsä, Niemi ja Lehtonen kertoivat, että Lappiin harkitaan maakunnallista hanketta liittyen ikäihmisten palveluliikenteeseen. 

• Inarissa on pienimuotoisesti palveluliikennettä lähinnä kotihoidon toimesta sekä kuljetuspalveluita. Ikäihmisten kuljetuspalveluiden 

kehittämiselle olisi tarvetta: mm. selvitettävä, missä kuljetustarvetta olisi eniten. 

• Anu Puustinen on jatkossa yhteyshenkilönä kunnassa. 

• Ilkka Korhonen kertoi, että koulukuljetusten ja palveluliikenteen yhdistäminen kiinnostaa Inarissa.

• Lisätietoja valtionavustushausta: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/matkaketjut-kestaviksi-ja-liikenne-turvallisemmaksi-lapsille-ja-

ikaihmisille

• Haku avoinna marraskuun 2021 loppuun saakka.

7. Muut asiat

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/matkaketjut-kestaviksi-ja-liikenne-turvallisemmaksi-lapsille-ja-ikaihmisille


• Ivalon turvallisuuspäivä, Pilvi Lehtonen ja Petri Niska kokoavat. Sisältönä:

• Varhaiskasvatuksen vanhempainilta

• Yläkoululle tilaisuus, teemana moottorikelkka, mönkijät ja mopot

• Eläkeläisjärjestön tilaisuus

• Ikäihmisten turvallisuuskävely

• Turvaa tenaville, aikataulua ei vielä sovittu. Pilvi Lehtonen vastuuhenkilönä.

• Uusille luottamushenkilöille info liikennetuvallisuustyöstä. Pilvi Lehtonen toimittaa materiaalin.

• Koululla heijastintapahtuma, jossa jaetaan toimijahankkeen kautta saadut heijastimet. Vastuuhenkilönä Maria Arttijeff.

8. Kokouksessa sovittiin



• Seuraava kokous sovittiin pidettävän 23.3.2022 klo 9.00.

• Kokouksen teemana matkailu.

• Syksyn 2022 kokous sovittiin pidettävän Ivalon koululla. 

9. Seuraava kokous



• Kokous päätettiin klo 11.07.

10. Kokouksen päättäminen



SITOWISE.COM – THE SMART CITY COMPANY

https://www.sitowise.com/fi

