v

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyön

Liikenneturvallisuuskatsaus
Sisältää yhteenvedon vuodesta 2019

Tulitko ajatelleeksi millaista esimerkkiä näytät?
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyössä tartuttiin
vuonna 2019 haastavaan aiheeseen – jokaisen aikuisen ja erityisesti
vanhemman rooliin esimerkkinä liikenteessä. Tulitko ajatelleeksi? kampanja käynnistettiin laatimalla kolme julistetta, joita jaettiin alueen
päiväkoteihin, kouluihin ja neuvoloihin. Toisaalta juliste näyttää lapselle
oikean tavan toimia, mutta samalla tuo esille aikuiselle toimintatavan
puutteet. Julisteiden lisäksi jaettiin aikuisille jääskraboja, joihin oli kirjattu
ajatuksia herättäviä lauseita liittyen vanhemman vastuuseen
esimerkkinä ja kasvattajana.

.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusyhteistyötä tekevät kuntien lisäksi useat
sidosryhmät, joista merkittävimpänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenneturva, alueen
pelastuslaitokset, Poliisi ja maakuntien liitot.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuosille 2019-2022 on
esitetty liikenneturvallisuustyön visio ja tavoitteet. Aktiivisen toimijatyön lisäksi tavoitellaan
liikenneturvallisuuden arvostuksen näkyvää kasvattamista ja hyvinvoinnin edistämistä viisaalla ja
turvallisella liikkumisella.
Esimerkiksi tapahtumakalenterin, liikenneonnettomuudet ja -turvallisuustoimenpiteet kartalla,
maakuntien liikenneturvallisuussuunnitelman sekä sosiaalisen median tilit löydät:

www.liikenneturvallisuus.info

Aktiivista liikenneturvallisuustyötä

Liikenneturvallisuustyössä tapahtuu joka kunnassa
Kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat jatkoivat aktiivisen toimijatyön piirissä. Toimijaalueita oli viisi, joissa käytettiin pääosin jaettuja toimintamalleja ja käsiteltiin yhteisiä teemoja.
Kaikkien kuntien liikenneturvallisuusryhmien vuoden 2019 kokouksissa aloitettiin valmistautuminen uuden tieliikennelain voimaantuloon 1.6.2020 ja suunniteltiin erilaisia tapahtumia ja
toimia. Tapahtumia järjestivät kaikille eri ikäryhmille kuntien liikenneturvallisuusryhmien ja kuntien
toimijoiden lisäksi erilaiset sidosryhmät.
Oulun kaupungin liikenneturvallisuustoimijan kautta
aktivoituihin tapahtumiin osallistui noin 11 000
asukasta ja Oulun ympäryskuntien tapahtumiin
osallistui lähes 10 000 asukasta.

Koillismaan liikenneturvallisuustoimijan kautta aktivoituihin
tapahtumiin osallistui arviolta
4 200 asukasta.

Taikuri Puijon Paroni ja Tappomopo -esitykset toteutettiin
seitsemässä yläkoulussa Oulussa. Noin 1000 oppilasta
osallistui esityksiin.
Nuoremmille koululaisille
suunnattu Taikuri Alfrendo ja
Taika-avain sekä vanhemmille
alakoululaisille suunnattu TaikaPetteri ja tarkkaavaisuuden taito
esitykset kiersivät useissa
kunnissa. Oulun ympäryskunnissa
esityksiä nähtiin Kempeleessä,
Tyrnävällä ja Iissä.

Oulun
ympäryskunnat
Koillismaa

Oulu

Heijastinpuita toteutettiin syksyllä
kaikissa Oulun ympäryskunnissa
ja niiden kautta jaettiin tuhansia
heijastimia. Limingassa
Oulun eteläinen
pimeässä liikkumisen teemasta
järjestettiin Välkkyjen ilta.

Kainuu

Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuustoimijan kautta aktivoituihin tapahtumiin osallistui
arviolta 10 400 asukasta.

Kuusamossa, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella järjestettiin palkitsevaa
valvontaa.
Koillismaan jokaisessa
kunnassa käynnisteltiin 65
vuotta täyttäneille suunnattua Liikenneluotsi
-toimintaa. Liikenneluotsi
on innostunut vapaaehtoinen tai pieni ryhmä,
joka pitää liikenneturvallisuusteemoja esillä
omassa yhteisössään.
Liikenneturva julkaisee
liikenneluotseille
teemakirjettä.

Kainuun liikenneturvallisuustoimijan kautta aktivoituihin
tapahtumiin osallistui arviolta
8 300 asukasta.
Myös Kainuun jokaisessa kunnassa
käynnisteltiin Liikenneluotsi -toimintaa.

Oulun eteläisellä alueella Turvaa
tenaville -tapahtumat keräsivät
tuttuun tapaan yli 1 400 1-2 luokkien
oppilasta liikenneturvallisuusrastien
ääreen. Muiden turvallisuusaiheisten esitysten ja teemailtojen
kautta tavoitettiin noin 4 000 ala- ja
yläkoululaista.

Tuliko ajatelleeksi? -julisteet
jaettiin myös Kainuun kunnissa ja
järjestettiin erilaisia esityksiä ja
teemapäiviä.
Kainuun kaikissa kunnissa
koulutettiin työsuojelun
henkilöstöä ja Kuhmon
kaupungintalolla järjestettiin
työmatkaliikkumisen teemapäivä.

Kahdeksassa kunnassa eläkeläisjärjestöt järjestivät liikenneturvallisuusaiheisen tapahtuman.
Kuva: liikenneturvallisuustoimijat

Aktiivista liikenneturvallisuustyötä

Nostoja vuoden 2019 toiminnasta
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää
hyvinvointia turvallisella ja viisaalla liikkumisella. Liikenneturvallisuustyön
luonteva osa on edistää kestävien kulkutapojen käyttöä ja monipuolisin toimenpiteiden
parantaa niillä liikkumisen turvallisuutta.
Tärkeä liikenneturvallisuustyön kohderyhmä on eriikäiset koululaiset, joille toimijatyön kautta
suunnataan paljon liikennekasvatuksen toimenpiteitä
ja parannetaan turvallisen liikkumisen olosuhteita
koulu- ja vapaa-ajanmatkoilla.
Esimerkiksi koulujen alkamiseen ajoittuvat suoja-

tiepäivystykset toteutettiin useimmissa Oulun
ympäryskunnissa. Eri muodoissa kunnissa järjestettiin
mm. koulujen liikenneturvallisuuspäiviä,

pyöräilypäiviä, koulumatkaliikkumisen
kampanjoita, palkitsevaa valvontaa
kohdistuen koulumatkoihin, esityksiä ja
näkymistempauksia. Liikenneturvan

Taikuri Alfrendo Haapajärvellä 5.9.2019.
Kuva: liikenneturvallisuustoimijat

digitaalisia opetusaineistoja käytettiin osana opetusta.

Koululaiskyytien kuljettajille tarjottiin muun
muassa Muhoksella ja Kuusamossa Liikenneturvalta,
poliisilta ja pelastuslaitokselta koulutusta liikenneturvallisuusasioihin. Tilaisuuksissa käsiteltiin sekä kuljettajan roolia
liikennekasvattajana että toimimista onnettomuustilanteessa
Merijärven uuden esikoulun

ja päiväkodin piha

suunniteltiin turvalliseksi eri toiminnoille, kuten
saattoliikenteelle ja eri liikkumisvälineiden pysäköinnille.
Toimijatyön kautta kuntia kannustetaan hakemaan liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden valtionapua.
Kalajoella saatiin valtionapua hankkeeseen, jossa uuden
Merenojan koulun koulureittien turvallisuus
varmistettiin kartoittamalla koulureitit, selvittämällä niillä
olevat keskeiset ongelmakohteet sekä suunniteltiin ja
toteutettiin parantamistoimet. Koulutyön alkaessa kaupunki
kannusti vanhempia välttämään kuljettamista lyhyillä
koulumatkoilla ja ohjattiin lapsia kulkemaan kouluun
Kuva: liikenneturvallisuustoimijat

omin voimin. Myös autoilijoille tiedotettiin
koulureiteistä ja varovaisuudesta.

Monipuolisia toimenpiteitä jatketaan myös vuonna 2020. Turvallisen

edistäminen on nostettu erityisteemaksi.

pyöräilyn

Tilastoja ja kuvia
Liikennekuolemia selvästi aiempaa vähemmän
Liikennekuolemien määrä vuonna 2019 väheni Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla seuraten valtakunnallista myönteistä kehitystä. Ennakkotietojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla liikenteessä kuoli
ihmisiä vähemmän kuin vuosikymmeniin. Ennakkotietojen mukaan, vuonna 2019, Pohjois-Pohjanmaalla loukkaantui tieliikenteessä 282 henkilöä ja Kainuussa 50 henkilöä. Loukkaantuneita oli myös
selvästi viime vuosia vähemmän. Viime vuosina on erikseen tilastoitu vakavasti loukkaantuneet.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tieliikenteessä kuolleet maakunnittain.
Vuoden 2019 tieto on ennakkotieto.
Pohjois-Pohjanmaa

Tieliikenteessä kuolleiden määrät maakunnittain
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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden
määrä virallisissa tilastoissa ja niiden ulkopuolella.

Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrät maakunnittain
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Virallisen tilaston
ulkopuolelle jääneet
vakavasti
loukkaantuneet
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Kaikki tieliikenteessä
vakavasti loukkaantuneet virallisen
tieliikenneonnettomuustilaston mukaan
Vakasti loukkaantuneiden
tilastot valmistuvat noin
vuoden myöhemmin kuin
muut onnettomuustilastot.
Vuoden 2020 tilastoalueet.
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