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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusryhmän

Liikenneturvallisuuskatsaus
Sisältää yhteenvedon vuodesta 2014

Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitettiin
Liikenneturvallisuustyön painopisteet eivät ole viime
vuosina olennaisesti muuttuneet, joten sekä
valtakunnallisen että maakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteet ja tehtäväalueet ovat
edelleen ajankohtaisia. Liikenneturvallisuuden toimijatyö on edennyt alueella hyvin, mutta tavoitetilaan
pääseminen vaatii edelleen työtä.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyön tärkeimpiä tehtäväalueita ovat ajokuntoon ja
liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen, taajamien
liikenneturvallisuuden kehittäminen sekä maanteiden
turvallisuuden parantaminen. Viime aikoina on yhä
enemmän korostunut poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyö sekä niin kutsutun viisaan liikkumisen
edistäminen osana kuntien liikenneturvallisuustyötä.
Näistä uusista sekä aiemman maakunnallisen
suunnitelman lähtökohdista on päivitetty PohjoisPohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2015–2018. Erityiseksi kohderyhmäksi
tuleville vuosille on valittu nuoret ja iäkkäät.
Visio 2015–2018
Liikkujien vastuullisilla ja viisailla valinnoilla Pohjois-Pohjanmaasta ja Kainuusta tulee Suomen
liikenneturvallisimmat maakunnat
Tavoitteet 2015–2018
•

Liikenneturvallisuustyötä tehdään poikkihallinnollisesti useilla eri toimintatasoilla ja sen ytimenä on toimiva
kuntatyö.

•

Alueellisia liikenneturvallisuuden toimijamalleja kehitetään edelleen.

•

Liikenneturvallisuustiedottamista yhteen sovitetaan ja alueellisten toimijamallien seuranta yhtenäistetään.

•

Viisaan liikkumisen ja esteettömyyden edistäminen tuodaan systemaattiseksi osaksi
liikenneturvallisuustyötä.

•

Liikennekasvatuksen asemaa vahvistetaan koulujen arjessa ja kehitetään turvallisia kouluympäristöjä.
Linkki:
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma 2015-2018

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari pidettiin
Ylivieskassa 11.11.2014. Seminaarin yhteydessä jaettavan liikenneturvallisuuspalkinnon sai Punainen Liitu -kampanja. Kampanjan on kehittänyt
Jokilaaksojen pelastuslaitos yhteistyössä Liikenneturvan ja poliisin kanssa.
Esityksiä toteutettiin vuonna 2014 mm. Haapavedellä, Ylivieskassa ja
Oulussa. Esityksellä on tavoitettu viime vuosina useita tuhansia nuoria.
Kuva: Liikenneturva

Alueelliset toimijatyöt aktiivisia

Kuntatyön tukeminen toimijamallien avulla etenee
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella kuntien liikenneturvallisuustyötä
tuetaan liikenneturvallisuuden toimijamalleilla. Yhä useampi alueen kunta
kuuluu toimijatyöalueeseen. Seuraavassa on lyhyitä poimintoja alueiden
liikenneturvallisuustyöstä vuonna 2014.
Koillismaan kunnissa liikenneturvallisuuden toimijamalli on ollut käytössä jo vuosia ja
toiminta on aktiivista. Nykyinen liikenneturvallisuustoimijakausi kestää vuoden 2015
loppuun saakka. Kuusamossa, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella järjestetyt Turvaa Tenaville –tapahtumat tavoittivat yhteensä 1400 osallistujaa eli yli kaksinkertaisen määrän
vuoteen 2012 verrattuna. Koko vuoden osalta erilaiset teemapäivät ja koulutukset
tavoittivat noin 6000 kävijää. Liikenneturvallisuustyöhön osallistuvia tahoja aktivoidaan
tiedottamalla kuukausittain liikenneturvallisuustyöhön liittyvillä ajankohtaistiedotteilla.
Lisää: http://projektit.ramboll.fi/liikenneturvallisuus/toimija/
Iissä käynnistyi toimijatyö vuosille 2014–2015. Liikenneturvallisuusryhmä
kokoontui kolme kertaa. 4.-6.-luokille järjestettiin turvallisuuspäivä, eläkeläiskerhoille liikenneturvallisuuskoulutuksia, pyörähtävä auto vieraili kunnassa ja
esikoululaiset osallistuivat Oulun Turvaa Tenaville –tapahtumaan.
Oulun seudun kuntien liikenneturvallisuuden
toimintasuunnitelmat ovat pääosin valmiit ja niitä
toteutetaan. Työtä suuntaa seudun yhteinen
liikenneturvallisuusstrategia ja ohjaa seudun
liikenneturvallisuusryhmä. Kuntien liikenneturvallisuusryhmät järjestivät vuonna 2014
kuntakohtaisia näkymistempauksia. Liikenneturvallisuus näkyi seudulla useissa tapahtumissa.
Esimerkiksi Turvaa tenaville –tapahtuma on
vakiintunut toimintamalli.
Utajärvi käynnisti toimijatyön vuosille 2014–2015 ja liikenneturvallisuusryhmä kokoontui kolme kertaa. Keskeisiä tapahtumia olivat koululaisten
heijastinkisa, 8.-luokkalaisten mopokoulutus ja esikoululaisten
osallistuminen Oulun Turvaa Tenaville –tapahtumaan. Toimijatyön
rinnalla laadittiin Utajärven pyöräilyohjelma ja kunta järjesti erilaista
pyöräilyyn liittyvää toimintaa.

Kainuussa liikenneturvallisuusryhmät kokoontuivat vuonna
2014 kaksi kertaa. Aiheena oli muun muassa koululaiskuljetukset ja niiden pelisääntöjen yhtenäistäminen. Kuluneen
vuoden keskeiset toteutetut toimet olivat Turvaa Tenaville
–tapahtumat, liikenneturvallisuusnäytelmä Ajattele ajoissa!
sekä viisaaseen liikkumiseen kannustavat toimet. Turvaa
Tenaville –tapahtumat Kajaanissa ja Suomussalmella keräsivät koolle yhteensä noin 900 lasta. Tapahtuma sai näkyvyyttä
myös radion ja printtimedian keskuudessa. Lukuisissa pienemmissä tapahtumissa ja toimissa nostettiin esille muun muassa
työmatkapyöräilyä ja mopoliikenteen turvallisuutta. Liikenneturvallisuustoimijan kausi päättyy vuoden lopussa, tosin
toimintaa suunnitellaan jo aktiivisesti uudelle sopimuskaudelle.
Lisää: http://www.kainuuntoimija.fi/

Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen

Alueelliset toimijatyöt aktiivisia

Raahen seudun kunnissa järjestettiin vuonna 2014
kymmeniä yksittäisiä liikenneturvallisuutta edistäviä
tapahtumia. Yhteensä vuoden aikana tavoitettiin noin 6500
kuntalaista. Liikenneturvallisuustyö ”jalkautui” myös Raahen
Power cup -lentopallotapahtumaan, jossa keskeiset teemat 
turvavyö, pyöräilysäännöt ja turvallinen mopoilu  tavoittivat
yhteensä 2000 tapahtuma-alueella vieraillutta. Vuoden
”vetonauloja” olivat myös turvallisuuspäivät SSAB:lla, seudun
yläkouluilla toteutettu ”Tappomopo” sekä alakoulujen
saattoliikenteen vähentämiseen pyrkivä ”Traffic snake”, jotka
tavoittivat yli 1500 kohderyhmiin kuulunutta.
Lisää: Facebook; Raahen liikenneturvallisuustoimija

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuustoimijamallissa
ovat mukana Ylivieska, Merijärvi ja Kalajoki. Toimijakausi
jatkuu optiovuodella 2015. Vuoden 2014 päätapahtumat
olivat kaikissa kolmessa kunnassa järjestetyt iäkkäiden
liikenneturvallisuustilaisuudet, mopokiertueet, päättäjäinfot ja
näkymistempaukset. Lisäksi Ylivieskassa järjestettiin Turvaa
Tenaville –tapahtuma. Syksyn näkymistempauksessa jaettiin
heijastimia ja pyörän valoja aamuliikenteen pimeille
liikkujille. Mopokiertue tavoitti 370 peruskoulun 8luokkalaista. Kiertue liittyi seutukunnan alueella tehtyyn
moporeittimuutokseen, jossa osa reiteistä siirtyi kevyen
liikenteen väyliltä ajoradoille.

Kuva: Liikenneturva/ Juha Tuomi

Kuva:
Teemu Kinnunen

Nivala-Haapajärvi –seudun toimijatyön vuosi oli
tapahtumapainotteinen. Turvaa Tenaville –tapahtumat
järjestettiin kolmella paikkakunnalla. Rasteilla kiersi
lähemmäs 800 lasta. Yläkoululaisille esitettiin Ajattele
Ajoissa! –liikenneturvallisuusnäytelmä. Kaikkiaan esitys
tavoitti 1100 oppilasta. Myös Pyöräilyviikolla ja Liikkujan
viikolla järjestetyt työikäisten liikkumiskampanjat sekä
kuntien näkymistempaukset tavoittivat hyvin
kohderyhmänsä. Alueen toimijatyö jatkuu aktiivisena
vuonna 2015. Yksi tulevista päätapahtumista on 8.luokkalaisille suunnattu mopokoulutuskiertue.
Lisää: http://www.nihalttoimija.fi/

Tilastoja ja kuvia
Liikenneturvallisuustilanne parani maakunnissa edellisvuoteen
verrattuna
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tieliikennekuolemat vähentyivät viime vuonna edellisvuoteen
verrattuna, mutta loukkaantuneiden määrät kasvoivat. Vuoden 2014 tieliikenteen ennakkotilastojen
mukaan Pohjois-Pohjanmaalla kuoli 19 ja loukkaantui 544 henkilöä. Kainuussa onnettomuuksissa
kuoli 2 ja loukkaantui 137 henkilöä. Nuorten riski loukkaantua tieliikenteessä on edelleen selvästi
muita ikäryhmiä suurempi.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tieliikenteessä vuonna 2014 kuolleet
maakunnittain.

Lähde: Liikenneturva, Tilastokeskus

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tieliikenteessä loukkaantuneet ikäryhmittäin
vuonna 2014.

Lähde: Liikenneturva, Tilastokeskus
31.3.2015

