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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI  
 
Vuoden 2016 alussa käynnistyi uusi toimijamalli Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Kai-

nuun osalta toimija vaihtui Sitosta Rambolliin, jolla on myös pitkä kokemus aiemmilta vuosilta 

myös Kainuusta. Toimija avustaa kuntia käytännön liikenneturvallisuustyössä sekä edistää ja 

kehittää maakunnallisista ja kunnallista liikenneturvallisuustyötä. Kuntien liikenneturvallisuus-

ryhmissä ja eri hallinnonaloilla tehtävä liikenneturvallisuustyö muodostaa toiminnan perustan, 

jota sidosryhmien tekemä työ täydentää. Kuntien liikenneturvallisuustyöryhmät kokoontuvat 

säännöllisesti ja sidosryhmät (mm. Liikenneturva, ELY-keskus, poliisi ja pelastuslaitos) ovat tii-

viisti mukana työssä. Yhteistyö eri osapuolien kesken on toiminut hyvin. 
 

LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHITTYMINEN 
 
Kainuussa on tapahtunut vuosien 2013 -2017 aikana 557 poliisin tietoon tullutta henkilövahinko-

onnettomuutta. Keskimäärin tämä tarkoittaa 111 onnettomuutta vuodessa, joista 532 onnetto-

muutta johti loukkaantumiseen ja 25 onnettomuutta kuolemaan. Ennakkotiedot 2017 onnetto-

muuksista kertovat, että Kainuussa tapahtui ko. ajanjaksona 92 onnettomuutta, joista kuusi 

johti kuolemaan ja 85 loukkaantumiseen. Liikenteessä kuoli kaksi ihmistä Hyrynsalmella, Kajaa-

nissa ja Sotkamossa. 

 

  
 

         Kuva 1. Kainuun henkilövahinko onnettomuudet 2013–2017. 

 

Vuosina 2013-2017 Kainuussa tietoon tulleista henkilövahinko-onnettomuuksista kunnittaiset 

jakaumat ovat seuraavanlaisia:  
 
 Kuolleita Loukkaantuneet (ml. 

vakavat) 

Vakavasti loukkaantu-

neet 2014-2016 

Hyrynsalmi 3 25 0 

Kajaani 7 205 8 

Kuhmo 5 69 3 

Paltamo 4 53 7 

Puolanka 2 20 0 

Ristijärvi 0 18 1 

Sotkamo 3 73 3 

Suomussalmi 1 34 2 

Vaala 0 36 4 
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TIEDOTTAMINEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖSSÄ 

 
Liikenneturvallisuustyöhön osallistuvia tahoja on aktivoitu tiedottamalla liikenneturvallisuustyö-

hön liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Tänä vuonna painopiste ei ole ollut kuukausittaisessa 

tiedottamisessa, vaan on laadittu muutamia eri aiheita sisältäviä tiedotteita ajankohtaisista ai-

heista talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä.  

 

Liikenneturvallisuustyössä mukana oleville on toiminnassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun lii-

kenneturvallisuustoimijoiden yhteiset nettisivut www.liikenneturvallisuus.info, jonne on koottu 

liikenneturvallisuuteen liittyvää tietoa ja materiaalia palvelemaan sekä kuntien henkilöstöä että 

alueen asukkaita. Nettisivuilta löytyvät lisäksi mm. kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitel-

mat sekä kuntakokousten muistiot ja asialistat. 

 

Tiedotusaiheet vuonna 2017 

 Tammikuu; liikkumisen ohjauksen valtionavustukset sekä talvipyöräily  

 Helmikuu; maastoliikenne ja hiihtoloma 

 Maaliskuu; tarkkaamattomuus ja/tai Vasu-koulutus  

 Huhtikuu; sinä teet suojatien ja mopoilu  

 Toukokuu; pyöräily (valtakunnallinen pyöräilyviikko, kilometrikisa ym) sekä mopoilu 

 Kesäkuu; lomaliikenne  

 Heinäkuu; liikenne ja päihteet  

 Elokuu; pyörällä töihin ja kouluun sekä saattoliikenne 

 Syyskuu; hirvikolarit  

 Lokakuu; heijastin ja Lapin liikenneturvallisuusfoorumi  

 Marraskuu; turvavyö, turvaistuin sekä porokolarit  

 Joulukuu; turvallisin askelin talveen (liukastuminen) sekö työmatkaliikenne  

 

 
KOKOUKSET 
 

Vuoden aikana järjestettiin Kainuun toimijatyössä yhteensä 21 kokousta, jotka jakaantuivat 

seuraavasti: 

 Kainuun ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, helmi-, kesä- ja marras-

kuussa.  

 Hyrynsalmen liikenneturvallisuusryhmä kokoontui kaksi kertaa (helmi- ja syys-

kuussa).  

 Kajaanin liikenneturvallisuusryhmä kokoontui kaksi kertaa (helmi- ja syyskuussa).  

 Kuhmon liikenneturvallisuusryhmä kokoontui kaksi kertaa (helmi- ja syyskuussa).  

 Paltamon liikenneturvallisuusryhmä kokoontui kaksi kertaa (maalis- ja lokakuussa).  

 Puolangan liikenneturvallisuusryhmä kokoontui kaksi kertaa (huhti- ja lokakuussa).  

 Ristijärven liikenneturvallisuusryhmä kokoontui kaksi kertaa (huhti- ja lokakuussa).  

 Sotkamon liikenneturvallisuusryhmä kokoontui kaksi kertaa (helmi- ja syyskuussa).  

 Suomussalmen liikenneturvallisuusryhmä kokoontui kaksi kertaa (helmi- ja syys-

kuussa).  

 Vaalan liikenneturvallisuusryhmä kokoontui kaksi kertaa (maalis- ja lokakuussa).  

 

 
TAVOITETTAVUUS JA KUSTANNUKSET 

 
Tapahtumissa tavoitettiin yhteensä n. 13.000 kainuulaista. Kustannukset näistä tapahtumista 

rahoitettiin yhteisen läpilaskutettavan rahoituspotin kautta. Tapahtumien kustannukset vuoden 

aikana olivat n. 21.000 euroa. 

 

 
 

 
 

http://www.liikenneturvallisuus.info/
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HYRYNSALMI 
 
LIIKENNEYMPÄRISTÖ 
Liikenneturvallisuusryhmän kokoontumisissa käytiin läpi ajankohtaisia liikenneympäristöön liit-

tyviä hankkeita ja ongelmallisia kohteita. Seuraavassa esille nousseet kohteet: 

 Katuvalojen saneeraus on Hyrynsalmella tulossa. 

 Koulun alueen liikennejärjestelyitä ollaan käyty läpi tulevaa kehittämistä varten. Kaar-

natielle tulisi sallia vain tonteille ajo sekä katkaista liikenne Nivantien ja Lohitien väliltä. 

Tämän toteutus viedään kunnassa päätettäväksi. 

 Kuluvana vuonna on ollut päällystystöitä Metsämiehentiellä ja Lohitiellä. 

 

Tulevien vuosien tärkeiksi kohteiksi todettu: 

 Huomioraidat saavuttaessa 40 -alueelle. Huomion herättäminen on tärkeää, mutta 

muoto vielä mietinnässä. Ely päättää näistä mahdollisesti Kainuun alueella laajemmin. 

 Vanhatie/Vääräläntie, merkki yksityistieliittymistä. Tarpeellinen merkki ja kunnossapi-

don puolesta voitaisiin toteuttaa 

 Virrantie/Virtatie/Lohitie liittymäalueen korottaminen, kohde on tarpeellinen, voisi to-

teuttaa kevyempänäkin asfalttiviistein hidastettuna. Tämän toteutuksen voi viedä ta-

lousarviovalmisteluun, jos vain kunnalla tai ELY:llä on lähialueella päällystyskohteita 

 

 
”JALKAUTUVA” LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ 
 

Taika-avain  
Esikoululaisille ja nuorimmille koululaisille suunnattu ”Taika-

avain” esitys kiersi kaikissa Kainuun kunnissa. Esityksessä muis-

tutettiin jalankulkijan ja pyöräilijän liikenneturvallisuudesta tai-

kuuden rinnalla. Kierrokseen liittyi myös yhdessä kotona hoidet-

tava kotitehtävä. 

 

Näkymistempaus 
Näkymistempauksia on toteutettu kaikissa kunnissa. Hyrynsal-

mella näkymistempauksia toteutettiin sekä päivähoidossa että 

koulutoimessa. Aineistoa tempauksiin toimitettiin päivähoitoon 

sekä molempiin kunnan kouluihin. 

 

Muita tapahtumia/koulutuksia 
 Pyörällä töihin ja Sinä teet suojatien –kampanjat 

 Yhteinen pyöräilytapahtuma Ristijärven kanssa 

 Haastekisa nuorille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alfrendo.fi 
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KAJAANI 
 
LIIKENNEYMPÄRISTÖ 

 
Liikenneturvallisuusryhmän kokoontumisissa käytiin läpi ajankohtaisia liikenneympäristöön liit-

tyviä hankkeita ja ongelmallisia kohteita. Seuraavassa esille nousseet kohteet: 

 Valtatielle 5 suunniteltu automaattinen nopeusvalvonta.  

 Valtatie 5 ratkaisujen osalta keskusteltiin yhtenäisestä nopeusrajoituksesta -60 jatka-

misesta koko kaupungin keskustan alueelle. Nopeusrajoituksen tulisi olla yhtenäinen ja 

looginen. Erityisesti Takkarannantien liittymä-alue koettiin turvattomana. 

 Jormuan pyörätien vaihtoehdoista oli liikenneturvallisuusryhmässä keskustelua. 

 Jormuantien päällystämisen yhteydessä voi yrittää jalankulun turvallisuutta parantaa. 

 Kaupungin verkolla mm. Tehdaskatu ja Prisman tunneli tärkeitä kohteita. 

 Puutavarantiellä suunnitteilla kahden suojatien parantamishankkeet. 

 Uudenkyläntien parantamisessa mietittävä keinoja hidasta ajonopeuksia. 

 Kajaaniin tullut 5 bussipysäkkikatosta. 

 Suojateiden kunnioittaminen ja ajonopeudet ovat olleet keskustelun aiheena. Tätä seu-

rattiin syksyllä ja jatketaan samaa tarkkailuteemaa myös keväällä 2018, jonka jälkeen 

mietitään tarkemmin toimenpiteitä. 
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Taika-avain  
Esikoululaisille ja nuorimmille koululaisille suunnattu ”Taika-avain” esitys kiersi kaikissa Kainuun 

kunnissa. Esityksessä muistutettiin jalankulkijan ja pyöräilijän liikenneturvallisuudesta taikuu-

den rinnalla. Kierrokseen liittyi myös yhdessä kotona hoidettava kotitehtävä. 

 
Nuorten turvallisuustapahtumat 
Kajaanissa järjestettiin vuoden aikana kaksi nuorten turvallisuustapahtumaa, yläkoululaisille Ly-

seon koululla sekä 2. asteen opiskelijoille KAO:lla. Teemoina olivat mm. tarkkaamattomuus, 

turvavyö, mopoilu sekä pyöräilyn sääännöt. Näissä tapahtumissa vieraili yhteensä n. 900 nuorta. 

 
Pyörähtävä auto  
Heinäkuussa järjestettiin pyörähtävän auton kierros, 

jonka yhteydessä auto oli kaksi päivää Kajaanissa, 

markkinatorilla sekä Lohtajan ABC:lla. 

 

Muita tapahtumia/koulutuksia 
 Pyörällä töihin ja Sinä teet suojatien –kam-

panjat.  

 Näkymistempaukset koulukuljetettavien pa-

rissa sekä eläkeläiskerhoissa 

 Koulukuljettajien koulutus 

 Osallistuminen ”Pyöräily puukaupungissa” hankkeen tilaisuuksiin 

 Webinaari ikäihmisille 

 Koulutus koulumatkojen turvallisuudesta 

 Särmänä liikenteessä koulutukset 

 Suojatiekäyttäytymisen tarkkailu 
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KUHMO 
 
LIIKENNEYMPÄRISTÖ 
Liikenneturvallisuusryhmän kokoontumisissa käytiin läpi ajankohtaisia liikenneympäristöön liit-

tyviä hankkeita ja ongelmallisia kohteita. Seuraavassa esille nousseet kohteet: 

 Sivusuuntien kärkikolmioiden poistaminen teillä: Metsäkatu välillä Koulukatu - Muutto-

linnuntie, Sepänkatu välillä Koulukatu – Käpykatu ja Virkatie välillä Koulukatu – Käpy-

katu  

 Levälahdentien nopeusrajoituksen alentaminen  

 Mt 900 (Hyryntie) / mt 19269 (Akonkoskentie) liittymässä kaide näkemäongelmana on 

ratkaisematta 

 Kuhmossa on ajankohtaista uusi koulukeskus ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt. Oppi-

laiden jättöpaikat ja reitit koululle tulevat tarkasteluun myös 2018 aikana 

 Koululaisten liikennevalistukseen ja mm. saattoliikenteeseen tulee puuttua 2018 aikana 

myös liikennevalistuksessa. Traffic snake kampanja voisi olla toteutuksessa Kuhmossa 

vuonna 2018 

 

 
 

”JALKAUTUVA” LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ 
 

Turvaa tenaville –tapahtuma 
Turvaa tenaville –tapahtumassa lapset saivat tietoa esim. turvallisesta tienylityksestä, tarkkaa-

mattomuudesta, pyöräilykypärän käytöstä ja liikennemerkeistä sekä pääsivät tutustumaan po-

liisi- ja pelastuslaitoksen kalustoon ja tehtäviin. 

 

Liikenneturvallisuusaiheiset koulutukset 
Koulutuksista Kuhmossa järjestettiin koulutus koulukuljettajille. Liikenneturva on myös toteut-

tanut Kuhmossa omaishoitajille suunnatun liikenneturvallisuuskoulutuksen. 

 

Taika-avain  
Esikoululaisille ja nuorimmille koululaisille suunnattu ”Taika-avain” esitys kiersi kaikissa Kai-

nuun kunnissa. Esityksessä muistutettiin jalankulkijan ja pyöräilijän liikenneturvallisuudesta 

taikuuden rinnalla. Kierrokseen liittyi myös yhdessä kotona hoidettava kotitehtävä. 

 

Muita tapahtumia/koulutuksia 

 Pyörällä töihin ja Sinä teet suojatien –kampanjat.  
 Näkymistempaukset nuorisotiloissa sekä koulukuljetettavien parissa 

 Koulukuljettajien koulutus 
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PALTAMO 

 
LIIKENNEYMPÄRISTÖ 
Liikenneturvallisuusryhmän kokoontumisissa käytiin läpi ajankohtaisia liikenneympäristöön liit-

tyviä hankkeita ja ongelmallisia kohteita. Seuraavassa esille nousseet kohteet: 

 Vt 5 valaistus Kontiomäen kohdalla on tarpeellinen, kauppa Kontiomäen Neste asemalla 

on lisännyt pyöräilyä valtatien varrella 

 Vt5 varressa olisi tärkeää saada myös jkpp väylä Kontiomäeltä (Leppiläntie) huoltoase-

malle 

 Vartiustien nopeusrajoituksen porrastaminen on tarpeellinen hanke 

 Kallioleikkauksen kaide Haapalanmäki olisi tarpeellinen kohde 

 Muiden kohteiden osalta todettiin, että valtatie 22 hankkeista kunnan kannalta tärkein 

olisi alikulku Metelin kohdalle. 

 Vt22/kt78 koetaan vaaralliseksi kohteeksi. Liikenneturvallisuusryhmässä keskusteltiin 

ajatuksesta toteuttaa risteykseen liikenneympyrä. Liikenneturvallisuutta voisi parantaa 

myös Oulusta tulevan liikenteen kaventaminen yhdelle kaistalle sekä ”vapaa oikea” Ka-

jaanin suunnasta. Keskustan kohdalle toivottiin nopeusrajoituksen jatkamista vt22:lle. 

60 rajoitus voisi jatkua rautatieaseman ohi Oulun suuntaan n. 600 metriä. 

 Automaattista liikenteen valvontaa on esitetty valtatielle 5 Mainuan ja Kontiomäen vä-

lille. 

 Paltamossa liikennejärjestelyille aiheuttaisi painetta biosellu hankkeen toteutuminen. 

Tätä on käyty läpi liikenneturvallisuusryhmässä, toteuttaminen vaikuttaisi valtatien lii-

kenteeseen ja toisi tarvetta työmatkojen liikenneturvallisuusteemalle. 
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Näkymistempaus 
Paltamossa näkymistempaus toteutettiin laajempana tapahtumana. Tapahtumassa olivat mu-

kana päivähoito ja eläkeläiskerhot. Liikenneaiheisen ohjelman ohella tilaisuudessa jaettiin hei-

jastimia. 

 

Taika-avain  
Esikoululaisille ja nuorimmille koululaisille suunnattu ”Taika-avain” esitys kiersi kaikissa Kai-

nuun kunnissa. Esityksessä muistutettiin jalankulkijan ja pyöräilijän liikenneturvallisuudesta 

taikuuden rinnalla. Kierrokseen liittyi myös yhdessä kotona hoidettava kotitehtävä. 

 

Muita tapahtumia/koulutuksia 

 Pyörällä töihin ja Sinä teet suojatien –kampanjat.  
 Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus  

 Päiväkodilla on järjestetty oma turvallisuuspäivä, jossa pyöräily ollut teemana. Lapsille 

annettu pyöräilyopetusta. 
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PUOLANKA 

 
LIIKENNEYMPÄRISTÖ 
Liikenneturvallisuusryhmän kokoontumisissa käytiin läpi ajankohtaisia liikenneympäristöön liit-

tyviä hankkeita ja ongelmallisia kohteita. Seuraavassa esille nousseet kohteet: 

 Kesällä 2017 päällystystöitä keskustassa, samassa yhteydessä kannattaisi toteuttaa 

seuraavat kohteet: Kajaanintie / Kivikkokatu liittymä ja Ouluntie / Kiiskilänkatu liittymä 

-> Heräteraidat ja nopeusrajoituksen maalaaminen ajorataan sekä Ouluntie, Kajaanin-

tie ja Kuntotie (6 erillistä kohtaa) -> Nopeusrajoituksen maalaaminen ajorataan (6 kpl). 

 ELY:n tiestöllä lisätty varoitusmerkki vaarallisesta liittymästä (Varsasuontie) 

 Vihajärventie / Mustikkatie suojatiesaareke olisi kunnan kannalta tärkeä ELY:n verkon 

kohde ja sen toteuttamista toivotaan. 

 Kunnan oman verkon osalta tärkeimmäksi kohteeksi on arvioitu Halmekatu/Tervakatu 

liittymän turvallisuuden parantaminen 

 Puolangalla on parannettu moottorikelkkareittien turvallisuutta 
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Näkymistempaukset 
Puolangalla näkymistempaus järjestettiin liikunta- ja nuorisotoimen toimesta. Näkyminen on ol-

lut esillä myös perhekerhossa. 

 

Taika-avain  
Esikoululaisille ja nuorimmille koululaisille suunnattu ”Taika-

avain” esitys kiersi kaikissa Kainuun kunnissa. Esityksessä muis-

tutettiin jalankulkijan ja pyöräilijän liikenneturvallisuudesta tai-

kuuden rinnalla. Kierrokseen liittyi myös yhdessä kotona hoidet-

tava kotitehtävä.  

 

Muita tapahtumia/koulutuksia 

 Pyörällä töihin ja Sinä teet suojatien –kampanjat.  
 Nuorten palkitseva valvonta syys-lokakuussa 

 Näkymistempaus liikenneturvallisuusryhmän toimesta 

loppuvuodesta 

 Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 
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RISTIJÄRVI 
 
LIIKENNEYMPÄRISTÖ 
Liikenneturvallisuusryhmän kokoontumisissa käytiin läpi ajankohtaisia liikenneympäristöön liit-

tyviä hankkeita ja ongelmallisia kohteita. Seuraavassa esille nousseet kohteet: 

 ABC:n ja S-marketin piha-alue: Pysäköinti- ja kevyen liikenteen järjestelyiden selkeyt-

täminen. Kohdetta viedään eteenpäin. 

 Koulutie / Urheilutie liittymä: Liittymäalueen korottaminen. Päällystystyön yhteydessä 

muotillaan liittymää ja korotetaan esim. asfaltoimalla. Urheilutien läpiajon katkaisu voi 

parantaa tämän liittymän turvallisuutta 

 ELY:n toivotaan vievän eteenpäin seuraavia:  

- Vt 5, Jokikylän kohta (Kotomäki: Kallioleikkauksen suojaaminen kaiteella sekä  

- Mt 888 (Puolangantie) / mt 19203 (Tolosenjoentie) liittymä: Nykyisen valaistuksen 

jatkaminen noin 5 valaisinpylväällä liittymän yli (vaihe 1) ja liittymän kääntäminen 

90-asteen kulmaan (vaihe 2). 

 Mt 8890 (Hyrynsalmentie), hautausmaan liittymä: Liittymän siirtäminen etelään päin 

noin 50 m. Kohde on seurakunnan vastuulla. 

 Uutena tärkeänä kohteena nostettu esiin korotettu suojatie K-Kaupan ja kunnanviraston 

välille 
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Juustoleipämessut  
Ristijärvellä liikenneturvallisuusteema on ollut 

esillä Juustoleipä -messuilla. Teemana oli tark-

kaamattomuus omana rastipisteenään lähellä 

mm. poliisin ja pelastuslaitoksen toimintapis-

teitä. Tapahtuma kerää hyvin kävijöitä.  

 

Taika-avain  
Esikoululaisille ja nuorimmille koululaisille suun-

nattu ”Taika-avain” esitys kiersi kaikissa Kai-

nuun kunnissa. Esityksessä muistutettiin jalan-

kulkijan ja pyöräilijän liikenneturvallisuudesta 

taikuuden rinnalla. Kierrokseen liittyi myös yhdessä kotona hoidettava kotitehtävä.  

 

Muita tapahtumia/koulutuksia 

 Pyörällä töihin ja Sinä teet suojatien –kampanjat.  
 Nuorten palkitseva valvonta syys-lokakuussa 

 Näkymistempaus koulun toimesta loppuvuodesta 

 Liikenneturvan järjestämä omaishoitajien liikenneturvallisuuskoulutus 

 Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 

 Yhteinen pyöräilytapahtuma Hyrynsalmen kanssa 
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SOTKAMO 
 
LIIKENNEYMPÄRISTÖ 
Liikenneturvallisuusryhmän kokoontumisissa käytiin läpi ajankohtaisia liikenneympäristöön liit-

tyviä hankkeita ja ongelmallisia kohteita. Seuraavassa esille nousseet kohteet: 

 Kirkonkohdan ja Makkosenmäen kohdan liikenneturvallisuuden parantaminen 

 R-kioskin kohdan liittymän ahtaus 

 Pohjavaarantie/Jäätiöntie liittymän turvallisuuden parantaminen 

 Leivolan koulun piha-alueen liikennejärjestelyt 

 

Sotkamossa ajankohtaisia liikenneympäristön parantamiskohteita ovat olleet 

 Kunnanviraston ja terveyskeskuksen ympäristön liikennejärjestelyiden parantaminen 

 Vuokatin liikennejärjestelmäsuunnitelma on tuonut uusia kohteita 

 Päällystämis- ja sillankorjauskohteita Sotkamossa on ollut useita vuoden 2017 aikana 

mm. kaivoksille (Terrafame ja Mondo) menevien teiden parantamista on tehty 
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Turvaa tenaville –tapahtuma 
Turvaa tenaville –tapahtumassa lapset saivat tietoa esim. turvallisesta tienylityksestä, tarkkaa-

mattomuudesta, pyöräilykypärän käytöstä ja liikennemerkeistä sekä pääsivät tutustumaan po-

liisi- ja pelastuslaitoksen kalustoon ja tehtäviin. 

 

Taika-avain  
Esikoululaisille ja nuorimmille koululaisille suunnattu ”Taika-avain” esitys kiersi kaikissa Kainuun 

kunnissa. Esityksessä muistutettiin jalankulkijan ja pyöräilijän liikenneturvallisuudesta taikuu-

den rinnalla. Kierrokseen liittyi myös yhdessä kotona hoidettava kotitehtävä. 

 
Pyörähtävä auto  
Heinäkuussa järjestettiin pyörähtävän auton kierros, jonka yhteydessä auto vieraili Sotkamossa 

pesäpalloleirillä. 
 

Heijastinliivitempaus 
Heijastinteema toteutettiin Sotkamossa näkyvästi. Sami Mähönen oli hankkinut sponsoreita ja 

koonnut 2000 heijastinliiviä ja 2000 heijastinta jaettavaksi päiväkoteihin ja alakouluihin. Lisäksi 

on jäänyt palkkiorahaa kohdennettavaksi niille, jotka käyttävät heijastinliivejä. Tukena kampan-

jassa koulutuksessa ja heijastinliivien jakamisessa olivat mukana Liikenneturva, poliisi sekä Sot-

kamon kunta 

 

Muita tapahtumia/koulutuksia 

 Pyörällä töihin ja Sinä teet suojatien –kampanjat.  
 Nuorten palkitseva valvonta syys-lokakuussa 

 Näkymisteema eläkeläiskerhossa 

 Yläkoululaisten teemapäivä pyöräilystä ja mopoilusta 
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SUOMUSSALMI 
 
LIIKENNEYMPÄRISTÖ 
Liikenneturvallisuusryhmän kokoontumisissa käytiin läpi ajankohtaisia liikenneympäristöön liit-

tyviä hankkeita ja ongelmallisia kohteita. Seuraavassa esille nousseet kohteet: 

 

 Lomakyläntie on huonokuntoinen ja ajoittain vilkkaasti liikennöity 

 vt5 varren jkpp väylältä ohjata uuden viistoyhteyden Ruukinkadulle, toteuttaminen 

voi olla haastavaa  

 Tulevaisuudessa, mikäli Emäjoen yli tulee uusi siltä ja Rantaraitti jatkuu pohjoiseen, 

olisi tarpeen saada uusi vt5 alitus 

 Kansalaisopiston (Alvari) takaa kulkevaa jkpp väylää on esitetty suljettavaksi. Lii-

kenneturvallisuusryhmä ei puoltanut esitystä. Sen sijaan kansalaisopiston pihaliitty-

män palauttaminen vanhaan paikkaan voisi olla hyvä ajatus. Näkemä olisi huono, 

mutta muutoin liittymä voisi olla turvallisempi tuossa kohdassa. 

 Siikarannantielle on tullut esitys töyssystä. Töyssyjä ei ole syytä asettaa kaikille 

väylille, ei tonttikaduille joissa ei ole palveluita. Tämä on kohteena hieman rajata-

paus 

 Saattoliikenne on ollut usein keskusteluissa ja siihen liittyen tavoitteena järjestää 

Traffic snake kampanja 2018 aikana 
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Heijastintempaus  
Suomussalmella järjestettiin heijastintempaus koulun toimesta, 5 luokkalaiset toteuttivat 1 luok-

kalaisille heijastinvalistusta. Lisäksi kaikille koululaisille jaettiin teemaan liittyen heijastimet. 

 

Taika-avain  
Esikoululaisille ja nuorimmille koululaisille suunnattu ”Taika-avain” esitys kiersi kaikissa Kainuun 

kunnissa. Esityksessä muistutettiin jalankulkijan ja pyöräilijän liikenneturvallisuudesta taikuu-

den rinnalla. Kierrokseen liittyi myös yhdessä kotona hoidettava kotitehtävä. Suomussalmella 

taika-avain esitykseen osallistui noin 200 lasta. 

 

Yläkoulun liikennetapahtuma 
yläkoululaisille oli käynyt yleisen turvallisuusaiheisen luennon pitämässä Hannu Jore. Tapahtu-

man jälkeen oli tehostettu viestiä järjestämällä moporatsia 

 

Muita tapahtumia/koulutuksia 

 Pyörällä töihin ja Sinä teet suojatien –kampanjat.  
 Koulukuljettajien koulutus 
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VAALA 
 
LIIKENNEYMPÄRISTÖ 
Liikenneturvallisuusryhmän kokoontumisissa käytiin läpi ajankohtaisia liikenneympäristöön liit-

tyviä hankkeita ja ongelmallisia kohteita. Seuraavassa esille nousseet kohteet: 

 Taajaman parantaminen toteutettiin 2017 aikana ja siihen liittyy taajaman kohdan li-

säksi jkpp yhteys ABC:lle 

 Vuolijoentie / Säräisniementie on edelleen tarpeellinen hanke 

 Taajamaan saapumisesta on hyvä muistuttaa. Tämä voisi olla esim. porttiratkaisulla. 

Tärkein kohde olisi ABC suunnalta saavuttaessa 

 Mt 800 (Veneheitontie) / mt 8794 (Neittäväntie) liittymä: nopeusrajoitus on kesäaikana 

pitkä mutta kouluaikana tarpeellinen. Mietintään pitäisikö rajoitusalueen olla kesäaikana 

lyhyempi 

 Mt 8820 (Manamansalontie), Martinlahden kohta: Kevyen liikenteen väylän rakentami-

nen toimisi paremmin ulkoilureittimäisenä. Tämä vaatisi maanomistajan suostumusta 

kohteen toteutukseen 

 Koulutieselvityksen vaihtoehtoina olisi hidaskatu ja Koulutien katkaisu. Liikenneturvalli-

suusryhmän toive olisi koulutien katkaisu. Asia on käsittelyssä kunnanhallituksessa. 
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Pyörähtävä auto 
Pyörähtävä auto vieraili Vaalassa beach volleyn sm-tur-

nauksessa. Aurinkoinen sää oli tuonut tapahtumaan run-

saasti kävijöitä ja autokin tavoitti näin runsaasti ihmisiä 

opettelemassa turvavyön oikeaa käyttöä. 

 

Taika-avain  
Esikoululaisille ja nuorimmille koululaisille suunnattu 

”Taika-avain” esitys kiersi kaikissa Kainuun kunnissa. Esi-

tyksessä muistutettiin jalankulkijan ja pyöräilijän liiken-

neturvallisuudesta taikuuden rinnalla. Kierrokseen liittyi 

myös yhdessä kotona hoidettava kotitehtävä. 
 
Turvallisuuspäivä yläkoululaisille 
Yläkoululaisten turvallisuuspäivässä marraskuussa muistutettiin kaikkia Vaalan 7-9 luokkalaisia 

tärkeistä liikenneturvallisuusteemoista, pyöräilyn säännöistä sekä turvavyön käytöstä. 

 

Muita tapahtumia/koulutuksia 

 Pyörällä töihin ja Sinä teet suojatien –kampanjat.  
 Nuorten palkitseva valvonta syys-lokakuussa 

 Nuorten foorumi järjestänyt turvallisuuspäivän 18.5, liikenneturvallisuus pisteenä mu-

kana 

 Näkymistempaus osana Ihan pimeetä -tapahtumaa 

 

 

 

 


