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Kuntalaisaloite 3.8.2020: Nivalan keskustan päätien meluhaitta ilta- sekä
aamuyöaikaan
350/00.01.02/2020
Khall 13.08.2020 § 209
Liite: Kuntalaisaloite 3.8.2020
Valmistelija hallintojohtaja
Kuntalain § 23 mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa
koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet.
Nivalan kaupungille on saapunut 16:n kuntalaisen allekirjoittama
kuntalaisaloite 3.8.2020. Kuntalaisaloitteessa kerrotaan, että
Kalliontie varren asuintalojenasukkaat ovat kärsineet suuresta
meluhaitasta ilta- sekä yöaikaan johtuen päätiellä tapahtuvasta
mopo- ja autorallista. Kuntalaisaloitteessa esitetään, että kaupunki
puuttuisi asiaan rakentamalla Kalliontielle Jaakolan sillan ja
Laatuluhdin väliselle osuudelle korotettuja suojateitä estämään tai
vähintäänkin hillitsemään kyseistä auto- ja moporallia.
Lisäksi aloitteessa esitetään, että Nivalan kaupunki on yhteydessä
viranomaisiin pyytäen heitä lisäämään alueen partiointia sekä
asentamaan kameravalvontaa keskustan alueelle.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tietoonsaaduksi ja
antaa sen teknisen lautakunnan, opetuslautakunnan ja
hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Kuntalaisaloitteen jättänyt, tekninen lautakunta, opetuslautakunta,
hyvinvointilautakunta, tekninen johtaja, sivistysjohtaja,

hyvinvointijohtaja
Hvltk 02.09.2020 § 51
Liite: Kuntalaisaloite 3.8.2020
Valmistelija hyvinvointijohtaja
Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt kokouksessaan 24.8.2020 ko.
kuntalaisaloitetta ja on päättänyt lähettää sen Nivalan kaupungin
liikenneturvallisuustyöryhmän käsittelyyn ennen
lautakuntakäsittelyjä. Kulttuurituottaja Heidi Kangaskokko on
hyvinvoinnin toimialan edustajan liikenneturvallisuustyöryhmässä.
Hyvinvointijohtajan esitys
Kuntalaisaloite käsitellään lautakunnassa
liikenneturvallisuustyöryhmän käsittelyn jälkeen.
Hyvinvointilautakunta käy keskustelua kuntalaisaloitteesta
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Kuntalaisaloitteen jättänyt, johtoryhmä, kulttuurituottaja,
liikenneturvallisuustyöryhmä

Hvltk 09.11.2020 § 73
Liite: Kuntalaisaloite 3.8.2020
Oheismateriaali: Liikenneturvallisuusryhmän 7.10.2020 muistio
Kaupunginhallitus on käsitellyt aloitetta 13.08.2020 § 209:
"Kaupunginhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tietoonsaaduksi ja
antaa sen teknisen lautakunnan, opetuslautakunnan ja
hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi."
Opetuslautakunta 30.9.2020 § 78:
"Opetuslautakunta toteaa, että kaupungin johtoryhmä on lähettänyt
aloitteen käsiteltäväksi kaupungin liikenneturvallisuusryöryhmässä,
jossa on mukana ELY:n ja Poliisin edustus. Opetuslautakunta
toteaa, ettei sillä ole toimivaltuuksia eikä keinoja rajoittaa nuorison tai
aikuisten vapaa-ajalla tapahtuvaa toimintaa, tehdä
liikennejärjestelyjä tai rakentamispäätöksiä. Varhaiskasvatuksessa ja

kouluissa annetaan liikenne- ja turvallisuuskasvatusta
opetussuunnitelmien mukaisesti. Mopo- ja traktoriralli kielteisenä
ilmiönä on ollut pitkän aikaa esillä ja valistustilaisuuksilla sekä
tempauksilla on pyritty ja pyritään jakossakin kasvattamaan lapsia ja
nuoria vastuulliseen toimintaan sekä oikeaan käyttäytymiseen
liikenteessä. Liikenneturvallisuustoimijan työ on ollut tässä hyvänä
tukena. Kaveriporukan vaikutus on suuri ja myös yleistä keskustelua
huoltajien vastuusta tulee jatkaa.
Lautakunta merkitsee aloitteen omalta osaltaan käsitellyksi.
Päätös:
Keskustelun kuluessa lautakunta antoi evästyksenä koululle ottaa
asia esille keskusteltavaksi vanhempainilloissa. Huoltajille välitetään
Wilma-viestinä ilmoitus Nivalan paikallistv:n 6.10.2020 klo 19.00
lähetyksestä, jossa aiheena Nivalan Liikennekulttuuri
www.paikallistv.fi/nivala/
Lautakunta merkitsi aloitteen omalta osaltaan käsitellyksi."
Tekninen lautakunta käsittelee aloitetta kokouksessaan
3.12.2020.
Valmistelija hyvinvointijohtaja
Nivalan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä on käsitellyt
kokouksessaan 7.10.2020 kuntalaisaloitetta.
Hyvinvointijohtajan esitys
Hyvinvointilautakunta toteaa, liikennekasvatustyö on yhteistyötä ja
hyvinvoinnin toimiala eri tehtäväalueet jatkavat edelleen
liikennekasvatustyötä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa ja
omien sidosryhmiensä kanssa. Kuntalaisaloitteessa esitettyihin
toimenpiteisiin lautakunnalla ei ole toimivaltuutta.
Talousarvioesityksessä 2021 nuorisopalvelujen yhtenä
painopistealueena on liikennekasvatus.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE:

Aloitteen jättäneet, hallintosihteeri, kaupunginhallitus

