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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusryhmän

Liikenneturvallisuuskatsaus
Sisältää yhteenvedon vuodesta 2015

Isoin askelin kohti yhtenäistä ja kehittyvää toimintatapaa
Kuntien aktiivinen ja poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyö on arvioitu tärkeimmäksi keinoiksi
edistää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
liikenneturvallisuustyötä vuosille 2015-2018
ajoittuvassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Kuntien tärkeää
työtä tuetaan alueellisilla liikenneturvallisuuden
toimijamalleilla.
Jo useamman vuoden ajan alueen kuntia on liitetty
osaksi toimijatyöalueita. Yhteistyötä ovat kuntien
lisäksi tehneet useat sidosryhmät.
Vuonna 2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kilpailutti liikenneturvallisuustoimijatyön puitesopimuksen. Kahden maakunnan toimijatyöalueet
muodostettiin uudelleen ja vuoden 2016 alusta työ
käynnistyi neljällä toimijatyöalueella. Lisäksi Oulun
kaupungissa tehdään liikenneturvallisuussuunnittelua,
jonka yhteydessä määritellään Oulun toimintamalli.

Liikenneturvallisuustoimijat Noora Airaksinen, Juha
Heltimo ja Teemu Kinnunen.

Toimijatyön odotetaan uudella puitesopimuskaudella kehittyvän edelleen. Työtä seurataan kaikilla
alueilla samoilla periaatteilla ja resurssien käyttöä tehostetaan tuotteistamalla kampanjoita ja
toimintamalleja. Työtä ohjaa toimijatyöalueiden ryhmien puheenjohtajien ja tärkeimpien
sidosryhmien edustajien muodostama Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusryhmä.
Ryhmän kokoon kutsujana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sidosryhminä ovat mukana
Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos ja maakuntaliitot.
Näkyvin uudistus on kaikkien alueiden liikenneturvallisuustoimijatyöhön liittyvän tiedottamisen
siirtyminen yhteen osoitteeseen: www.liikenneturvallisuus.info
Edelleen työn visiona on, että liikkujien vastuullisilla ja viisailla valinnoilla Pohjois-Pohjanmaasta
ja Kainuusta tulee Suomen liikenneturvallisimmat maakunnat.
Onnea Haapajärvi!
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
liikenneturvallisuusseminaari pidettiin Oulussa
kaupunginkirjaston Pakkalan salissa 10.2.2016.
Tilaisuudessa jaettiin vuosittainen alueellinen
liikenneturvallisuuspalkinto. Vuoden 2015 työstä
palkinnon sai Haapajärven kaupunki.
Kaupungin liikenneturvallisuustyö on ollut
mallikelpoisen aktiivista. Erityismaininta annettiin
mm. Sinä teet suojatien -kampanjan oivaltavasta
toteutuksesta sekä varhaiskasvatuksen että
yläkoulujen osalta.
Matti Räinä ja Timo Mäkikyrö jakavat vastuunkantaja
-palkinnon Haapajärven kaupungille.

Toimijatyöalueet aktiivisia
Liikenneturvallisuustyössä tapahtui
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella kuntien liikenneturvallisuustyötä
tuetaan liikenneturvallisuuden toimijamalleilla. Seuraavassa on lyhyitä
poimintoja alueiden liikenneturvallisuustyöstä vuonna 2015.
Koillismaan kunnat jatkoivat aktiivista liikenneturvallisuustyötään. Matkailuyrityksiä
innostettiin mukaan osana Rukan liikennejärjestelmätyötä. Tapahtumajärjestelyistä
merkittävimpiä olivat pyörähtävän auton kierros, 0-2 luokkien turvallisuuspäivät sekä
pyöräilijöille suunnattu palkitseva valvonta. Ikäihmisten turvallisuutta edistettiin mm.
geriatrin liikenneturvallisuusluennolla sekä Rajotusten mukaan -näytelmällä Pudasjärvellä. Traffic snake kampanjointia jatkettiin ja kohteina olivat Nilonkankaan koulu
Kuusamossa ja Kurenalan koulu Pudasjärvellä.
Oulun seudun liikenneturvallisuustyö kuului vuonna
2015 Oulun seudun liikenteen kokonaisuuteen. Seudun
liikenneturvallisuusryhmä kokoontui ja vakioidut tapahtumat, kuten Turvaa tenaville toteutettiin. Varsinaista toimijatyötä oli kunnista käynnissä Muhoksella. Oulun kaupunki
käynnisti liikenneturvallisuussuunnittelun ja loppuvuodesta
toteutettiin kyselyt kaupunkilaisille ja alakoululaisten
huoltajille. Vuonna 2016 valmistuvassa suunnitelmassa
määritellään sekä fyysisen ympäristön suunnittelun
periaatteet että liikennekasvatuksen toimintamalli.
Utajärvellä liikennekasvatustyö jatkui aktiivisena ja keväällä valmistui pyöräilyn edistämisohjelma. Pyöräily olikin näkyvästi esillä; toukokuussa järjestettiin mm. työmatkapyöräilykampanja, pyörän huoltopajoja sekä pyöräilymerkkiopetusta 1.-2.-luokkalaisille. Lisäksi koululaisten ja koulun henkilökunnan pyöräilykypärän käytöstä kerättiin tietoa kyselyllä. Syksyllä toteutettiin Sinä teet suojatien –kampanja koulussa ja päiväkodeissa sekä järjestettiin liikenneturvallisuustilaisuus eläkeläisille. Esikoululaiset osallistuivat perinteisesti Oulun Turvaa Tenaville -tapahtumaan. Iin liikenneturvallisuustyön pääteemana oli pyöräilyn turvallisuus. Alakoululaisille järjestettiin
pyöräilykauden avaustapahtuma. Pyöräilijöitä myös valvottiin palkitsevasti.
Vuonna 2015 käynnistettiin toimijatyö myös Muhoksella. Kampanjointi aloitettiin toukokuussa 8-luokkalaisten mopokoulutuspäivillä. Samoihin aikoihin järjestettiin Sinä teet suojatien –teemapäivä kohderyhmänään päiväkodit ja koululaiset.
Suojatieaiheisten julisteiden teko sekä kasvomaalaukset koettiin mielekkäiksi toimintamalleiksi. Syksymmällä kampanjoitiin
työmatka- sekä senioriliikkujille. Marraskuussa ammattiopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattu liikenneturvallisuuspäivä ”liitu-rasteineen” tavoitti noin 100 opiskelijaa. Muhoksella otettiin osaa myös näkymistempaukseen, jossa
”pimeät” kulkijat saivat takkiinsa heijastimet ja pyöriinsä valot.
Kainuussa tehtiin aktiivista liikenneturvallisuustyötä kuluneen
vuoden aikana reippaalla otteella ja työssä huomioitiin kattavasti eri kohderyhmät päiväkodin väestä senioreihin. Turvaa
tenaville –rastitapahtuma tavoitti jälleen kiitettävät 400 esikoululaista ja alaluokkalaista, tällä kertaa Sotkamossa. Lisäksi
Sinä teet suojatien -kampanja sai näkyvyyttä ja toteutus kattoi
kaikki Kainuun kunnat. Toukokuussa kerättiin tietoa 3.-9-luokkalaisten pyöräilykypärän käyttöön liittyvistä tottumuksista. Kyselyyn vastasi 1300 oppilaan lisäksi 130 opettajaa ja koulunkäyntiavustajaa. Kyselyn tuloksista laadittiin yhteenveto liikenneturvallisuusryhmien sekä koulujen käyttöön. Tietoja tullaan
hyödyntämään myös vuoden 2016 keväällä pyöräily-kauden
alkaessa. Toisen asteen opiskelijoille suunnattu turvavyö- ja
riskinotto liikenteessä tavoitti satoja nuoria. Pyörähtävä auto
vakuutti nuoria tänäkin vuonna. Rajotusten mukaan -näytelmä iäkkäämmille sai ensi-iltansa Kajaanissa lokakuussa. Se
tullaan esittämään muissa kunnissa vuoden 2016 aikana.

Toimijatyöalueet aktiivisia

Raahen seudun, kunnissa tehtiin aktiivista liikenneturvallisuustyötä. SSAB oli aktiivisesti mukana isojen
työpaikkojen liikenneturvallisuustyössä. Tapahtumajärjestelyistä merkittävimpiä olivat pyörähtävän auton kierros, 0-2
luokkien Turvaa Tenaville -päivä Raahessa sekä pyöräilijöille
suunnattu palkitseva valvonta. Ikäihmisten turvallisuutta
edistettiin mm. geriatrin liikenneturvallisuusluennolla. Traffic
snake kampanjointia jatkettiin ja kohteena oli Ruukin koulu
Siikajoella. Taika-avain -näytelmä kiersi kaikkien kuntien
alakoululaisten ja päiväkotien liikennevalistuksena. Liikenneturvallisuustyötä vietiin myös toritapahtumiin mm. Raahessa
järjestetyille valtakunnallisille kyläpäiville ja näin tavoitettiin
runsaasti kuntalaisia.
Ylivieskan seutukunnan vuoden 2015 päätapahtumia olivat
Ylivieskassa järjestetty Rajotusten mukaan -näytelmäesitys
senioreille, Sinä teet suojatien -kampanja, kypärän käyttötottumuksia kartoittava kysely koululaisille ja koulujen
henkilökunnille sekä Turvaa tenaville -tapahtuma. Kalajoella
järjestetyn tapahtuman rasteilla kiersi noin 400 alakoululaista. Lisäksi kalajoella järjestettiin mopokoulutusta 8.luokkalaisille ja koululaiskuljettajakoulutusta ammattihenkilöille. Suojatiekampanjaan valtakunnallisella liikenneturvallisuusviikolla ottivat osaa koko seudun kuntien koulut ja
päiväkodit. Kampanjan vastaanotto oli hieno ja se ylitti kaikki
odotukset. Konkreettisia toimia olivat myös marraskuun
perinteinen näkymistempaus sekä työmatkaliikkumiseen
kannustavat teemaviikot.
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Nivala-Haapajärvi -seudun liikenneturvallisuustyö oli
aktiivista kaudella 2015. Vuoden päätapahtumia olivat
huhtikuussa järjestetty 8.-luokkalaisten mopokoulutuskiertue, suojatiekampanja sekä senioreiden Rajotusten
mukaan –näytelmäkiertue. Mopokoulutuskiertue tavoitti
kiitettävästi yli 300 oppilasta. Kiertueelle osallistui
Liikenneturvan kouluttajan lisäksi poliisi. Teemana olivat
mm. turvallinen mopoilu sekä mopon virittäminen ja sen
seuraukset. Haapajärven nuorisotalolla keskusteltiin
kouluttajan kanssa myös vapaamuotoisemmassa
tilaisuudessa mopoiluun liittyvistä asioista. Pyöräilykypäräkyselyyn seudun kunnista vastasi 1300 3.-9.luokkalaista sekä noin 120 opettajaa ja avustajaa.
Näytelmäkiertue toteutettiin Nivalassa sekä Haapajärvellä. Tilaisuuksiin osallistui noin 250 henkilöä.
Tilaisuuksiin saapui eläkeläisiä myös Pyhäjärveltä ja
Kärsämäeltä joille tarjottiin bussikyyditys tilaisuuteen.
Kansallisella Pyörällä töihin -viikolla toukokuussa sekä
kansainvälisellä Liikkujan viikolla syksyllä kannustettiin
aktiiviseen työmatkaliikkumiseen yksityisautoilun
vaihtoehtoisilla tavoilla. Kuntatyöntekijöille suunnatuilla
viikoilla oltiin perinteisesti keväällä syksyn sadekelejä
aktiivisempia.

Tilastoja ja kuvia
Tieliikenteessä loukkaantuneiden tai vakavasti loukkaantuneiden
määrät laskussa. Liikennekuolemissa pieni kasvu vuodesta 2014.
Kainuussa tieliikennekuolemat kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne
säilyi lähes samana. Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä sen sijaan laski reilusti sekä PohjoisPohjanmaalla että Kainuussa. Vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla kuoli 19
ja loukkaantui 435 henkilöä. Kainuussa onnettomuuksissa kuoli 7 ja loukkaantui 106 henkilöä.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tieliikenteessä vuonna 2015 kuolleet
maakunnittain.
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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tieliikenteessä loukkaantuneet ikäryhmittäin
vuonna 2015.
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