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Toimijamalli ja liikenneturvallisuustyön organisointi
Nivala-Haapajärven
seudun
liikenneturvallisuustoimijamalli
kilpailutettiin
keväällä
2013
sopimuskaudeksi on 2013-2015. Toimijan työpanos hankittiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja
kuntien
yhteisrahoituksella.
Toimijan
tehtävänä
on
avustaa
kuntia
käytännön
liikenneturvallisuustyössä, kehittää kunnallista ja seudullista liikenneturvallisuustyötä sekä edistää
liikenneturvallisuuden arvostusta seudulla. Toimijan työ on jaettu ns. kuntatyön aktivointiin ja
ylläpitoon sekä erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämiseen.
Nivala-Haapajärven seudun kunnista liikenneturvallisuustoimijamallissa ovat mukana Nivalan,
Pyhäjärven ja Haapajärven kaupungit sekä Kärsämäen kunta. Hankkeessa mukana olevien kuntien
alueella on asukkaita yhteensä noin 27 200.
Liikenneturvallisuustyön perustan muodostaa kunnissa tehtävä paikallinen työ, jota koordinoidaan
kuntien liikenneturvallisuusryhmissä. Toimijan keskeisin tehtävä on kuntien liikenneturvallisuustyön
tukeminen ja toimija osallistuu tiiviisti mm. liikenneturvallisuusryhmien toimintaan. Tärkeää on, että
kunnat oppivat hyödyntämään toimijaa. Työn pohjan luo kuntaryhmien säännöllinen toiminta ja hyvä
yhteistyöverkosto. Seudun yhteiset toimintalinjaukset tehdään seudullisessa liikenneturvallisuustyön
ohjausryhmässä, jossa on edustajat kaikista kunnista sekä yhteistyötahoista. Ryhmä ohjaa myös
liikenneturvallisuustoimijan työtä. Toimija toimii tiedonvälittäjänä ja liikenneturvallisuustyön tukena
sekä seutu- että kuntatasolla ja osallistuu aktiivisesti työn suunnitteluun ja kehittämiseen.
Liikenneturvallisuustyö rytmittyy Nivala-Haapajärven seudulla alla olevan vuosikellon mukaisesti (kuva).

Kuva 1. Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuustyön ohjeellinen vuosikello.

Ryhmien kokoontuminen vuonna 2015
Seudun liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana kolmesti, tammi-, touko- ja
marraskuussa. Tammikuun kokouksessa käytiin läpi toimintasuunnitelma. Toukokuun kokouksessa
käsiteltiin syksyn toimenpiteitä ja tapahtumia, keskusteltiin toimijatyön kehittämisestä ja käytiin läpi
kaikille kunnille yhteiset tulevat kampanjat. Marraskuun kokouksessa käytiin läpi vuoden toiminta ja
palautteet sekä keskusteltiin uudesta sopimuskaudesta ja keskeisistä vuoden 2016 kampanjateemoista.
Kuntien liikenneturvallisuusryhmät kokoontuivat kukin kaksi kertaa vuoden 2015 aikana. Nivalassa ja
Kärsämäellä kokoukset pidettiin 17.2. ja 6.10. Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä kokoonnuttiin 18.2. ja 7.10.
Toteutetut toimet vuonna 2015
Vuoden päätapahtumat olivat mopokoulutuskiertue, suojatiekampanja ja Rajotusten mukaan
-näytelmäkiertue iäkkäille. Lisäksi toteutettiin muita tapahtumia ja tempauksia.


Mopokoulutuskiertue järjestettiin kaikkien kuntien 8.-luokkalaisille huhtikuussa 2015. Kiertue
tavoitti yli 300 oppilasta. Liikenneturvan kouluttaja ja poliisi kertoivat mm. turvallisesta
mopoilusta ja virittämisen seurauksista. Samalla käytiin läpi ajankohtaiset muutokset
moporeiteissä. Kouluttaja vieraili saman viikon aikana myös Haapajärven nuorisotalolla
keskustelemassa vapaamuotoisemmin nuorten kanssa mopoiluun liittyvistä asioista.



Valtakunnallisella opetushallituksen liikenneturvallisuusviikolla 7.-11.9. järjestettiin kaikissa
seudun kunnissa Sinä teet suojatien -kampanja. Koululuille ja päiväkodeille laadittiin
toimintamalleja, joiden avulla aihetta voi viikon aikana käsitellä lasten ja nuorten kanssa.
Toimintatapoina olivat mm. piirtäminen ja askarteleminen suojatieaiheesta, suojatiejulisteen teko
Liikenneturvan julistekoneella sekä suojatien kasvomaalaus ja selfie-kuvaus. Kaikki kunnat
osallistuivat kampanjaan ja osallistuneiden ryhmien kesken arvottiin lahjakortteja.



Toukokuussa toteutettiin pyöräilykypärän käyttöön liittyvä kysely kaikille seudun kuntien 3.-9.luokkalaisille sekä opettajille ja koulunkäyntiavustajille. Kyselyyn vastasi noin 1 300 oppilasta ja
noin 120 opettajaa ja koulunkäyntiavustajaa. Kypäräkyselyn tulokset käytiin läpi kuntien
liikenneturvallisuusryhmien kokouksissa ja yhteenvedot toimitettiin koulujen käyttöön. Tuloksista
tiedotetaan keväällä 2016 pyöräilykauden alkaessa.



Kansallisella Pyöräilyviikolla 11.-15.5. järjestettiin Pyörällä töihin -viikko kaikille kuntatyöntekijöille.
Kansainvälisellä Liikkujan viikolla 16.-22.9. puolestaan kannustettiin kaikkia kuntatyöntekijöitä
tulemaan töihin jollakin muulla tavalla kuin yksin omalla autolla (Fiksun työmatkaliikkujan viikko).
Osallistujia oli perinteisesti kevään kampanjassa selvästi syksyä enemmän. Osallistujien kesken
arvottiin palkintoja.



Rajotusten mukaan -näytelmä iäkkäille esitettiin 2.11. Haapajärvellä ja 4.11. Nivalassa.
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 250 henkeä (Haapajärvi 100 ja Nivala 115). Tilaisuuksissa oli
mukana Pyhäjärven ja Kärsämäen eläkeläisiä, joille järjestettiin bussikuljetukset. Haapajärven
tilaisuudesta Maaselkä teki jutun.



Kuntien liikenneturvallisuusryhmät järjestivät näkymistempaukset keskustaajamissa marraskuun
alussa 3.-4.11. Myös poliisi osallistui tempauksiin kolmella paikkakunnalla. Tempauksissa jaettiin
pyörän valoja ja heijastimia ”pimeille” pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tempaukset saivat näkyvyyttä
paikallismedioissa. Heijastimet ja pyörän valot hankittiin toimijan toimintarahalla.

Sinä teet suojatien –kampanjan suojatieaiheista piirustuksia ja askarteluja

Sinä teet suojatien –kampanjaviikon julisteita.
Liikenneturvallisuustoimijan internet- ja extranet-sivustot ja muu tiedottaminen

Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuustoimija -hankkeelle perustettiin vuonna 2013 internetsivustot. Sivusto on otettu ulkoiseksi tiedotuskanavaksi toimenpiteistä tiedotettaessa. Lisäksi lehdistölle
lähtevissä tiedotteissa käytetään suoria linkkejä sivustolle. Vuoden 2014 lopussa sivuston kävijämäärä
oli 13 090). Toimija ylläpiti vuoden 2015 aikana internet- ja extranet-sivustoja ja päivitti sivustoille muun
muassa projektidokumentit.
Toimija tiedotti kuntia ja mediaa (lehdistö ja radio) vuoden aikana ajankohtaisista asioista
sähköpostitiedottein. Lisäksi toimija osallistui ulkoiseen tiedottamiseen seuraavasti:
• tiedote mopokoulutuskiertueesta
• tiedote Sinä teet suojatien -teemaviikosta
• tiedote Rajotusten mukaan -esityksistä
• tiedotteet Pyöräilyviikon sekä Liikkujan viikon kampanjoista
• tiedote näkymistempauksista
Seudun liikenneturvallisuustyön tukena ylläpidettiin Facebook-sivustoa ”Turvallisesti Jokilaaksossa”.
Toimija on jakanut Facebook-sivuilla turvalliseen ja viisaaseen liikkumiseen kytkeytyvää asiaa.
Facebook-sivut löytyvät osoitteesta: https://www.facebook.com/nivalahaapajarven?ref=hl
Onnettomuustilastot
Nivala-Haapajärven seudun internet-sivustolla ylläpidettiin Haapajärven, Nivalan, Kärsämäen ja
Pyhäjärven onnettomuustietoja. Kuntakohtaisista onnettomuustilastoista on nähtävissä mm.
onnettomuuskustannukset euroa /asukas, onnettomuusmäärät sekä onnettomuuksien kasaumapisteet.
Toimijan työ jatkuu
Liikenneturvallisuustoimijan työ jatkuu. Vuonna 2016 keskeinen teema on mm. tarkkaamattomuus
liikenteessä. Lisäksi jatketaan Sinä teet suojatien –kampanjaa ja järjestetään Turvaa tenaville –
tapahtumia.

Yhteystiedot:
Nivala-Haapajärven seudun
liikenneturvallisuustoimija
Projektipäällikkö Noora Airaksinen
Sito, Viestikatu 7, 70600 Kuopio
PL 4000, 70601 Kuopio
puhelin 0400 922 372
sähköposti noora.airaksinen(a)sito.fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Liikenneturvallisuusasiantuntija Tarja Jääskeläinen
Veteraanikatu 5, 90100 Oulu
puhelin 0400 282 152
Kuva: Liikenneturva

