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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusryhmän

Liikenneturvallisuuskatsaus
Sisältää yhteenvedon vuodesta 2016

Satoja tapahtumia, yksi tavoite – turvallisempaa liikkumista
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aktiivinen
liikenneturvallisuusyhteistyö näkyy alueen kunnissa. Eri ikäryhmille suunnattuja tapahtumia,
tiedotusta ja kampanjoita järjestettiin vuonna
2016 kymmeniä jokaisessa liikenneturvallisuuden toimijamallissa mukana olevassa kunnassa. Tämä tarkoittaa kahden maakunnan alueella satoja tapahtumia ja tuhansia asukkaita, joille
turvallisen liikkumisen viestiä on viety.
Kuntien aktiivinen ja poikkihallinnollinen
liikenneturvallisuustyö onkin arvioitu tärkeimmäksi keinoksi edistää Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun liikenneturvallisuutta vuosille 20152018 ajoittuvassa Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelmassa.
Kuntien tärkeää työtä tukevat alueelliset
liikenneturvallisuustoimijat, jotka resurssina
muun muassa auttavat erilaisten tapahtumien
järjestämisessä.

Liikenneturvallisuuspalkinto Ylivieskalle!
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vuoden 2016
liikenneturvallisuuspalkinnon sai Ylivieskan
kaupungin liikenneturvallisuusryhmä.
Perusteena Ylivieskan ryhmän palkitsemiselle oli
laaja-alaisen ryhmän aktiivisuus ja ideointikyky,
mitä tukee liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtajan Risto Ojan esimerkillisen innostunut ote
tehtävässään. Ylivieskan kaupungin liikenneturvallisuustyö on mallikelpoisen aktiivista ja
innostaa myös sidosryhmiä.

Kuva: Marja Laine

Työn visiona on, että liikkujien vastuullisilla ja viisailla valinnoilla Pohjois-Pohjanmaasta ja
Kainuusta tulee Suomen liikenneturvallisimmat maakunnat
Vuoden 2017 alusta myös Oulun kaupunki, Reisjärvi ja Sievi liittyivät osaksi toimijatyökokonaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kaikki kunnat ovat
systemaattisen liikenneturvallisuustyön piirissä! Yhteistyötä tekee kuntien lisäksi useat
sidosryhmät, joista merkittävimpänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenneturva, alueen
pelastuslaitokset, Poliisi ja maakuntien liitot.
.

Seuraa meitä ja tiedät missä tapahtuu:

Internet
www.liikenneturvallisuus.info

@liikenneturvallisuustoimijat

@Liitutoimija

@liikenneturvallisuustoimija

Aktiivista liikenneturvallisuustyötä

Liikenneturvallisuustyöllä tavoitetaan kaikki ikäryhmät
Vuonna 2016 toimijatyötä tehtiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella neljällä alueella:

Kainuussa, Koillismaalla, Oulun eteläisellä alueella ja Oulun ympäryskunnissa.
Lisäksi Oulun kaupunki uudisti vuoden aikana kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman ja
liikenneturvallisuustyön toimintamallin.
Seuraavassa on poimintoja tapahtumista ja toimintamalleista, joita alueen kunnissa toteutettiin
vuoden 2016 aikana.
Lapset:

Nuoret:

Turvaa tenaville –tapahtumat
Liikennepäivät ja liikenneturvallisuusoppitunnit
Taika-avain -kiertueet
Sinä teet suojatien –kampanjat ja toimintamallit
Liikenneturvallisuuskyselyt
Liikenneturvallisuusrastit Päivä paloasemalla tapahtumissa
Palkitsevaa valvontaa

Sinä teet suojatien –kampanjat ja toimintamallit
Liikenneturvallisuuspäivät, -oppitunnit ja -tilaisuudet
Mopoiluun ja moottorikelkkailuun liittyvät koulutukset,
Tappomopo –kiertueet
Distraction, aivot eivät multitaskaa –tilaisuus
Turvavyö, tarkkaamattomuus ja riskinotto
liikenteessä –teemapäivät
Liikenneturvallisuuskyselyt
Palkitsevaa valvontaa

Työikäiset:

Seniorit:

Pyörällä päästään –kampanjat
Näkymis- ja heijastintempaukset
Koululaiskuljettajien, kotihoidon henkilöstön, jne.
koulutukset
Erilaisissa tapahtumissa mm. näkymis-,
tarkkaamattomuus- ja turvavyöteemoilla (esim.
pyörähtävä auto).
Liikenneturvallisuuskyselyt
Palkitsevaa valvontaa

Ajoterveyden vaaliminen –tapahtumat, geriatrin
luennot ja erilaiset ikäihmisten koulutustilaisuudet
Rajotusten mukaan –näytelmät (Teatteri Retikka)
Liikenneturvallisuuskyselyt
Näkymis- ja heijastintempaukset
Pyöräilytapahtumat
Palkitsevaa valvontaa

Oulun
ympäryskunnat

Koillismaa

Oulu

Kainuu

Oulun eteläinen

Lisäksi tehtiin:
tiedottamista ja aineistoja
turvalliseen ja viisaaseen
liikkumiseen liittyen.
liikenneympäristön
kehittämiskohteiden
kartoittamista ja priorisointia.
kunnan toiminnan kehittämistä
poikkihallinnollisessa liikenneturvallisuusryhmässä.

Aktiivista liikenneturvallisuustyötä

Poimintoja koko alueella läpiviedyistä tapahtumista 2016
Turvaa tenaville

on pääsääntöisesti
0.-2.-luokkalaisille suunnattu liikenteen ja
turvallisuuden teemapäivä. Lapset kiertävät
tapahtumassa liikenneturvallisuusaiheisia
rasteja, joissa käsitellään esimerkiksi tien
ylitystä, suojatiesääntöjä, liikennemerkkejä,
pyöräilyturvallisuutta, turvavyön merkitystä ja
hätänumeroa. Tapahtumien kierto on
säännöllinen kaikissa kunnissa; jokainen lapsi
pääsee mukaan jollakin luokka-asteella.

Vuonna 2016 tapahtumiin osallistui PohjoisPohjanmaan ja Kainuun alueella lapsia
suurimmasta osasta kuntia. Tapahtumia
on järjestetty jo lähes 10 vuotta.

Kuva: liikenneturvallisuustoimijat

Sinä teet suojatien

-kampanjan
tavoitteena on lisätä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
turvallisuutta nostamalla suojatie ja väistämissäännöt esiin laajasti ja samanaikaisesti koko
kunnassa. Kampanja herättää muistuttamaan, että
me kaikki yhdessä teemme suojatiestä joko
turvallisen tai vaarallisen. Kampanjaan liitettiin
alueilla erilaisia toimintamalleja, kuten suojatien
kasvomaalausta ja suojatiejulisteiden suunnittelua.

Kuva: liikenneturvallisuustoimijat

Vuonna 2016 pelkästään Oulun eteläisellä
alueella kampanja tavoitti yli 4500 päiväkodin ja
alakoulun oppilasta sekä yli 2500
yläkoululaista.

Tarkkaamattomuus liikenteessä -teeman
materiaalin avulla on tavoitteena saada lapset ja nuoret
ymmärtämään oman kokemuksen kautta, ettei kahden
asian tekeminen yhtä aikaa liikenteessä ole mahdollista
eikä turvallista.
Vuonna 2016 tarkkaamattomuusteemaa käsiteltiin
kymmenissä yläkouluissa, oppilaitoksissa ja
tuotiin esille erilaisissa tapahtumissa.
Kampanjointia jatketaan vuonna 2017 ja toimintamalleja
kehitetään edelleen.

Kuva: Liikenneturva

Tilastoja ja kuvia
Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä laski
Kainuussa tieliikennekuolemat vähenivät vuoteen 2015 verrattuna. Pohjois-Pohjanmaalla kuolleiden
määrä kasvoi hieman. Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä laski reilusti molempien maakuntien
alueilla. Kaiken kaikkiaan vuonna 2016 Pohjois-Pohjanmaalla kuoli 21 ja loukkaantui 421 henkilöä.
Kainuussa onnettomuuksissa kuoli 4 ja loukkaantui 97 henkilöä.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tieliikenteessä vuonna 2016 kuolleet
maakunnittain.

Lähde: Liikenneturva, Tilastokeskus

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tieliikenteessä loukkaantuneet ikäryhmittäin
vuonna 2016.

Lähde: Liikenneturva, Tilastokeskus
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