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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusryhmän

Liikenneturvallisuuskatsaus
Sisältää yhteenvedon vuodesta 2017

Liikenneturvallisuustoimenpiteet kartalle
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyössä otettiin vuonna 2017 käyttöön yhteinen karttatyökalu. Liikenneturvallisuustoimijat päivittävät kuntien priorisoimat liikenneturvallisuustoimenpiteet Liikenneviraston hallinnoimaan karttatyökaluun. Näin ajantasaiset toimenpidetarpeet ovat jokaisen kuntalaisen ja sidosryhmän tarkasteltavissa.
Kartasta kohteita valitsemalla löytyy toimenpiteestä lisätietoa. Toimenpiteet on jaettu edistettäviin
kohteisiin ja muihin kohteisiin. Kartalle on myös mahdollista tuoda tausta-aineistoksi tiestötietoja,
kuten tietoa nopeusrajoituksista ja liikennemääristä.
Karttatyökaluun pääse helposti sisälle www.liikenneturvallisuus.info –sivuston etusivun kautta.
Samalla sivulle on myös viime vuonna lisätty tapahtumakalenteri, josta löytyy toimijatyön tapahtumat eri kunnissa.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyön visiona on, että liikkujien vastuullisilla ja
viisailla valinnoilla maakunnista tulee Suomen liikenneturvallisimmat maakunnat. Yhteistyötä
tekee kuntien lisäksi useat sidosryhmät, joista merkittävimpänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Liikenneturva, alueen pelastuslaitokset, Poliisi ja maakuntien liitot.
.

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa:

@liikenneturvallisuustoimijat

@liikenneturvallisuustoimija

@Liitutoimija

Aktiivista liikenneturvallisuustyötä

Liikenneturvallisuustyöllä tavoitettiin lähes 50 000 asukasta
Vuonna 2017 toimijatyön piirissä olivat kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat. Työtä
tehtiin viidellä toimija-alueella. Tapahtumia järjestettiin kaikille ikäryhmille vaihtelevin kestoin ja
sisällöin. Lyhimmillään asukas kohdattiin näkymistempauksessa antamalla heijastin ja muistuttamalla näkymisen tärkeydestä liikenteessä. Pisimmillään järjestettiin usean tunnin koulutuksia.
Tärkeänä kohderyhmänä oli muun muassa varhaiskasvatuksen henkilöstö. Lähes 50 000
asukkaan tavoittaminen onnistui, koska kuntien liikenneturvallisuusryhmät ja -verkostot toimivat.
Kiitos kaikille tärkeään työhön osallistuneille!
Oulun kaupungin liikenneturvallisuustoimijan
kautta aktivoituihin tapahtumiin osallistui noin
12 700 asukasta ja Oulun ympäryskuntien
tapahtumiin arviolta 6 550 asukasta.
Turvaa tenaville -tapahtumalla on jo 10 vuoden
perinne Oulussa. Tapahtumaan Ouluhallissa
osallistui noin 2 600 lasta Oulusta ja sen
ympäryskunnista.

Oulun
ympäryskunnat

Koillismaan liikenneturvallisuustoimijan
kautta aktivoituihin tapahtumiin
osallistui arviolta 2 800 asukasta.
Näkymistempauksia järjestettiin kaikissa
alueen kunnissa. Taivalkoskella tempauksen
järjestämisestä vastasi eläkeläiskerho, joka
jakoi 100 heijastinta.

Koillismaa

Oulu

Kainuu
Oulun eteläinen

Kuva: Taika-avain esite, Liikenneturva

Kuva: liikenneturvallisuustoimijat

Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuustoimijan kautta aktivoituihin tapahtumiin
osallistui arviolta 13 500 asukasta.
Eniten osallistujia oli lasten ja nuorten
tapahtumissa, mutta myös työikäisten
ja iäkkäiden tapahtumilla tavoitettiin
Oulun eteläisellä alueella yli 2 500
henkilöä. Yläkoululaisille suunnattu
Tappomopo kiersi usealla toimijaalueella.

Kainuun liikenneturvallisuustoimijan
kautta aktivoituihin tapahtumiin
osallistui arviolta 13 000 asukasta.

Esikoululaisille ja nuorimmille
koululaisille suunnattu Taika-avain
-esitys kiersi kaikissa Kainuun
kunnissa. Esitys kiersi myös
aktiivisesti muilla alueilla ja tavoitti
useita tuhansia lapsia.
Myös pyörähtävä auto kiersi
monissa tapahtumissa, kuten Vaalan
beach volley SM-turnauksessa.
Kuvat: liikenneturvallisuustoimijat

Aktiivista liikenneturvallisuustyötä

Uusia avauksia ja vakiintuneita toimintamalleja
Oulun yläkoulujen liikenneturvallisuusviikoilla toteutettiin sekä keväällä että
syksyllä 2017 toisena rastipisteenä

liikenneturvallisuusvisailu
Kahoot learning game –alustalla.
Visailun aiheena oli 5.-6.–luokkalaisilla
pyöräily ja 8.-luokkalaisilla mopoilu.
Kysymysten sisällöt oli valmistellut
Liikenneturva.
Interaktiiviseen visailuun omalla kännykällä
tai koulun tabletilla osallistui noin 800
oppilasta. Vuonna 2018 visailua otetaan
käyttöön myös muilla toimija-alueilla.
Kuva: liikenneturvallisuustoimijat

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

liikenneturvallisuusseminaari
järjestetään vuosittain. Joko sen yhteydessä tai
muussa tapahtumassa jaetaan vuosittain

liikenneturvallisuuspalkinto.
Liikenneturvallisuusyhteistyön puitteissa jaettiin
vuoden aikana vastuunkantaja –heijastimia.
Niitä päätyi heilumaan yli 20 000 takkiin ja reppuun
muun muassa osana kuntien näkyvyyskampanjoita.

Kuva: liikenneturvallisuustoimijat

Ylivieskan liikenneturvallisuusryhmä ja -toimija
järjestivät keväällä 2017 uudentyyppisen

Iäkkäät ja autoilu –tilaisuuden
yhteistyössä paikallisten autoliikkeiden ja -koulujen
kanssa. Ikäautoilijoille suunnattujen Liikenneturvan
infojen lisäksi Poliisin, autokoulujen ja Ajovarman
edustajat vastasivat yleisön kysymyksiin. Autoliikkeet
olivat tuoneet paikalle ajamista helpottavin
lisävarustein varustettuja ajoneuvoja, joihin
osallistujat pääsivät tutustumaan. Tapahtumaan
osallistui arviolta noin 250 henkilöä.
Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen

Tilastoja ja kuvia
Vakavasti loukkaantuneet mukana tilastoissa
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan tieliikennekuolemien määrä oli vuonna 2017 edellisen vuoden
tasolla. Valtakunnallisesti tieliikennekuolemien määrä sen sijaan oli historiallisen alhainen. Ennakkotietojen mukaan, vuonna 2017 Pohjois-Pohjanmaalla loukkaantui tieliikenteessä 400 henkilöä ja
Kainuussa 86 henkilöä. Viime vuosina on erikseen tilastoitu myös vakavasti loukkaantuneet.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tieliikenteessä kuolleet maakunnittain.
Vuoden 2017 tieto on ennakkotieto.

Lähde: Tilastokeskus

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden
määrä virallisissa tilastoissa ja niiden ulkopuolella.

Lähde: Tilastokeskus
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