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I  JOHDANTO  

Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat  ovat  osa  valtioneuvoston peri-
aatepäätöstä, jonka tavoitteena  on  vähentää liikenneonnettomuuksia siten, 
että liikennekuolemien määrä  on  vuonna  2010  alle  250.  Tavoitteeseen pää-
seminen vaatii entistä enemmän resursseja  ja  voimakkaampaa panostusta 
kaikilla  liikenneturvallisuustyön  sektoreilla.  

Liikenneturvallisuustyön  (koulutus-, valistus  ja  tiedotustyö) toimintasuunni-
telmassa  kartoitettiin  liikenneturvallisuustyön  nykytila Nurmeksessa. Tämän 
kartoituksen  ja  nykytilan  tarpeiden pohjalta laadittiin  toimintasuunnitelma  ikä-
ryhmittäisine toteuttamisohjelmineen.  Näiden avulla pyritään tukemaan  lii-
kenneturvallisuustyön  keskeistä tavoitetta, joka  on  liikenneonnettomuuksien 
vähentäminen. Pitkän tähtäyksen tavoitteena  on,  että  jokapäiväiset käyttäy-
tymismallit  edistävät  ja  vahvistavat liikenneturvallisuutta. Näin turvataan  lii-
kenneturvallisuustyön omatoiminen  jatkuvuus  kuntatasolla. 

Toimintasuunnitelmassa  asetettiin tavoitteet, niiden toteuttamistapa sekä to-
teutuksen  vastuuhenkilöt.  Tämän ohella määriteltiin koulutuksen, valistuksen 

 ja  tiedotuksen  painopistealueet  sekä toimenpiteet eri väestöryhmien  tavoit-
tamiseksi  ja  liikenneturvallisuustietouden  parantamiseksi.  

Toimintasuunnitelman laadinnassa  ja  toteutuksessa keskeisessä roolissa 
ovat henkilöt, jotka päivittäisessä työssään ovat tekemisissä eri-ikäisten 
kaupunkilaisten kanssa. Tällä varmistetaan, että  

•  toiminta  on  osa  päivittäistä työtä  
•  toteutus  on  taloudellisesti, ajallisesti  ja  henkilöresurssien  perusteella 

mandollista  
•  toiminta  on  mielekästä  ja  se  kiinnostaa  kohderyhmää 
•  toteuttajat hallitsevat asiansa  
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2  PERUSTIETOA NURMEKSESTA  

Nurmeksen kaupungin asukasluku  on 9151  henkilöä  (31.12.2005). 
 Asukkaista  on:  

•  alle  16-vuotiaita  1470 (16,1%)  
•  16-64-vuotiaita  5568 (60,8%)  
•  yli  64-vuotiaita  2113(23,1%)  

Pääosa asutuksesta  on  keskittynyt Pielisen  pohjoispäässä  olevaan keskus- 
taajamaan. Väestön kehitys  on  ollut viimevuosina laskussa. Vuonna  2005 

 Nurmeksen väkiluku väheni  42  henkilöllä. Kasvua  on  ollut viime vuosina ai-
noastaan vanhemmissa ikäluokissa. 

Kaupungin taajama-aste  on 63,7  prosenttia eli asukkaista noin  3300  asuu 
 haja-asutusalueella taajaman ulkopuolella.  

\iesn  määrä  500m500m ruiduissa  2005 
LVR<vstJesteln (ru1li  rr') 	 luuhtakanga 

• 'li50 	(37) 	 Mijeja 

	

•  10-49 (87) 	 Päskiaara 
• 	3-10 () 	 'lL 

	

1-2(7) 	 .1f\j) 

antiettcminnalisen  luokan mukaan 	 '.- 
1k 	ama 

	

Vtie( 	 jejäl 	 järvi  

	

-P(alatiet 	 I 	 v 	 jrlovaara 

' S  

Vaarak4 	 Kolk njar 
- 	 - 	 Porrassuo 

	

NuoIijär 	 . 	S  

aItlIT 1 	
a° - Rla• 

 a SSTamo 	

Peurasuo  
Illmoj 	 • 	 Petäisk4a 

- 	 S. 	
S'- 	 ilaisvaara  

aj 	
' 

onceij 	 Up 	 . 	 \. 	kljo 

aJukos 	 Hl  kan 	 (U  

Laullairten 	 • 	 iik 
Poroka ,.- 	 . 	 -& >-S.-----a  

	

Varpu 	r 	- 	 3 	- 
Egptirkorpi  

U  

	

PetajavaS 	 a 	• 	 a a 

tenjä 	 Hin 	r  
.•  

I  
Yttojö 	 •u 	 r 

( 	 :  
Vie 	tj 	 K 	niemi  

	

Sotin 	, 	 H  IjLcka 
Kuildcavaara 	'r  i_-S 	 rpi 	 Id  

	

Pirttimkl 	 Urarnonsauri  

	

Pal rvi 	 Kvinisaari 	
Varpo 	

Vi ranen 

Pal 	 '-... 	\ 	 Kai  saari 	 Linnaa  
Lokkisaari 	 Hein  vaara  

	

staI 	
i aramä 	v "\ \ u 

 ko Kojonselk 	

PIELINEN 	

K 

- 	 . 	'- 	 Patasaaret 

, 	
1metnä 	4 	 Ko nniemi 

Kuva  1.  Suunnittelualue,  väestön ttheys  ja sUolttuminen. 
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3  NYKYTILANTEEN KARTOITUS  

3.1  Aiemmin tehdyt suunnitelmat 

Vuonna  1994  valmistui Nurmeksen edellinen  liikenneturvallisuussuunnitel
-ma,  joka ei sisältänyt  liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmaa.  Suunni-

telman liikenneympäristöä koskevista toimenpiteistä suuri  osa  on  toteutettu 
 ja osa  on  ajallisesti vanhentuneita. 

Tässä suunnitelmassa kartoitettiin, kuinka Nurmeksessa tehdään käytän-
nössä  liikenneturvallisuustyötä.  Kartoituksen perusteella laadittiin toiminta- 
suunnitelma, jonka avulla pyritään  yhtenäistämään  osin hyviä  toimintamalle

-ja  luotiin uusia nykyisiä tarpeita vastaavia  liikenneturvallisuustyön  toiminta- 
malleja.  

3.2  Liikenneonnettomuudet Nurmeksessa  

Liikennevakuutuskeskuksen  mukaan  onnettomuuskehitys  Nurmeksen alu-
eella  on  ollut,  1990-luvun lopun  selvän  vähenemisen jälkeen,  lievässä  nou-
sussa  koko  2000-luvun. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien 
määrä  on 2000-luvulla vakiintunut noin  15  onnettomuuteen vuodessa. 

Nurmeksen liikenteessä kuoli Tilastokeskuksen mukaan (poliisin tietoon tul-
leet onnettomuudet) vuosina  2001-2005  kolme henkilöä  ja  loukkaantui  72 

 henkilöä. Vuonna  2005  yksi henkilö  ja  loukkaantuneita oli  17.  Loukkaantu-
neista  suurin  osa  oli  henkilöautossa  kuljettajana  tai  matkustajana. 

Huolestuttavinta Nurmeksessa  on  viime aikoina ollut  alkoholin ja  muiden  
huumaavien  aineiden vaikutuksen alaisuudessa tapahtuneiden onnetto-
muuksien runsaus. Maanteillä poliisin tietoon  tulleissa  onnettomuuksissa 
keskimäärin joka kuudennessa kuljettajalla  on  ollut rangaistavuuden ylittävä 
määrä alkoholia veressään. Onnettomuuksien  ja  vaaratilanteiden  määrä lie-
nee paljon suurempi,  sillä  esimerkiksi  yksittäisonnettomuuksissa,  jotka eivät 
johda henkilövahinkoon,  rattijuopolla  tuskin tulee mieleen kutsua poliisia pai-
kalle. Huumaantuneena ajaminen  on  usein johtanut poliisin mukaan vaaraa  
aiheuttaviin  takaa-ajotilanteisiin,  ja  pahimmassa tapauksessa tieltä  suistumi

-seen  ja  henkilövahin koon.  

Liikennevahingoista suurin  osa  tapahtuu  pysäköintialueilla,  joilla ne eivät 
yleensä johda henkilövahinkoihin. Henkilövahinkoja sattuu eniten suorilla  
tieosuuksilla  ja  etuajo-oikeutetun tien risteyksissä. Poliisin tietoon tulleista 
onnettomuuksista hieman yli puolet  (52  %)  on  sattunut Itä-Suomen liikenne -
turvallisuustoimijan  tilaston mukaan maanteillä  ja  loput kadulla  ja  muilla alu-
eilla. Kaduilla  ja  pysäköintialueilla  sattuneet  peltikolarit  jätetään hyvin usein 
ilmoittamatta poliisille, vakuutusyhtiöiden tietoon niistä kuitenkin tulee suurin 

 osa.  
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Kuolleiden  ja  loukkaantuneiden jakautuminen  
tie  nkäyttäjä ryh  mitta  in  

Jalankulkija  

Polkupyöräilijä  117  %  

Mopoilija  3t% 

Moottoöpyöräilijä %  

Henkilöauton kuljettaja 
[Nurmes 

Henkilöauton matkustaja  .ltä-Suomen  laani  

Muun auton kuljettaja 

Muun auton matkustaja 

Muu  tienkäyttäjä  

Kuva  2.  Kuolleiden  ja  loukkaantuneiden jakaantuminen tienkäyttäjäryhmittäin. Ku-
van lähde: Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija/Liikenneonnettomuus-
tilasto Nurmes  
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Kuva  3.  Liikenneonnettomuuksien määrän kehitys Nurmeksessa  1995-2004,  Läh-
de: Liikennevakuutuskeskus 

Suuri  osa  (80 %)  liikennevahingoista tapahtuu  taajamanopeuksilla  (40 km/h 
tai 50 km/h nopeusrajoitusalueella).  Henkilövahinkoon johtavista  onnetto-
muuksistakin  yli puolet  (59 %)  tapahtuu  40-50 km/h nopeusrajoitusalueella. 

 Onnettomuuksien vakavuus kasvaa  nopeustason  kasvaessa.  40 km/h  rajoi-
tusalueella henkilövahinkoon johti kymmenesosa  (9,6 %)  onnettomuuksista, 
kun  100 km/h nopeusrajoitusalueella sattuneista  onnettomuuksista henkilö-
vahinko-onnettomuuksien osuus oli puolet.  
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LJikennevahinkojen tapahtunipaikat  
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Kuva  4. Liikennevahinkojen  tapahtumapaikat Nurmeksessa vuosina  1995-2004, 

 Lähde:  Liikennevakuutuskeskus  
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Kuva  5.  Eri  nopeusrajoitusaluei/Ia  tapahtuneet onnettomuudet Nurmeksessa vuosina 
 1995-2004,  Lähde:  Liikennevakuutuskeskus  

Huomattavaa  on,  että vakuutusyhtiöiden tilastossa  vain  runsaassa  60  pro-
sentissa onnettomuuksista  on  nopeusrajoitus tiedossa, mutta onnettomuuk-
sien vakavuuden perusteella nämä olivat  valtaosalta  taajama- 
onnettomuuksia. Taajamissa sattui kaikista onnettomuuksista  76  prosenttia 

 ja  henkilövahinkoon  johtaneistakin  peräti  66  prosenttia. 

Auton  ja jalankulkijan  tai  pyöräilijän välinen  törmäys  johtaa  nopeudesta  riip- 
pumatta lähes aina henkilövahinkoon, mutta todennäköisyys kuolla  tör- 
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mäyksessä  kasvaa hyvin voimakkaasti nopeuden noustessa. Vaikutus  on 
 esitetty kuvassa  6.  

Kuoleman todennäköisyys  

ui11IJA aiI  E 

0 	20  - 	40 	60 	80 	100  

Törmäysnopeus  (km/h)  

Kuva  6.  Jalankulkijan  kuoleman todennäköisyys eri törmäysnopeuksilla 
(Lähde: Eero Pasanen.) 

Nurmeksen väkilukuun suhteutettuna eniten liikenneonnettomuuksia aiheut-
tavat  18-19-vuotiaat juuri ajokortin saaneet nuoret. Heidän osuutensa  nur-
meslaisista  on  kolme prosenttia, mutta liikenneonnettomuuksista  he  aiheut-
tavat yhdeksän  ja  henkilövahingoista kymmenen prosenttia. Huomattavaa 

 on  myös tätä nuoremman ikäluokan, eli  16-17-vuotiaiden  ja  vielä nuo-
rempien ikäluokkien osuus etenkin  henkilövahinko -onnettomuuksien aiheut-
tajana. Tämä ikäluokka aiheuttaa onnettomuuksia kevyen liikenteen käyttä-
jänä,  ja  etenkin mopolla heidän riskinsä aiheuttaa liikenneonnettomuus  on 

 hyvin suuri  (kuva  7). 

51-60-vuotiaat ovat muun Suomen tapaan  Nurmeksessakin  suurin ikäluok-
ka, mutta suhteessa  määräänsä  he  aiheuttavat vähemmän onnettomuuksia. 
Myös tätä iäkkäämmät henkilöt aiheuttavat suhteellisesti vähemmän onnet-
tomuuksia. Tilanne  on  kuitenkin muuttumassa,  sillä pitempiaikainen  trendi 
osoittaa, että  ikääntyneiden  henkilöiden osuus etenkin  henkilövahinko-on-
nettomuuksien aiheuttajana  on  kasvussa.  Sen  sijaan  nuorten kuijettajien 

 osuus onnettomuuksien aiheuttajana  on  vähentynyt huomattavasti. Vuonna 
 1995  alle  20-vuotiaat aiheuttivat lähes  15  prosenttia liikenneonnettomuuksis-

ta  ja  vuonna  2004  enää viisi prosenttia onnettomuuksista  (kuvat  7  ja  8). 
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Kuva  7.  Liikenneonnettomuuksien aihe uttajien ikäjakauma keskimäärin vuosina 
 1995-2004  ja  eri ikäluokkien osuus väestöstä vuonna  2004.  Lähde: Lii-

kenne vakuutuskeskus 
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Kuva  8.  Eri ikäluokkien osuuksien muutos Iiikenneonnettomuuksien atheuttajana 
Nurmeksessa  1995-2004  Lähde: Lllkennevakuutuskeskus 

Liikenneturvallisuuden  KVT-työtä  on  viime vuosina  kohdennettu  nuoriin ikä-
luokkiin vanhempien ikäluokkien jäädessä vähemmälle. Nurmeksessa väes-
tön ikäluokat ovat pienentyneet huomattavasti, mikä näkyy myös  onnetto-
muustilastoissa.  Onnettomuudet ovat lisäksi vähentyneet huomattavasti 
enemmän kuin ikäluokka  on  pienentynyt. Vanhimpien ikäluokkien osuus on-
nettomuuksista onkin noussut. Tulevaisuudessa  ikääntyneiden  henkilöiden 
osuus väestöstä kasvaa Nurmeksessa entisestään. Lähitulevaisuuden  läk-
käät  myös  autoilevat  ja  liikkuvat liikenteessä entistä enemmän, joten  liiken-
neturvallisuustyön  painopisteen  kohdistamiselle  vanhempiin ikäluokkiin  on  
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perusteita. Samalla liikenneturvallisuustyön luonnetta tulee muuttaa enem-
män "kasvatuksesta" valistuksen  ja  tiedottamisen suuntaan.  

18-19  -vuotiaiden aiheuttarmt onnettonuudet  
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Kuva  9. 	Juuri auton ajokortin saaneiden  18-19-vuotiaiden  aiheuttamat liikenne- 
vahingot Nurmeksessa  1995-2004. 
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Kuva  10.  Yli  61 -vuotiaiden  aiheuttamat liikennevahingot Nurmeksessa  1995-2004.  

Liikenneonnettomuudet ovat osallisille  ja  heidän omaisilleen aina henkilö-
kohtainen tragedia.  Sen  lisäksi niiden yhteiskunnalliset kustannukset ovat 
suuret. Yksistään vuonna  2004  Nurmeksen kaupungissa vakuusyhtiöt kor-
vasivat pelkkiä omaisuusvahinkoja yli  180 000  eurolla. Henkilövahinko- 
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onnettomuudet tulevat kuitenkin vielä huomattavasti kalliimmiksi,  sillä  esi-
merkiksi yhden kuolemaan johtaneen onnettomuuden  keskimääräiseksi kus-
tannukseksi  lasketaan  2,2  miljoonaa  euroa  ja  loukkaantumisen  kustannuskin 

 on  keskimäärin  330 000  euroa.  Inhimillisiä kärsimyksiä ei voi edes mitata ra-
hassa. Itä-Suomen  liikenneturvallisuustoimijan  mukaan liikenneonnetto-
muuksista aiheutuneet laskennalliset kustannukset ovat  N  urmeksessa  kes-
kimäärin lähes viisi miljoonaa  euroa  vuodessa.  

3.3  Liikenneturvallisuuskyselyn  tuloksia 

Nurmeksen  liikenneturvallisuussuunnitelman  pohjaksi järjestettiin kysely.  Se 
 suunnattiin erikseen koululaisille  ja  muille kuntalaisille, jolloin vastaukset 

saatiin erikseen  väestöryhmittäin.  Yhteensä kyselyyn saatiin vastauksia  438 
 kpl,  joista koululaisia oli  305  kpl  ja  muita kuntalaisia  133  kpl.  Koululaiset vas-

tasivat kyselyyn pääasiassa  papenlomakkeilla  ja  muut enimmäkseen  inter-
netin  kautta. Yhteensä  nurmeslaisista  vastasi kyselyyn noin viisi prosenttia 
väestöstä. Kyselyyn vastanneiden voi katsoa edustavan kotitalouksien kaut-
ta hieman tätä  suurempaakin väestönryhmää  (keskimäärin vastanneiden ta-
loudessa asui noin  2,9  henkeä) 

Kyselyyn  vastanneita  kuntalaisia oli yhteensä  133  kpl,  joista naisia oli  57  kpl 
 ja  miehiä  40  kpl.  Vastaajista  36  ei ilmoittanut  sukupuoltaan.  Vastaajien kes-

ki-ikä oli noin  43  vuotta.  

Lomakkeessa  kysyttiin yleisiä liikenneturvallisuutta heikentäviä tekijöitä,  tur
-vavälineiden  käytön yleisyyttä  ja  vastaajien  mieleisiä liikenneturvallisuustie

-don  jakelutapoja.  Lisäksi  nurmeslaisten liikenneturvallisuusasenteita  mitattiin 
 liikenneturvallisuuteen liittyvillä väittämillä,  joita  on  aiemmin käytetty  koko 

 valtakunnan tasolla LINTU-projektin  osaraportissa  9:  Kansalaisten mielipide 
liikkumisesta  ja  turvallisuudesta. 

Kyselyssä kartoitettiin myös  Iiikenneympäristön ongelmapaikkoja  ja  haettiin 
niihin parannusehdotuksia. Nämä  on  esitetty liikenneympäristöä käsittele-
vässä raportissa.  

Koululaiskysely  

Koulujen kautta kysely  kohdennettiin  erityisesti ensimmäisten,  viidensien  ja 
 kandeksansien  luokkien oppilaille, joista ikäryhmistä vastasivat lähes kaikki 

oppilaat. Vastaajista ensimmäisen luokan oppilaita oli  55,  viidennen luokan 
oppilaita  99  ja  kandeksannen luokan oppilaita  88  henkilöä. Muilta luokka

-asteilta  vastaajia oli  28. 35  koululaista ei ilmoittanut  Iuokka-astettaan.  

3.3.1  Merkittävimmät liikenneturvallisuusongelmat 

Nurmeksen kuntalaiset kokivat  liikenneturvallisuuskyselyssä merkittävimmik
-si  liikenneturvallisuutta  vaarantaviksi  tekijöiksi teiden  tai  katujen heikon kun-

non,  ylinopeudet,  nuoret kuljettajat sekä autoilijoiden piittaamattomuuden 
sekä kevyestä liikenteestä että  liikennesäännöistä  (kuva  11).  Myös kasvilli-
suus,  lumivallit  ja  muut  näköesteet,  teiden liukkaus  ja  mopoilijat  koettiin mo-
nien mielestä  ongelmallisiksi.  Sen  sijaan omat asenteet,  havaintokyky, kes- 
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kittymisen  puute  tai  oma väsymys liikenteessä olivat koetuista ongelmista 
pienimpiä. Muissa syissä yksittäisinä mainintoja saivat hidastetöyssyt, va-
laistus, epäselvät liikennejärjestelyt, suojateiden puute sekä sujuvuuden  ja 

 kohteliaisuuden puute liikenteessä. 

Keskimäärin suurimmaksi ongelmaksi koettu teiden  ja  katujen heikko kunto 
pitää oletettavasti sisällään osin myös heikkoa kunnossapitoa. Yleisesti otta-
en suurimmiksi koettuihin ongelmiin voidaan vaikuttaa parhaiten koulutuksel-
la, valistuksella  ja  tiedottamisella. 

Teiden  tai  katujen heikko kunto 

Ylinopeudet 

Nuoret kuljettajat 

Muu syy 

Autoilijoiden piittaamattomuus kevyesta liikenteestä 

Autoilijoiden piittaamattomuus liikennesäännäistä 

Kasvillisuusllumivallit/muut näköesteet 

Teiden  tai  katujen liukkaus 

Mopoilijat 

Jalankulku -ja  pyöräteiden puute  tai  sijainti 

Pysäkäinnin Järjestämistapa 

Pyöräilijöiden piittaamattomuus liikennesäännöistä 

Jalankulku -ja  pyöräteiden liukkaus 

Jalankulkijoiden piittaamattomuus liikennesäännäistä 

Heikko valaistus  tai  valaistuksen puute teillä  tai  kaduilla 

Kortteli ralli 

Valvonnan puute (poliisi) 

Hirvet 

Alkoholi  tai  huumeet 

läkkäät kuljettajat 

 Raskas  liikenne 

Turvalaitteiden käyttämättömyys 

Ruuhka 

Liian alhaiset nopeu&ajoitukset 

Linja-autopysäkkien puute  tai  sijainti 

Linja-autopysäkkien huono kunnossapito 

Liian hitaasti ajavat ajoneuvot 

Moottorikelkkailijat 

Liian korkeat nopeusrajoitukset 

 Rulla luiste lijat 

 Omat asenteet 

Puutteet omassa havaintokyvyssä 

 Oman  keskittymisen puute 

Oma väsymys  

1,00 	1,50 	2,00 	2,50 	300 	3,50 	4,00 	4,50 	5.00  

Yle iskyselyyn  vastanneet  

376 

3,76 

65 

Kuva  11. Yleiskyselyyn  vastanneiden arviointi Nurmeksen  liikennetuivallisuus
-ongelmista  asteiko/la  1-5 (1 =  ei ongelmia,  5 =  suuri ongelma).  
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Kuva  12.  Pyöräilyä ilman kypärää Nurmeksessa 

Koululaisten mielestä  kävelijät  noudattivat sääntöjä parhaiten 

Koululaisten mielestä parhaiten  liikennesääntöjä  noudattavat  kävelijät  (179  
mainintaa)  ja  huonoiten mopoilijat  (145  mainintaa). Hyvin  liikennesääntöjä  
noudattavat myös linja-autoilijat  ja  autoilijat, mutta pyöräilijät  ja  rullaluistelijat 

 saivat koululaisilta lähes yhtä paljon parhaiten  ja  huonoiten  -mainintoja.  
Huonoiten liikennesääntöjä noudattaviksi  mainittiin muun muassa koiran  uI-
koiluttajat flekseineen, lenkkeilijät, humaltuneet  ja  rekat.  

Kuva  13.  Liikennesääntöjen  noudattaminen eri ryhmissä koululaisten mielestä. 

Pyöräteiden  ja  jalkakäytävien  kunto koululaisten mielestä 

Kyselyssä tiedusteltiin,  kokevatko  koululaiset pyöräteiden  ja  jalkakäytävien 
 kunnon talvisin heikoksi. Vastanneista koululaisista  41  prosenttia ilmoitti, että  

pyörätiet  ja  jalkakäytävät ovat talvisin joskus hyvin  ja  joskus huonosti  aurattu 
 tai  hiekoitettu.  Noin kolmasosan mielestä nämä olivat yleensä hyvin  ja  noin 
 15  prosentin mukaan enimmäkseen huonosti hoidettu.  15  prosenttia ei 

osannut sanoa mielipidettään.  
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3.3.2 Turvavälineiden  käyttö 

Kyselyssä kysyttiin, kuinka usein nurmeslaiset käyttävät itse eri turvavälinei
-tä  ja  miten  he  arvelevat muiden nurmeslaisten niitä käyttävän. 

Kyselyn perusteella käytetyimpiä turvavälineitä olivat autossa turvavyöt  ja 
 lastenistuimet  sekä mopoillessa kypärä  (kuva  14).  Pääsääntöisesti nurmes-

laiset uskovat itse käyttävänsä turvavälineitä hieman muita useammin. Tosin 
mopo-  ja  pyöräilykypärää,  suojia rullaluistellessa, liukuesteitä kengissä sekä 
pyörässä nastarenkaita uskottiin muiden käyttävän itseä enemmän. Turva- 
välineistä pyöräilykypärän käyttö  on  vähäistä, vaikka  sen  hyöty polkupyöräili-
jöiden kuolemien  ja vakavien  päävammojen ehkäisemisessä  on  kiistaton. 
Muina käytettyinä turvavälineinä vastaajat mainitsivat  mm.  turvavarustellun 

 auton  ja  koiranheijastimet.  

Kuva  14.  Kun  tala/sten  turva välineiden käyttö.  

Kyselyssä tiedusteltiin myös koululaisilta turvavälineiden käyttöä eri kulku- 
muodoilla liikuttaessa (taulukko  1).  Kyselyn perusteella Nurmeksen koululai-
set käyttävät aikuisten tavoin pyöräilykypärää vähän,  sillä  vain 10  prosenttia 
ilmoitti käyttävänsä pyöräilykypärää aina  tai  lähes aina koulumatkoilla pyö-
räillessä. Yli  40  prosenttia koululaisista ei käytä kypärää laisinkaan koulu- 
matkoilla.  Sen  sijaan vapaa-ajalla koululaiset käyttävät pyöräilykypärää 
enemmän. Myös valojen käyttö pimeällä pyöräillessä  on  suhteellisen vähäis-
tä. Turvavyön käyttäminen autossa  ja  heijastimen  käyttö pimeällä liikuttaes-
sa  on  sen  sijaan yleisempää.  
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Taulukko  1.  Koululaisten turva välineiden käyttö.  

Aina  tai  Ihes  En  käytä kyseistä 
____________________________  aina Joskus  En  koskaan kulkutapaa yht. 
Koulumatkoilla pyöräitykypärää  28 23 112 108 271  

%-osuus  1033 849 4133 39,85 100  
Vapaa-aikana pyöräilykypärää  66 62 148 1 277  

%-osuus  23,83 22,38 53.43 0,36 100  
Pimeällä pyöräillessä valoja  38 74 104 61 277  

%-osuus  13,72 26.71 37.55 22.02 100  
Pimeäfiä  liikkuessa heijastinta  173 40 63  -  276  

%-osuus  62.68 14.49 22.83  ______________-  100  

Luokka-asteittain tarkasteltuna koululaisten  pyöräilykypärän  käytössä  on 
 huomattavia eroja.  Ensiluokkalaisista  vain  pieni  osa  pyöräilee koulumatkan

-sa, ja  he  käyttävät  pyöräilykypärää  lähes aina  tai  aina  (kuva  15).  Sen  sijaan 
viidennellä  ja  varsinkin kandeksannella luokalla sellaisten oppilaiden osuus 
kasvaa, jotka eivät oman ilmoituksensa mukaan käytä kypärää koskaan 
vaikka  pyöräilevätkin koulumatkoja. (koulukohtaisia  eroja  pyöräilykypärän 

 käytössä?)  

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 
(1 0/ 

 LI  /0 

Den  koskaan, koska 
 en  pyöräile 

koulumatkoja 

•  en  koskaan, 
vaikka pyöräilen 
koulumatkoja 

•  joskus  

U  aina  tai  lähes aina  

 

1.  luokkalaiset  5.  luokkalaiset  8.  luokkalaiset 	Kaikki 
vastanneet 

polkupyöräkypärän  käyttö  koulumatkoilla  

 

Kuva  15. Pyörällykypärän  käyttö  koulumatkoilla  luokka-asteittain. 

Koululaisten  pyöräilykypärän  käytössä vapaa-ajalla  on  myös eroja luokka- 
asteittain  (kuva  16).  Lähes kaikki ensimmäisen luokan oppilaat käyttävät 
myös vapaa-ajalla  pyöräillessään  kypärää, mutta tällaisten oppilaiden osuus 
laskee selvästi vanhemmissa  ikäryhmissä. 
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Den  koskaan, koska 
 en  pyöräile  

vapaa -ajaVa  
•en  koskaan, 

vaikka  pyöräilen 
 vapaa-ajalla  

Djoskus 

•  aina  tai  lähes aina  

Kuva  16. Pyöräilykypärän  käyttö vapaa-ajalla luokka-asteittain. 

 

Koululaisten omassa  ja  arvioidussa  kavereiden pyöräilykypärän käytössä ei 
ole suurta eroa. Koululaiset arvioivat olevansa itse hieman kavereitaan aktii-
visempia pyöräilykypärän käytössä. Kun kaikista koululaisista  22  prosenttia 
vastasi vapaa-ajallaan itse käyttävänsä aina  tai  lähes aina pyöräilykypärää, 
arvelivat vastaajat kavereiden käyttävän pyöräilykypärää  19-prosenttisesti.  

100%  - 	-- 
90% 	 -  

80%— 	 ii 
70%- 	-  

60%-- 	 -- 
•  ei kukaan  

50%  - 	 o vain  muutamat  
40  °' 	-- 	 •lähes kaikki  
30% 	 -  

0 0; —  _ ._ — _.  
1.  luokkalaiset  5.  luokkalaiset  8.  luokkalaiset 	Kaikki 

vastanneet  

Käyttävätkö ystäväsi  kypärää pyöräillessään vapaa-ajalla?  

Kuva  17.  Ystävien  pyöräilykypäran  käyttö luokka-asteittain. 

Kyselyn perusteella koululaisten pyöräilykypärän käyttämättömyyden suu-
rimpana syynä  on  sen  käytön  ja  kuljetuksen epämukavuus  (kuva  18).  Moni-
valintavaihtoehdoissa käytön epämukavuus sai  103  mainintaa, kuijettamisen 
hankaluus  74  mainintaa, kuumuus kesällä  64  mainintaa  ja  se,  ettei kypärä 
mandu talvella pipon  alle  tai  lakin päälle  50  mainintaa. Epämukavuuden li-
säksi muut käyttämättömyyden syyt ovat kavereilta  ja  perheeltä  saatu esi-
merkki (yhteensä  99  mainintaa), rumuus  (97  mainintaa), varovainen ajotapa 



Se  ei  tunnu  mukaIta  

Se on  ruma 

Sitä  on  hankala kuljettaa mukana 

Kesällä  sen  kanssa  on  kuuma  

Kaentkaan  ei käytä 

Ajan varovasti  

En  ole ennenkään käyttänyt  

TaIelIa  se  ei mandu  piponitakin päalle __________________________________  

Minulla ei ole  pyöräilykypärää 

 Kukaan perheessä ei käytä 

Muu syy  

0 	20 	40 	60 	80 	100 	120  

Mainintoja  (kpl)  

I1* 

[I,  

FT 

I.  
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(57  mainintaa)  ja  kypärän puuttuminen  (43  mainintaa). Muutamat koululaiset 
vastasivat myös käyttämättömyyden syiksi unohtamisen, laiskuuden  tai  kiu-
saamisen.  

Kuva  18. Nurmeslaisten  koululaisten  pyöräilykypärän  käyttämättömyyden syyt.  

3.3.3  Asenteet liikenneturvallisuutta kohtaan  

Liikennekäyttäytymisessä  näkyvät yhteiskunnassa muutenkin esillä olevat 
arvot  ja  asenteet. Kiireinen  ja  itsekeskeinen elämäntapa näkyy kovenevissa 
liikenneasenteissa. Tässä kyselyssä mitattiin asenteita erilaisilla liikennetur-
vallisuuteen liittyvillä väittämillä. Samoja väittämiä  on  käytetty aiemmin val-
takunnallisissa tutkimuksissa, joten näin voitiin verrata nurmeslaisten asen-
teita muiden suomalaisten asenteisiin. Vertailussa täytyy ottaa kuitenkin 
huomioon, että kyselyjen kohderyhmät saattavat hieman poiketa toisistaan. 
Nurmeksessa kyselyä jaettiin runsaasti koulujen kautta, jolloin lapsiperhei-
den osuus vastaajissa painottui. Eri aikoina tehdyt kyselyt eivät ole myös-
kään täysin vertailukelpoisia, mikäli yleinen asenneilmasto  on  vuosien kulu-
essa muuttunut. Myös  se,  että ylipäänsä vastaa liikenneturvallisuuskyselyyn, 
osoittaa jonkinlaista kiinnostusta liikenneturvallisuutta kohtaan.  

Nurmeslaiset  kannattavat muiden suomalaisten tapaan niin sanottua  nollavi -
siota  (katso kappale.  4.1),  jonka mukaan turvallisuuden tulisi olla tärkein asia 
liikennejärjestelmää kehitettäessä  ja  vaikeaan loukkaantumiseen  tai  kuole-
maan johtavia liikenneonnettomuuksia ei saisi lainkaan tapahtua. 
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Liikennempäristöä  
suunnitellaan liiaksi 

autoliikenteen ehdoilla,  29  
huomioimatta  tarpeeksi 

jalankulkijoita  tai  pyöräilijöitä 

Turvallisuuden tulisi olla tärkein  ______________  
näkökohta  liikennejärjestelmää  8  

kehitettäessä 

Kuolemaan  tai  vakavaan 
loukkaantumiseen johtavia  

liikenneonnettomuuksia ei saisi 
______________ •  C  

tapahtua lainkaan 

Täysin samaa mieltä  
On  täysin väistämätöntä, että  _____________  I 	Jokseenkin eri mieltä 

liikenteen  lisääntssä 
onnettomuuksien määrä kasvaa  iiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIII  0  Ei mielipidettä 

0  Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

Liikenneonnettomuudet ovat  osa  
liikennettä -tavallaan ne ovat 

hinta, joka liikkumisen  8 	30 1.1  

vapaudesta  on  maksettava  

Ns.  ongelmakuljettajat,  jotka 
ovat pääosin vastuussa  

onnettomuuksista  käytlåytyvät  2 1 5 [  

kuten ennenkin 

Liikenneturvallisuutta parantavat  
toimethaittaavatkohtuuttomasti  39 ii  

__________________________ 	________________________________________________________ 	__________________________ L  __________________________  

tavallisia autoilijoita  

0% 20% 	40% 	60% 	80% 100%  

Kuva  19.  Nurmeslaisten  asenteet liikennetuivallisuutta kohtaan. 

Nurmeslaisista  vain 16  prosenttia oli täysin  tai  jokseenkin samaa mieltä siitä, 
että liikenneonnettomuudet ovat  osa liikennejärjestelmää -  liikkumisen va-
paudesta maksettava hinta. Osuus oli selvästi pienempi kuin muilla suoma-
laisilla, joista yli neljännes oli väittämän kanssa samaa mieltä.  

Muotoiltaessa  väittämä hiukan toisin  nurmeslaisista  noin  40  prosenttia  on 
 sitä mieltä, että liikenteen kasvun seurauksena onnettomuuksien määrä jos-

sain määrin kasvaa. Kaikista suomalaista yli puolet  on  väittämän kanssa 
samaa mieltä. Tämä kuvastaa, että Nurmeksessa uskotaan muuta maata 
enemmän, että liikenneturvallisuutta voidaan parantaa  liikenneturvallisuus

-työtä tekemällä. 

Tosiasia  on,  että vaikka autojen määrä  on  Suomessa jatkuvasti kasvanut,  on 
 liikenteessä kuolleiden määrä samanaikaisesti vähentynyt. Synkin tilanne oli 
 1970-luvun alussa, jolloin liikenteessä kuoli lähes  1200  henkilöä vuodessa. 

Tieliikenteessä kuolleiden määrä  on  nykyisin samalla tasolla kuin  1950-luvun 
alussa, jolloin autoja oli noin  61 000.  Nyt ajoneuvoja  on  yli  nelikymmenkertai-
nen  määrä eli  2,6  miljoonaa.  
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Nurmeslaisista  yhteensä  53  prosenttia  on  täysin  tai  jokseenkin sitä mieltä, 
että liikennesuunnittelussa keskitytään liiaksi autoilun sujuvuuden paranta-
miseen kevyen liikenteen kustannuksella. Tämä vastaa muiden suomalais-
ten mielipidettä,  sillä  suomalaisista  55  prosenttia  on  väittämän kanssa sa-
maa mieltä. Kuitenkin nurmeslaisista yli kolmannes kokee, että myös liiken-
neympäristön suunnittelussa huomioidaan myös kevytliikenne, muista suo-
malaisista  vain 19  prosenttia kokee samoin.  

Selvän  enemmistön mielestä liikenneturvallisuutta parantavat toimet eivät 
haittaa kohtuuttomästi tavallisia autoilijoita.  

90  prosenttia nurmeslaisista ajattelee, että ns. ongelmakuljettajat ovat täysin 
 tai  jokseenkin vastuussa onnettomuuksista, eikä heidän käyttäytymiseensä 

voida vaikuttaa. Tavallisten autoilijoiden ei juuri uskota aiheuttavan onnetto-
muuksia. Kysymyksessä ei määritelty ongelmakuljettajaa - tarkoitetaanko 

 sillä  rattijuoppoja  ja  kaahareita  vai voivatko "tavallisetkin" autoilijat välillä 
muuttua ongelmakuljettajiksi esimerkiksi kiireen  tai  ärsyyntymisen  vuoksi.  

3.3.4  Nurmeslaisilla  uskoa  liikenneturvallisuustyöhön  

Kuntalaiset kokivat merkittävimmiksi liikenneturvallisuutta vaarantaviksi teki-
jöiksi teiden  tai  katujen heikon kunnon, ylinopeudet, nuoret kuljettajat sekä 
autoilijoiden piittaamattomuuden sekä kevyestä liikenteestä että liiken-
nesäännöistä.  Sen  sijaan omat asenteet, havaintokyky, keskittymisen puute 

 tai  oma väsymys liikenteessä olivat koetuista ongelmista pienimpiä. Keski-
määrin suurimmaksi ongelmaksi koettu teiden  ja  katujen heikko kunto pitää 
oletettavasti sisällään osin myös heikkoa kunnossapitoa. Yleisesti ottaen 
suurimmiksi koettuihin ongelmiin voidaan vaikuttaa parhaiten koulutuksella, 
valistuksella  ja  tiedottamisella. 

Kyselyn perusteella käytetyimpiä turvavälineitä olivat autossa turvavyöt  ja 
 lastenistuimet  sekä mopoillessa kypärä. Pyöräilykypärän käyttö  on  vähäistä, 

vaikka  sen  hyöty kuolemien  ja vakavien  päävammojen ehkäisemisessä  on 
 kiistaton. Ensiluokkalaisista  vain  pieni  osa  pyöräilee koulumatkansa,  ja  he 

 käyttävät pyöräilykypärää lähes aina.  Sen  sijaan viidennellä  ja  varsinkin 
kandeksannella luokalla kypärää käyttämättömien oppilaiden osuus kasvaa. 
Suurimpana syynä  on  kypärän käytön  ja  kuljetuksen epämukavuus. 

Myös valojen käyttö pimeällä pyöräillessä  on  suhteellisen vähäistä. Turva- 
vyön käyttäminen autossa  ja  heijastimen  käyttö pimeällä liikuttaessa  on  sen 

 sijaan yleisempää. 

Nurmeslaiset  kannattavat muiden suomalaisten tapaan nollavisiota, jonka 
mukaan turvallisuuden tulisi olla tärkein asia liikennejärjestelmää kehitettä-
essä  ja  vaikeaan loukkaantumiseen  tai  kuolemaan johtavia liikenneonnetto-
muuksia ei saisi lainkaan tapahtua. 

Nurmeslaisista  vain 16  prosenttia oli samaa mieltä siitä, että liikenneonnet-
tomuudet ovat  osa  liikennejärjestelmää -  liikkumisen vapaudesta maksetta-
va hinta. Osuus oli selvästi pienempi kuin muilla suomalaisilla, joista yli nel-
jännes oli väittämän kanssa samaa mieltä. Nurmeksessa uskotaan muuta 
maata enemmän, että liikenneturvallisuutta voidaan parantaa liikenneturval-
lisuustyötä tekemällä.  Selvän  enemmistön mielestä liikenneturvallisuutta pa-
rantavat toimet eivät haittaa kohtuuttomasti tavallisia autoilijoita. 
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34  Liikennekasvatustyöryhmän  näkemyksiä nykytilasta 

Liikenneturvallisuustyöryhmän  jäsenten edustamille toimialoille jaettiin ky-
sely, jolla kartoitettiin liikennekasvatuksen nykytilaa. Tässä kysyttiin, kuinka 
liikenneturvallisuuden koulutus-, valistus-,  ja  tiedottamistyötä  on  järjestetty 
toimialalla, koetaanko  sen  määrä riittäväksi, millaisia puutteita  sen  järjestä-
misessä  on  ja  kuinka sitä tulisi kehittää. 

Kyselyyn saatiin vastaukset nuorisovaltuuston edustajalta, koulutoimelta 
(alakoulut, yläkoulu, lukio  ja  ammatillinen koulutus), päivähoidolta (ryhmä- 
perhepäivähoito  ja  päiväkodit), vanhusneuvostolta (iäkkäitten  ja  liikuntarajoit-
teisten  pienryhmä).  

3.4.1  Peruskoulut,  lukiot  ja  ammatillinen koulutus 

Peruskoulujen opetussuunnitelmissa liikenneturvallisuutta tuodaan hyvin 
esille. Esimerkiksi  1-2-luokkalaisten  opetussuunnitelmassa tavoitteena  on 

 ohjata  lasta  oikeaan liikennekäyttäytymiseen: "Perusopetuksen tulee antaa 
oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toiminta ym päris-
töissä  ja  tilanteissa turvallisesti."  

3-9-luokkien opetussuunnitelmissa pyritään myös opastamaan vastuulliseen 
liikennekäyttäytymiseen. Liikenneturvallisuus  on  erittäin hyvin integroitu eri 
oppiaineisiin. Esimerkiksi  3-5-luokkalaisten  matematiikan opetuksessa  /ii 

 kenneaiheista  kerätään tilastoja  ja  laaditaan taulukoita  ja diagrammeja.  

Myös koulukuljetusten turvallisuudesta löytyy mainintoja opetussuunnitelmis-
ta. Esimerkiksi esikoululaisten opetussuunnitelmassa todetaan, että kulje-
tuksessa noudatetaan yleistä tieliikennelakia  ja koulukuljetuksille  erikseen 
annettuja asetuksia.  3-9-luokkalaisten  suunnitelmassa annetaan vielä hyvin 
tarkat ohjeet myös koululaiskuljettajille: 

Kuljettaja  on  kas vattaja  turvalliseen liikennekäyttäytymiseen  ja  turva yö/den 
käyttöön,  ja hän  antaa lapsille  mallin  siitä, kuinka liikenteessä tulee toimia. 
Kujettajan  on  toimittava  lasten  kanssa myös tasapuolisesti  ja  johdonmukai-
sesti. Kuljetusten aikana oppilaan pitää noudattaa annettuja turvallisuusoh-
jeita  ja  käyttäytyä asiallisesti. Ongelmatilanteet hänen  on  kyettävä ratkaise-
maan keskustellen. Kuljetusten aikana oppilaan pitää noudattaa annettuja 
turvallisuusohjeita  ja  käyttäytyä asiallisesti. 

Vaikka opetussuunnitelmissa liikennekasvatusta tuodaan hyvin esille eri op-
piaineiden yhteydessä, silti erään vastaajan mukaan  liikennekasvatus ei si-
sälly tällä hetkellä suoraan minkään oppiaineen opetussuunnitelmaan. 

Kyselyvastausten  mukaan kouluissa  on  viimeisen vuoden aikana annettu 
kuitenkin myös käytännössä liikennekasvatusta, -valistusta  ja  tiedotusta. 
Alaluokilla liikennekasvatusta  on  vuosittain syyslukukaudella ns. aihekoko-
naisuutena jokaisella luokka-asteella. Erityisesti kouluvuosien alkaessa käsi-
tellään liikennesääntöjä, koulumatkan turvallisuutta  ja  liikennevälineitä. 

Yläluokilla  ja  lukiossa liikennekäyttäytymiseen  on  kiinnitetty huomiota erityi-
sesti retkien  ja  liikuntatunnille  siirtymisen yhteydessä. Lisäksi poliisi  on  vie-
raillut kouluilla puhumassa liikenneturvallisuudesta. Lukiossa  on  myös ollut 
koulutusta ajoneuvoliikenteestä koulun piha-alueella. 
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Suurin  osa  vastaajista pitää annettavan  liikennekasvatuksen,  valistuksen  ja 
 tiedotuksen määrää riittämättömänä.  Osa  pitää kuitenkin koulun antaman 
 liikennekasvatuksen  määrää riittävänä, tosin esimerkiksi poliisin vierailuja 

kouluille  toivottaisiin  useammin. 

Suurimmaksi ongelmaksi  liikennekasvatuksen  järjestämisessä työntekijöiden 
kannalta nähdään  mm.  henkilökunnan koulutuksen puute, lisäksi  osa  vas-
taajista katsoo, ettei materiaalia ole tarpeeksi. Puutetta  on  myös resursseis-
ta, erityisesti ajasta. Lisäksi epäselvyyttä  on  siitäkin kenen vastuulla  liiken-
nekasvatuksen  antaminen  on.  Lisäksi  kaivattaisiin  enemmän  asiantuntijavie-
railuja.  

Kohderyhmän kannalta ongelmaksi koetaan oppilaiden kiinnostuksen puute 
noudattaa annettuja ohjeita. Tämä ongelma korostuu, mitä vanhemmista 
oppilaista  on  kyse. Esimerkiksi  ammattikouluikäisten  nuorten  kohdalla on-
gelma  on  myös  se,  etteivät  he  koe liikennettä ongelmaksi, ennen kuin onnet-
tomuus sattuu omalle kohdalle. 

Kouluissa annettavaa  liikennekasvatusta,  -valistusta  ja  -tiedottamista voisi 
vastaajien mielestä kehittää  mm.  seuraavilla tavoilla:  

-  antamalla opettajille koulutusta (eri ikäryhmien vaatimista sääntö-  ja 
 ajoneuvo-  ja  valistustavoitteista) 

-  pyrkiä jakamaan valistusta eri luokka-asteille,  kullekin oman tason  ja 
 kiinnostuksen mukaan  (käytännönläheisesti) 

- liikennepuiston  rakentamisella (puistossa voisivat kohdata eri  ikäluo- 
katja Nurmekseen  tulevat  leirikoulutkin  voisivat sitä hyödyntää)  

-  järjestämällä  liikennekilpailuita  yhteistoiminnassa eri viranomaisten 
kanssa  

- liikennekasvatus  tulisi saada osaksi jotakin kaikkia koskettavaa, vuo-
sittain toistuvaa tapahtumaa, projektia, kurssia tms.  

-  ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämistä  
-  ammatillisen koulutuksen  valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin  tulisi 

saada enemmän asialle painoa  

Liikennekasvatusta  tulisi vastaajien mielestä kohdentaa:  

-  lapsille (tieto, käyttäytyminen) 
 -  vanhemmille (esimerkki)  

-  kaikille (asenne) 

Lisäksi toivottiin valistuksen  kohdentamista  erityisesti  koulutulokkaisiin, aloit-
televiin pyöräilijöihin, koulukuljetusoppilaisiin  sekä nuoriin  16-19-vuotiaisiin.  

3.4.2  Päivähoito 

Päiväkodeissa  ja  ryhmäperhepäivähoidossa liikennekasvatus  on  osa  joka-
päiväistä toimintaa. Lapsille  on  opetettu turvallista liikkumista liikenteessä. 

 Oppimateriaalina  on  käytetty Liikenneturvan aineistoa.  Liikenneturva  on  jär-
jestänyt  henkilöstölle  koulutusta  ja  jakanut  valistusmateriaalia  syyskuussa. 

 Ryhmäperhepäiväkodit  ovat saaneet  lahjoituksena turvaliivit.  Lisäksi  Reku
-lan  päiväkodin  lasten  vanhemmille  on  jaettu Liikenneturvan kysely  lasten 

 turvalaitteiden  käytöstä.  
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lisäämällä liikenneturvallisuusasioita myös ikäihmisten yliopiston oh-
jelmaan 
tuomalla uusi "Ensio Itkonen" televisioon 

Vanhus-  ja  vammaistyön  tärkeänä kohderyhmänä nähdään yksin autoilevat 
ikääntyneet. Heille haluttaisiin ajo-oikeuden säilyttämistä käsitteleviä luentoja 

 ja  ajokoe  viiden vuoden välein. Tärkeä kohderyhmä  on  myös kolmi-  ja 
 nelipyöräisten mopoautojen  kuljettajat. Myös pyörätuolilla  ja  sähköpyörätuo

-lilla  liikkuville tulisi kohdentaa valistusta, samoin kuin muillekin ikääntyville  ja 
 liikuntarajoitteisille  jalankulkijoille. Myös kaikille autoilijoille tulisi antaa  asen

-nekasvatusta,  valistusta  ja  tietoa.  

3.4.4  Muita mielipiteitä  ja  ajatuksia 

Muut mielipiteet koskivat lähinnä liikenneympäristön parantamistoimenpi-
teitä. Ne käsiteltiin liikenneympäristösuunnittelun yhteydessä.  

3.4.5  Yhteenveto liikenneturvallisuustyön nykytilasta 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Nurmeksen kaupungissa KVT-työtä teh-
dään jatkuvasti eri hallintokunnissa. Työ ei kuitenkaan ole välttämättä koor -
dinoitua,  sillä  työstä vastaavia tahoja ei ole nimetty. 

Ongelmia aiheuttaa liikennekasvatustyöhön varattujen resurssien, etenkin 
henkilöresurssien puute. Myös liikennekasvatusmateriaalista, etenkin joille-
kin kohderyhmille, tuntuu olevan puutetta. Myös koulutusta henkilökunnalle 
liikennekasvatuksen antamiseen kaivattaisiin. Tämä koskee erityisesti  nuor-
ten ja  vanhusten parissa toimivaa henkilöstöä. 

KVT-työtä tehdään tällä hetkellä sekä  lasten, nuorten  että iäkkäiden parissa. 
Aikuisväestön parissa tehdystä työstä ei saatu palautetta. Heitä lähestytään 
usein päivähoidon  ja  koulujen kautta. Kyselyjen mukaan haastavana lukon-
nevalistuksen kohderyhmänä ovat iäkkäät sekä myös  lasten  vanhemmat 

Aikuisväestö  onkin kohderyhmä,  jolle  annettavalle  valistus-  ja  tiedotustyölle 
 on  kunnan tasolla hyvin vaikea määrittää tiettyä vastuutahoa. Järjestettävlin 

tempauksiin  ja  muihin tilaisuuksiin saadaan yleensä mukaan ne, joiden 
asenne  ja  liikennekäyttäytyminen  on  kunnossa. 
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4  TAVOITEASETTELU  

4.1  Valtakunnalliset  ja  läänikohtaiset liikenneturvallisuustavoit
-teet  

Valtioneuvosto hyväksyi tammikuussa  2001  Suomelle uuden  liikenneturvalli-
suusvision.  Sen  mukaan  liikennejärjestelmä  on  suunniteltava niin, ettei ke-
nenkään tarvitse kuolla  tai  loukkaantua vakavasti tieliikenteessä.  

Turvallisuusvision  mukaan onnettomuuksia  ja  inhimillisiä virheitä liikenteessä 
sattuu aina, mutta virheiden aiheuttamat vakavat seuraukset pitää estää. 
Näin visio kyseenalaistaa ajattelutavan liikennekuolemien  väistämättö-
myydestä.  Pitkän aikavälin  vision  avulla tavoitellaan sitä, että vuonna  2025 

 tieliikenteessä kuolleiden määrä putoaisi  alle  sadan. 

Lähivuosien tavoitteena  on,  että  liikennekuolemia  saisi sattua vuonna  2010 
 korkeintaan  250  kpl.  Hallituksen aiemmin  määrittelemän  tavoitteen mukaan 

tämä  raja  olisi pitänyt  alittaa  jo  vuoteen  2005  mennessä. Tavoitetta  on  tar-
kistettu, koska lyhyessä aikataulussa vaativaan tavoitteeseen ei voida pääs-
tä ilman mittavia rakenteellisia investointeja. 

Itä-Suomen läänissä noudatetaan valtakunnalliseen  liikenneturvallisuus
-suunnitelmaan  kirjattua liikenneturvallisuusvisiota,  jonka mukaan kenenkään 

ei tarvitse kuolla  tai  vakavasti loukkaantua liikenteessä. 

Tavoitteena  on  vähentää liikenteessä kuolleiden  ja  loukkaantuneiden  mää-
ri/li  valtakunnan tavoitteiden mukaisesti. Läänin  liikenneturvallisuussuun-
nitelmassa  tavoitteena  on,  että liikennekuolemat  ja  loukkaantumiset  vä-
henevät niin, että  liikennekuolemia  on  vuonna  2011  enintään  35  ja  louk-
kaantumisia enintään  500.  

Lisäksi tavoitteina ovat:  

• Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien  vähentäminen  
• Jalankulku-  ja  pyöräilyonnettomuuksien  vähentäminen asutus kes-

kuksissa  
• Nopeuksien  hillitseminen  
• Päihdeonnettomuuksien  vähentäminen  
• Ammattiliikenteen  onnettomuuksien vähentäminen  
•  Onnettomuuksien seurausten  lieventäminen 
•  Vesi-  ja  maastoliikenteen  onnettomuuksien vähentäminen 

Tavoitteita toteutetaan Itä-Suomen läänissä vuosittaisten teemojen kautta. 
 Vuositeemoja  ovat:  

2007  Väylät  ja  tiestö  
2008  Kevytliikenne  ja  mopot  
2009  Vesi-,  loma- ja  vapaa-ajanliikenne 

 2010  Koululaiset  
2011  läkkäät 
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4.2  Nurmeksen yleiset liikenneturvallisuustavoitteet 

Liikenneturvallisuusvisiot  merkitsevät liikenneturvallisuustyölle ajatusmallia, 
joka perustuu elämän säilyttämisen periaatteelle. Alueellisesti  ja  paikallisesti 
(esim. seutukunnittain  tai kunnittain) on  mandollista saavuttaa  vision  mukai-
nen tavoitetila  jo  lähitulevaisuudessa. Tärkeää onkin, että kaikki liikennetur-
vallisuustavoitteita asettavat ottavat  vision  toimintansa lähtökohdaksi. 

Nurmeksen omaksi tavoitetilaksi, johon pyritään pitkällä tähtäimellä asete-
taan: 

"Nurmeksen liikenteessä kukaan ei kuole liikenneonnettomuuk-
sissa  ja  loukkaantuneiden vuosittainen määrä saadaan jälleen 
laskemaan." 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää suunnitelmallisen  ja  jatkuvan koulutus-, 
valistus-  ja tiedotustyön  toteuttamista. Lisäksi liikenneympäristöä pitää pa-
rantaa sellaiseksi, että  se  vaikeuttaa riskinottoa  ja  rohkaisee turvalliseen lii-
kennekäyttäytymiseen.  

4.3  Nurmeksen tarkennetut liikenneturvallisuustavoitteet  

4.3.1  Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman (koulutus-, 
valistus-  ja tiedotustyön  tavoitteet 

Liikennekasvatussuunnitelman  tarkoitus  on  antaa liikenneturvallisuustyötä 
tekeville  ja  siitä vastuussa oleville tahoille tietoa liikenneturvallisuudesta  ja 

 siihen vaikuttavista tekijöistä sekä antaa ohjeita liikenneturvallisuustyön  to-
teuttam iseen.  

Liikenneturvallisuuden koulutus-, valistus-,  ja tiedotustyön  tulee olla jatku-
vaa, johdonmukaista  ja  kaikki tienkäyttäjäryhmät tavoittavaa. Suunnitelman 
avulla parannetaan kaupungin henkilöstön jatkuvaa sitoutumista liikennetur-
vallisuustyöhön. 

Suunnitelmalla  pyritään saavuttamaan seuraavat konkreettiset osin läänin 
tavoitteista johdetut tavoitteet: 
Tavoite  1. Pyöräilykypärän  käytön lisääminen 

• kypärä  saatava pysymään alakoululaisten päässä 
•  aikuisväestön kypärän käytön lisääminen (esimerkki) 

Tavoite  2. Päihdeonnettomuuksien  määrän vähentäminen 

tiedottamisen avulla pyritään pitämään yleinen ilmapiiri "rattijuoppo- 
vastaisena"  
nuorten  (15-19 v.) tehovalistus  päihteistä liikenteessä 

Tavoite  3.  Koulu-ja  muiden kuijetusten turvallisuuden lisääminen 
• alkolukkovaatimus  kuljetusten kilpailutuksissa 
• turvavälineiden  käytön merkityksen korostaminen kuljetuksissa 
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4.3.2  Liikenneympäristösuunnittelun  tavoitteet 

Ihmisten käyttäytymiseen liikenteessä vaikuttavat hänen asenteensa, mutta 
asenne ei yksin selitä käyttäytymistä todellisessa tilanteessa. Myös liiken-
neympäristöllä  ja sen  antamilla  välittömillä vihjeillä  on  tärkeä rooli. Ympäristö 
voi rohkaista  tai  jopa suorastaan pakottaa turvalliseen käyttäytymiseen. Väy-
läsuunnittelu  ja  liikennekäyttäytyminen  eivät ole erillisiä asioita. Turvallista lii-
kennekäyttäytymistä  on  vaikea opettaa  ja  ennen kaikkea sitä  on  vaikea saa-
da vallitsevaksi, mikäli liikenneympäristö mandollistaa  ja  rohkaisee  riskin  ot-
toon. Suunnitteluvaiheessa  on  kiinnitettävä huomiota turvallisten käyttäy-
tymistapojen rohkaisemiseen  ja  riskinottotilanteiden vaikeuttamiseen. 

Liikenneympäristösuunnittelussa  on  tavoitteena löytää liikenneturvallisuuden 
kannalta ongelmalliset kohteet  ja  yhteyspuutteet.  Ongelmien perusteella 
laaditaan toimenpiteet, jotka toteuttavat keskeisintä tavoitetta:  vakavien  lii-
kenneonnettomuuksien ehkäisyä lyhyelläkin aikajänteellä. Liikenneympäris-
tösuunnittelun tavoitteet esitellään tarkemmin liikenneympäristön raportissa.  

4.4  Liikenneturvallisuustyöryhmän  perustaminen 

Liikenneturvallisuustyön  ohjaamista  ja  seuraamista varten perustetaan 
Nurmeksen kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa  on  mukana kau-
pungin hallintokuntien lisäksi edustajat Tiehallinnosta, poliisista, Liikennetur-
vasta  ja  mandollisista muista yhteistyötahoista kuten autokouluista. 

Liikenneturvallisuustyöryhmä  käsittelee kaikki liikenneturvallisuuteen liittyvät 
 asiat,  kuten liikenneympäristöön kohdistuvat parantamistoimenpiteet. Työ-

ryhmä koordinoi KVT-työtä. Eri hallintokunnissa määritellään yhteyshenkilöt, 
jotka huolehtivat suunnitelman käytännön toteutuksesta yhdessä muiden lii-
kenneturvallisuustyötä tekevien toimijoiden kanssa. Liikenneturvallisuustyö- 
ryhmä huolehtii erityisesti liikenneturvallisuustyön tiedottamisesta. 
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5 TOIMINTASUUNNITELMA 
Liikennekäyttäytymistä  pyritään parantamaan koulutuksella, valistuksella  ja 

 tiedottamisella, missä apuna  on  tämä  toimintasuunnitelma. Liikennekasva-
tustyötä  ja  liikenneympäristön  parantamista tehdään yhtäaikaisesti  ja  vuoro

-vaikutteisesti.  Tavoitteena  on  ylläpitää  ja  kehittää Nurmeksessa annettavaa 
 liikennekasvatustyötä.  

Liikenneturvallisuuden koulutus-, valistus-  ja  tiedotustyön toimintasuunni-
telma  perustuu hyvin pitkälle Nurmeksessa  nykyiselläänkin  toteutettaviin lii-
kenneturvallisuutta edistäviin  toimintamalleihin.  Kaupungin  henkilöstölle  ja 

 muille  liikenneturvallisuustyötä  tekeville annetaan  liikennekasvatustyössä 
 tarvittavaa koulutusta. Koulutuksen toteuttajana voi toimia  Liikenneturva  ja 
 muut mandolliset  asiantuntijatahot.  Kaupungin henkilökunnan  koulutussuun-

nitelma  esitetään tarkemmin liitteessä  2.  

Seuraavissa taulukoissa esitellään Nurmeksen kaupungin liikenneturvalli-
suuden koulutus-, valistus-  ja  tiedotusohjelmat  eri  ikäryhmille.  

Alle  6-vuotiaat: Neuvola, päivähoito  ja  seurakunnan  lapsityö  
Lapsi oppii turvalliset  liikkumistavat  jo  pienenä,  jos  aikuiset opastaen  ja  tuki- 
en  antavat siihen mandollisuuden.  Tärkeimmässä  roolissa tässä ovat luon-
nollisesti  lasten  vanhemmat, mutta kaikki  lasten  kanssa tekemisissä olevat 
voivat myös osallistua tähän tärkeään työhön sekä antamalla varsinaista  lii-
kennekasvatusta  että olemalla itse liikenteessä hyvänä esimerkkinä  mm. 

 käyttämällä itse  autoillessa turvavöitä  ja  pyöräillessä  kypärää. Myös  lasten 
 vanhemmille korostetaan esimerkin merkitystä  lasten  liikenneasenteiden 
 muodostumisessa. 

Taulukko  2. toimintasuunnitelma 0-6-vuotiallle  

Tavoitteet  ja 
 teemat 

___________  

Keinot! Toimenpiteet Toteutus 
Yhteyshenkilö: 
Tuula Pikkarainen 

Turvallisten Annetaan tietoa  lasten  turvallisesta kuljettamisesta autolla,  Pol-  Kaikki  lasten  parissa  
liikkumistapo- kupyörällä  ja  muilla  liikennevälineillä  erityisesti  lasten  vanhem-  työtä 	tekevät 	päivä- 
jen 	opettami-  mille. Tietoa annetaan keskustelemalla, jakamalla materiaalia  ja  hoito, 	perhepäivähoi- 
nen  lapsille. kutsumalla Liikenneturvan  I  poliisin väkeä vierailemaan  jokai-  to, 	neuvola  ja 	srk:n  

sessa  päivähoitoyksikössä  vähintään joka toinen vuosi.  lapsityö.  
Tällöin  he  antavat viimeisintä tietoa  liikenneasioista  henkilökun- 
nalle  ja  keskustelevat myös vanhempien kanssa  liikenneturval-  Media  mukana tiedot - lisuudesta 	Perhepaivahoidon henkilostolle  ja  vanhemmille  jar-  tamisessa 	Liikenne- jestetaan 	saannollisesti 	erillinen 	liikenneturvallisuustilaisuus,  turva  ja  Poliisi apuna johon mukaan kutsutaan myös  srk:n  kerhojen vanhempia, käytännön työssä. 
Korostetaan, että aikuiset vastaavat aina  alle  koulu-ikäisten  
lasten  liikenteessä liikkumisesta.  

Internet-linkkejä  päiväkoti-ikäisille: 

 www.liikenneturva.fi  

www.tu rvapu pu.  net  
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5.1 6-16  vuotiaat: Peruskoulu  

Perusopetuksen  opetussuunnitelmassa liikenneturvallisuus tulee nykyisel-
lään esille eri oppiaineiden oppisisällöissä sekä opetuksen eheyttämiseen 
tähtäävissä aihekokonaisuuksissa. Tavoitteena  on,  että oppilas oppii ymmär -
tämään liikenteen lainalaisuuksia liikenteeseen liittyvien tehtävien avulla. 
Samalla pyritään ohjaamaan oppilasta toimimaan vastuullisesti  ja  turvallises-
ti liikenteessä. 

Liikenneympäristössä  liikkuminen jalkaisin  tai  erilaisin kulkuvälinein  on  jokai-
sen ihmisen, niin vanhan kuin nuoren arkipäivää, joten turvallisen liikenne- 
käyttäytymisen omaksuminen  jo  lapsena  on  erityisen tärkeää. Ei riitä, että 
tietyt liikenneturvallisuuden  asiat  opetetaan  vain  tietyllä vuosiluokalla. Toi-
mintasuunnitelmassamme onkin lähtökohtana, että liikenneturvallisuus  on 

 koko  koulussa yksi lukuvuoden läpäisevä teema. Lisäksi tietyt  asiat  painot-
tuvat luokittain, kuten pyöräily  3-4 -luokilla, jolloin oppilaat yleensä alkavat 
pyöräillä koulumatkoja. Liikenneturvallisuuden opetuksessa voi olla lukuvuo-
den kierto, jolloin ajankohtaisesta asiasta, kuten pyöräilykauden alkamisesta 
keväällä, pidetään  koko  koulun yhteinen tuokio. 

Tietojen  ja  taitojen opettamisen ohella haluamme painottaa liikennekäyttäy-
tymiseen vaikuttavien asenteiden muokkaamista. Asenteissa saattaa nykyi-
sellään olla eniten korjattavaa aikuisillakin. Mitä olisi ajateltava siitä, että vas-
tineeksi koulun suositukseen käyttää pyöräilykypärää tulee reissuvihkossa 
vanhemman kirjallinen "lupa" olla käyttämättä kypärää koulumatkoilla  tai  että 

 12-vuotiaalle annetaan mopo käyttöön asuinalueella, jossa ei ole ajeluun 
käyviä yksityisteitä eikä pihamaita. Siksi vuoden  2009  kohderyhmä voisi olla 
aikuiset, jotka ovat esimerkkinä lapsilleen. Perhe  on  tärkeä vaikuttamisen 
kanava  ja  yhteistyö kotien kanssa  on  välttämätöntä. 

Osallistumalla koululaisille kohdennettuihin kampanjoihin  ja  käyttämällä Lii-
kenneturvan tuottamia aineistoja voi liikenneturvallisuuden opetukseen saa-
da ajankohtaisuutta  ja  kiinnostavuutta, mikä varmasti edesauttaa myönteis-
ten turvallisuusasenteiden muotoutumisessa. 

Muita liikenneopetuksen painotuksia ovat paikallisuus  ja  toiminnallisuus Lii-
kennekasvatus kytketään oppilaan jokapäiväiseen liikkumisympäristöön, 
koulun lähiympäristöön sekä vanhempien avustuksella kotimatkoihin. Lyhyil-
läkin koulun retkillä huomioidaan liikenneturvallisuus, kummalla puolella tietä 
kuljetaan, jonossa vai rinnakkain, mitä liikennemerkit koulun ympäristössä 
opastavat jne. 
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Taulukko  3. Toimintasuunnitelma kouluikäisile  

Tavoitteet  ja  teemat  Keinot/toimenpiteet  Toteutus  
Yhteyshenkilö:  Hannu  

_____________________ _____________________________________ Nykyri,  koulutoimi  

1-2 1k  • 	koulumatka,  erityisesti tien ylitykset Opettajat, 
Liikkuminen 	lähiympäris- • 	jalankulkijana/matkustajana ip-kerhon ohjaajat, 
tässä  • 	vaaranpaikat  vanhemmat  

Jalankulkijan 	liikennesäännöt  ja  lähiympäris- koulukyytikuljettajat 
tön  liikennemerkit  

3-4 1k  • 	koulumatka,  erityisesti tien ylitykset Opettajat, 
Liikenteessä 	jalkaisin 	ja  • 	pyörän  ja  pyöräilijän  turvavälineet  vanhemmat, 
pyörällä  • 	pyöräilijän  liikennesäännötja pyöräi-  poliisi  

lykypärän  käyttö  
• 	Pyöräilykortin  suorittaminen (materiaali  

Liikenneturvalta) 
• 	liikennemerkkejä  

5-6 1k  Eri tienkäyttäjien  liikennesääntöjä  Opettajat, 
Muiden tiellä  liikkujien huomioiminen  vanhemmat,  

1-4  luokilla käytyjen  asi-  Olosuhteisiin liittyvät  turvallisuustekijät  poliisi  
oiden kertaaminen  ja  laa- - 	heijastimen,  polkupyörän valojen  tar- 
jentaminen. peellisuus  pimeällä liikuttaessa  

- 	talviolosuhteiden  vaikutus liikkumiseen  
(jalankulku, pyöräilyja autoilu) 

Liikenneturmien  seurantaa lehdistöstä:  
- 	mandollisia onnettomuuksien syitä, joi- 

hin olisi voinut vaikuttaa  
- 	turvavälineiden  käyttö  

7-9 1k  Ryhmässä  ja  Kiinnitetään 	erityisesti 	liikenteessä 	muiden Vanhemmat, 	opettajat 	ja  
ryhmänä liikkuminen sekä  liikkujien  huomioon ottamiseen. 	Esim. 	ikäih-  poliisi. 
muiden huomioon  ottami-  misten  edustajat voivat vierailla kouluissa  ker- 
nen. tomassa,  kuinka  iäkkäät  tulee huomioida  ke- 
_______________________ vyen  liikenteen väylillä.  _________________________  
7-9 1k  Pyöräilykypärän  Järjestetään  esim.  kilpailu, jossa  koululuokka,  Vanhemmat, 	opettajat 	ja  
käytän lisääminen joka 	pitää  pyöräilykypärää yläluokalla 	palki-  poliisi.  

taan.  Myös opettajat sitoutuvat olemaan esi- 
merkkeinä  ja  käyttämään  pyöräillessään kypä- 

______________________ raa. ________________________  
8-9 1k  Liikenteessä  mo-  • 	mopoilijan liikennesääntöjen  opetus Opettajat, 	Poliisi 	yhdessä  
polla • 	järjestetään  mopoteemapäivä  Liikenneturvan kanssa  
_______________________ •__materiaalia_Liikenneturvalta _________________________ 

lnternet-linkkejä peruskoululaisille: 

www.liikenneturva.fi  
www2.ake.fi/mopo/  
www. mopokaytos.fi  
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5.2 16-19-vuotiaat: Kaupungin nuorisotyö, lukio  ja  muut kes-
kiasteen oppilaitokset  

Nuorten  liikennekäyttäytymiseen  on  koko  valtakunnan tasolla viime vuosina 
aikoina kiinnitetty erityistä huomiota. Vaikka liikenneturvallisuustyöllä onkin 
saatu vähennettyä onnettomuuksia, ovat nuoret silti yliedustettuna onnetto-
muuksien aiheuttajina. Usein onnettomuuksissa osasyynä ovat alkoholi  ja 

 muut päihteet. Riski "nuorella rattijuopolla" joutua onnettomuuteen  on  erityi-
sen suuri. Nuorilla ajokokemusta  on  yleensäkin vähän,  ja  vähäisen ajoko-
kemuksen tuoma riski yhdistettynä päihteiden tuomaan riskiin  on  erittäin 
vaarallinen yhdistelmä. Nuoret eivät myöskään kunnostaudu heijastimien  tai 

 muiden turvavälineiden käyttäjinä. 

Tavoitteet  I  Teemat  Keinot/toimenpiteet  Toteutus  

Yhteyshenkilö: 
Armi 	Laukkanen,  
sivistystoimi 

Liikennevalistuksessa  keski- Jaetaan materiaalia  ja  Nuorisotoimi, oppilai- 
tytään 	erityisesti 	päihteiden järjestetään 	asiantunti-  tokset, 	Poliisi 	auto- 
käytön riskeihin liikenteessä  ja  luentoja  tai  videoesi-  koulut, Liikenneturva  
16-19-vuotiaille  nuorille. tyksiä  aiheesta terveys-  ja  muut asiantuntija- 

tiedon tunneilla oppilai- tahot 
toksissa  ja  nuorisotiloil - 
la. 	Pyritään 	pitämään 
liikennejuopumus 	ylei- 
sesti 	tuomittavana, 	oli 
kyseessä sitten mopol- 

________________________  la tai  autolla ajo. __________________ 
Heijastimen  ja  pyöräilykypä-  Korostetaan 	turvaväli- Nuorisotoimi, oppilai- 
rän  käytön lisääminen neiden 	"tehoa" 	onnet-  tokset, 	Poliisi 	auto- 

tomuuksien 	ehkäisijä-  koulut, Liikenneturva  
nä.  Todetaan, että oma  ja  muut asiantuntija- 

___________________________  ajattelu  on  sallittu tahot 
Urheiluseurojen 	ja 	muiden Jaetaan 	järjestöille 	ja  Vapaa-aikatoimi 	yh- 
järjestöjen kuijetusten  turval-  seuroille 	Liikennetur- dessä 	seurojen 	ja  
lisuuden  parantaminen  van  materiaalia  "Turval-  järjestöjen 	kanssa 

lisesti 	Harrastuksiin", yhteistyössä 	Liiken- 
voidaan järjestää myös neturvan  kanssa 

___________________________  koulutusta asiasta ____________________  

Internet  linkkejä  16-19-vuotiaille: 

www.liikenneturva.fi  
www. health.fi/Iiikenneraittius/  
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5.3 18-64-vuotiaat  työikäiset  

Työikäinen aikuisväestö  on  haastavana  ja  moninaisena  kohderyhmänä 
usein jäänyt kuntien KVT-työssä hyvin  taka-alalle. Kuitenkin aikuisväestö 
liikkuu eniten liikenteessä  ja  on  osallisena suurimmassa osassa liikenneon-
nettomuuksia. Työikäisen aikuisväestön liikennevalistuksesta  ja 

 -tiedottamisesta vastaa osaltaan työterveyshuolto. Myös kaupungin tekninen 
toimi vastaa osaltaan tiedottamisesta  ja  valistuksesta. Tekninen toimi tiedot-
taan  mm.  liikennejärjestelyissä  tapahtuvista muutoksia  ja  siitä, kuinka muu-
tokset vaikuttavat eri käyttäjäryhmien liikkumiseen. 

Kohderyhmä/Tavoitteet  Toiminta  I  Teemat  Toteutus/Ajoitus 

Yhteyshenkilöt:  

Tuula Kettunen Työ - 
terveyshuolto 

Kadunrakennuspääl - 
Ii  kkö  
Tekninen toimi 

Kaikille työntekijät  /  asenne- Korostetaan aikuisen  mal-  Ajoitus 	on 	jatkuvaa! 
kasvatus  ja  turvallinen ajota-  ha  liikenteessä. Työterveyslääkäri  ja  
pa  Turvavälineiden  käyttö -hoitajat 

Teemat: 
turvallinen 	liikkuminen 
työmatkoilla 	ja 	töissä 
(Työmatkojen 	vaaran- 
paikkojen 	kartoitus 	ja  
liikenneturvallisuuden 
huoneentaulun 	laatimi- 
nen) 

• 	turvallinen autoilu 
• 	turvallinen kevyt liiken- 

ne 
• 	lasten 	kanssa 	liiken- 

teessä 

Työterveyshuollon asiakkaat Teemat: Ajoitus 	on 	jatkuvaa! 
/  Yleinen liikenneturvallisuus • 	sairaat 	ja 	ikääntyneet Työterveyslääkäri  ja  

liikenteessä -hoitajat 
• 	lääkkeiden 	vaikutus 

ajokykyyn 
• 	päihteet  liikenteessä 
Terveydentilan seuranta 

Kaikki kaupunkilaiset Liikenteestä 	tiedottami- Kunnan tekninen toimi 
nen,  erityisesti muuttuvista 
liikennejärjestelyistä 	tai  
tavanomaisista 	poikkea- 
vista 	liikennejärjestelyistä  
tiedottaminen  

Internet-linkkejä  aikuisväestölle: 

www.Iiikenneturva.fi  
www.health.fi!liikenneraittius/ 
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5.4 Ikäihmiset  ja liikuntarajoitteiset  

kääntyminen samoin kuin eri sairaudet  tai  vammat vaikuttavat eri ihmisiin eri 
tavalla,  ja  niiden mukanaan tuomat muutokset  suorituskyvyssä  ovat yksilölli-
siä.  lkääntymisestä  tai  muusta syystä johtuvat  liikuntarajoitteet  eivät kuiten-
kaan estä turvallista liikkumista. Kaikilla tulee olla mandollisuus liikkua itse-
näisesti  ja  muista riippumatta paikasta toiseen. Tukemalla  ikäihmisten  ja  lii- - 
kuntarajoitteisten  liikkumista  edistetään  samalla myös heidän terveyttään. 
Tärkeää  on  saada myös muut tiellä  liikkujat  ottamaan paremmin huomioon 
ne, jotka eivät aina välttämättä luku liikenteessä yhtä  jouheasti  kuin valtaosa  
lii kkuj  i sta.  

Tavoitteet  I  Teemat 

_____________________ 

Keinot/toimenpiteet  

_____________________  

Toteutus 
Yhteyshenkilö: 
Eila Soikkeli 

Tavoitteena lisätä  myön- Sosiodraama  Nuoret 	ja 	iäkkäät 	yh- 
teisyyttä 	iäkkäisiin  ja 	lii- dessä  Vanhusten  viikol- 
kuntarajoitteislin 	liiken-  la  
teessä  

Liikenneturvallisuuden  Alkolukko kuijetuspalve- Kuljetuspalveluiden 	ti - 
parantaminen 	kuljetuk- luautoissa  laajat  
sissa 

Liikenneturvallisuustie-  Uusien  liikennemerkkien  Poliisi 	I 	Liikenneturva 	I  
toisuuden  lisääminen  ja 	sääntöjen 	esittely  ja  muut tahot 

vanhojen  kertaaminen  
-materiaaliksi 	Ikäihmis- 
ten 	itsearviointilomake 
Liikenneturvalta 

Lääkäri/fysioterapeutti 
Ikääntymisen 	vaikutuk- 
sista tiedottaminen 

Liikkumisen  apuvälineis - 
tä 	tiedottaminen 	erityi- 
sesti 	liukastumistapa- 
turmien  ehkäisy  

Internet-linkkejä ikäihmisille: 

www.liikenneturva.fi  

www.pohjola.filTurvatori/PerheenTurvallisuus!lkaihmisetlLiikenteessa/ 

http://www.tohtori.fi  
www.verkkoklinikka .fi  
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5.5 	Poliisi  

Poliisi  on  ollut aktiivisesti mukana tekemässä  liikennekasvatustyötä  Nurmek-
sessa. Poliisi jatkaa edelleenkin vierailuja alueen päiväkodeissa, kouluissa  ja 

 muissa oppilaitoksissa sekä erilaisissa  liikenneturvallisuuteen  liittyvissä tilai-
suuksissa. Poliisi keskittyy edellä mainittujen teemojen lisäksi kulloinkin esil-
le  tulleisiin  ajankohtaisiin aineisiin. Poliisin  yhteyshenkilönä  toimii  Markus 

 Simpanen.  

Poliisin  liikennesivut: 

www.oliisi.fi/oliisi/home.nsf/MainDocuments/6fe572cd971  e06c5c2256df00 
 03470  lf?OpenDocument 

Yhteyshenkilöiden yhteystiedot  

nimi työpaikka puhelin  sähköposti  
Tuula  Pikkarainen Sosiaalipalvelukes-  0400 208914  etunimi.sukunimi@nurmes.fi  
____________________ kus/Pä ivä  hoito  ________________ ____________________________________  
Hannu  Nykyri Sivistyspalvelukes-  013 689 5102  etunimi.sukunimi@nurmes.fi  
_____________________ kus/Koulutoimi _________________ ______________________________________ 
Armi  Laukkanen  SivistyspalvelukeskusNapaa-  040 554 9711  etunimi.sukunimi@nurmes.fi  
____________________ aikapalvelut ________________ ____________________________________ 
Kadunrakennuspääl-  Tekninen palvelukeskus/  kunnal-  0400 576 664  etunimi.sukunimi@nurmes.fi  
likkö  listekniikka ________________ ____________________________________  
Tuula Kettunen Nurmeksen  ja  Valtimon tervey-  013 689 5469  etunimi.sukunimi@nurmes.fi  
___________________ denhuollon kuntayhtymä ________________ __________________________________  
Eila  Soikkeli Sosiaalipalvelukes-  040 561 5614  etunimi.sukunimi@nurmes.fi  
___________________ kusNanhustyö  ja  vammaistyö ________________ __________________________________  
Markus  Simpanen  Nurmeksen Poliisi  071 87 55860  etunimi.sukunimi©nurmes.poliisi.fi  
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6  VUOSITEEMAT  

Edellisessä luvussa käsiteltyjen tavoitteiden  ja  teemojen lisäksi Nurmekses-
sa toteutetaan erilliset vuositeemat. Vuosittain liikennekasvatuksen  pal-
nopistealueeksi  otetaan esim. jokin kohderyhmä  tai kulkutapa. Teemavuodet 

 ovat osittain yhtenevät Itä-Suomen läänin teemavuosien kanssa. Teemaa 
tuodaan esille kaikessa liikenneturvallisuuden koulutus-, valistus-  ja  tiedotus- 
toiminnassa. Riippumatta vuoden teemasta, joka vuosi kiinnitetään huomio 
mandollisiin lainsäädännön tuomiin muutoksiin. 

Vuoden  2007  teemana  on  liikenneturval lisuudesta  ja  liikenneympäristös
-ta  tiedottaminen. Vuoden  2007  loppupuolella kirjoitetaan paikallislehtiin ar-

tikkeleita liikenneturvallisuudesta. Kirjoittajat sovitaan liikenneturvallisuustyö- 
ryhmässä. Kirjoitusten teemoja voivat olla esim. 

• Liikenneympäristön  muutokset (suunnitelmasta tiedottaminen) 
•  Liikenneturvallisuustyö Nurmeksessa (Liikenneturvallisuuden toimin-

tasuunnitelmasta tiedottaminen) 
•  Eri ikäryhmät liikenteessä, taajamanopeudet 
• Heijastin  ja  valot, mopoilu (mopoilureitit) 
• Liikennekäyttäytyminen  liukkaalla, ennakointi, pimeällä ajaminen,  ti-

lannenopeus 

Liikenneympäristösuunnitelma  ja  liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitel
-mat  laitetaan Nurmeksen kaupungin sivuille ladattaviksi. 

Vuoden  2008  teemana  on  vuorovaikutus iäkkäiden  ja nuorten  välillä.  Tee-
mavuonna  keskitytään erityisesti turvalliseen  ja  esteettömään  liikkumiseen 
kevyen liikenteen väylillä  ja  kevyen liikenteen  ja  autoliikenteen risteämiskoh-
tien turvallisuuteen 

Vuoden  2009  teemana  on  Vesi-  loma- ja  vapaa-ajan liikenne. teemavuonna 
kiinnitetään huomiota  mm.  oikeaan auton kuormaamiseen, turvavälineiden 
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käyttöön niin maalla kuin vesillä. Lisäksi kiinnitetään huomiota  moottorikelk
-kojen ja mönkijöiden  turvalliseen  ja  oikeaan käyttöön. 

Vuoden  2010  teemana  on  koulumatkojen  turvallisuus.  Teemavuonna  kiinni-
tetään huomiota erityisesti koululaisten  pyöräilykypärän  käyttöön  ja koulukul-
jetusten  turvallisuuteen. 

Vuonna  2011 on  yhteenvedon aika eli keskitytään selvittämään liikenne- 
käyttäytymisessä tapahtuneita muutoksia vuosina  2006-2010.  Tehdyn sel-
vityksen perusteella laaditaan jatkosuunnitelma  KVT-työn kehittämiseksi.  
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7  TIEDOTTAMINEN  
Liikenneturvallisuussuunnittelun  etenemisestä  on  järjestetty  Iehdistötilai-
suuksia.  Liikenneturvallisuuden edistäminen  on  kuitenkin jatkuva prosessi,  ja 

 teemaa tulee pyrkiä pitämään aktiivisesti esillä julkisuudessa. Vuoden  2007 
 teeman ollessa  liikenneympäristöstä  ja  liikenneturvallisuudesta tiedottamisen 
 on  tälle edellytyksiä luoda hyvä pohja. 

Nurmeksessa tiedottamisessa tärkeimpiä keinoja ovat paikallislehdet  ja 
 -radio,  joiden sitoutuminen  liikenneturvallisuusasioista  tiedottamiseen helpot-

taa  liikenneturvallisuustiedon  levittämistä. 

Vastuu tiedottamisesta  on  kaikilla  liikenneturvallisuustyötä tekevillä  tahoilla.  
Liikenneturvallisuustyön  yleisen tiedottamisen yhtenäisyyden  ja  jatkuvuuden 
varmistamiseksi esitämme  nimettäväksi  yhden henkilön, joka vastaa paitsi  
vuositeemoihin  myös  toimintasuunnitelmaan  ja  seurantaan liittyvästä tiedot-
tamisesta.  Tiedotusvastaava  voi olla esimerkiksi tiepiirin  tai  kaupungin hallin-
toon kuuluva henkilö. Toinen mandollisuus  on,  että Nurmeksen kaupunki liit-
tyy Itä-Suomen läänin  toimijamalliin.  Tällöin läänin  liikenneturvallisuustoimija  
voi koordinoida  Nurmesta  koskevaa tiedotusta toimien yhteistyössä liikenne -
tuvallisuustyöryhmän  kanssa.  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  laadinnan yhteydessä  on  perustettu verk-
ko-osoite  www. nurmesliikenneturvallisuus.fi .  Tämän osana  on  ollut verkko- 
päiväkirja  (weblog),  jota  ovat pitäneet suunnittelijat  ja  johon vierailijat ovat 
voineet kommentoida.  Liikenneturvallisuussivuilla  käyntejä  on  seurattu, eni-
ten käyntejä oli  liikenneturvallisuuskyselyn  yhteydessä, yhteensä käyntejä oli 

 128  kappaletta. Muina aikoina  sivustolla  ei ole ollut lainkaan käyntejä.  Päi-
väkirjaan  ovat suunnittelijat kirjoittaneet joitakin merkintöjä, keskustelua näi-
den pohjalta ei kuitenkaan ole syntynyt. 

Jatkossa verkko-osoite voi toimia  liikenneturvallisuustiedotuksen  työkaluna  
tietopankkiluonteisesti.  Suurille joukoille ei  sen  kautta ole vähäisen luontai-
sen  kävijämäärän  vuoksi edellytyksiä viestiä.  Se  voi kuitenkin palvella  liiken-
neturvallisuustyötä  paikkana, johon voidaan koota runsaasti tietoa  ja  materi-
aalia,  jota  eri  toimijat  voivat tahoillaan hyödyntää. Ylläpidosta vastaa  tiedo-
tusvastaava.  Harkintansa mukaan  hän  voi hyödyntää tietyissä tilanteissa 
myös päiväkirjaa.  
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8 JATKOTOIMENPITEET JA  SEURANTA  

Tämä raportti käsitellään Nurmeksen kaupungin lautakunnissa  ja  kaupun-
ginhallituksessa  ja  -valtuustossa. Raportti saatetaan myös kaupungin  verk

-kosivuilta  luettavaksi sekä tallennetaan liikenneturvallisuushankkeen omalle 
sivustolle www.nurmesliikenneturvallisuus.info. Raportti jaetaan työryhmän 
jäsenten lisäksi kaikkiin kouluihin, vanhainkoteihin, kirjastoihin, neuvoloihin 

 ja  työterveyshuoltoon.  Lisäksi työn valmistumisesta tiedotetaan tiedotusväli-
neille. 

Suunnitelman toteutumisesta  ja  seurannasta vastaa kaupungin liikennetur-
vallisuustyöryhmä. Työryhmän jäsenenä  on  tarkoituksenmukaista olla aina-
kin alkuvaiheessa myös tämän suunnitelman laatineen työryhmän jäseniä, 
mielellään toimintasuunnitelmissa mainittuja yhteyshenkilöitä. Tällä saavu-
tetaan tiedonkulun jatkuvuus  ja  toimintaan sitoutuminen. 

Jatkossa liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa yhteisiin palavereihin. Kokoonkutsujana toimii ryhmän puheen-
johtaja. 

Liikenneturvallisuustyöryhmä  tarkistaa vuosittain suunnitelmien toteutunei-
suuden sekä tekee tarvittavat muutokset. Seurannan avulla arvioidaan myös 
yleisesti kaupungin liikenneturvallisuustilannetta, vahvistetaan liikenneturval-
lisuuden KVT-työn asemaa kaupungissa  ja  sitoutetaan  eri tahoja liikennetur -
vallisuustyöhön. 

KVT-työn kiinteisiin kuluihin tulee kaupungin hallituksen varata budjetissa 
vuotuinen määräraha. Budjetin käyttöä valvoo liikenneturvallisuustyöryhmä. 
Työryhmän työn helpottamiseksi  ja  tehostamiseksi jatkossa tulee myös har-
kita osallistumista Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahankkeeseen. 
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Nurmeksen liikenneturvallisuutta parannetaan 

Tavoitteena pyöräilykypärän käyttö 

Lisätietoja antavat:  



KAUPUNGIN HENKILÖKUNNAN  KOULUTUSUUNNITELMA  2007-2009 
	

LuTE  2  

Koulutus Tavoite, sisältö Kohderyhmät Ajankohta  Vastuuhenkilö:  

Pidä  peliva-  Turvallisen  ja  joustavan  1. Autoa työssään  käyttä- 
raa  kurssi ajamisen periaatteet  ja vät  (kotipalvelu,  koti- 

kokeilu käytännössä sairaanhoito  ja  ruoka- 
palvelu, tekninen toimi, 
johtajat,...) 

Turvallinen liikkuminen  2. Muut kunnan  työnteki- 
_____________  työssä  ja  vapaa-aikana  jät ___________ __________________________  
Taloudellisen Taloudellisen ajamisen  1. Henkilöt, jotka  käyttä - 
ajon kurssi periaatteet  vät  kunnan omistamia 

autoja  (kotipalvelu?,  
tekninen toimi?,...)  

2. Autoa työssään käyttä- 
vät  

3. Muut kunnan  työnteki- 
_____________ _______________________ jät ____________ ___________________________ 
Tieturva  Turvallisuuden  lisäämi-  Teknisen toimen maasto- 
1  ja  2  nen  liikenteen seassa työntekijät 

tehtävässä työssä  Työnjohtajat 
_____________ ________________________  Tien  siistijät ____________ ____________________________  
Liikenne- Henkilöstön  liikennetur-  Koko  henkilökunta 
turvallisuus-  vallisuustietämyksen  Ii - 
tietoiskut sääminen  
kunnan  sisäi-  Ajan  kohtaiset  uutiset  
sessä  vies- 
tinnässä ________________________ _________________________ ____________ ____________________________ 



Koulutus Tavoite, sisältä Kohderyhmät Ajankohta  Vastuuhenkilö  I  Yhteyshenki - 
lä  

Päivähoi-  Turvallisen liikkumisen peri-  Perhepäivähoitajat  
don  henki- aatteet  jalankulkijan  ja  mat- 
lökunnan kustajan  näkökulmasta Päiväkotien henkilökunta 
koulutus  Liikenneturvallisuus leikeis - 

sä,  peleissä,  askarteluissa,  Vanhemmat 
toiminnassa 
Vanhempiin vaikuttamisen  

___________  keinot  _________________________ ___________ _____________________________  
Vanhus-  ja  Vanhusten  ja  vammaisten Itsenäisesti liikkuvien  
vammais-  tukeminen itsenäiseen  ja  vanhusten  ja  vammaisten 
työn  hen-  turvalliseen liikkumiseen kanssa työtä tekevät hen- 
kilö-  kilöt  (sosiaalitoimen  hen- 
kunnan  kilökunta, palvelutalo,  
koulutus  ___________________________ toimintakeskus,  työpaja...)  ___________ _____________________________  
Terveys- Vanhempien  opastaminen  Neuvolan  terveydenhoita - 
toimen  lasten  turvalliseen  liikkumi-  jat  
henkilö-  seen  
kunnan 
koulutus  

Turvavälineet  ja  päihteet lii- Kouluterveydenhoitajat  ja  
kenteessä työterveyshoitajat  
Erilaisten sairauksien,  lääk-  Terveyskeskuksen  lääkä - 
keiden  ja  iän vaikutus  liik- nt  ja  terveydenhoitajat 

___________ kumiseen _________________________ ___________ _____________________________ 



Koulutus Tavoite, sisältä Kohderyhmät Ajankohta Vastuuhenkilö  I  Yhteys- 
henkilö 

Opettajien kou- Turvallisen liikkumisen peri- Esiopettajat 
lutus  aatteet kevyen liikenteen  kul- 

kijan  näkökulmasta Vanhemmat 

Esimerkkivaikuttamisen  kei- 
not  ja  mandollisuudet 

Turvallisen liikkumisen peri- Peruskoulujen opetta- 
aatteet kevyen liikenteen  kul- jat 
kijan  ja mopoilijoiden  nä  kö- 
kulmasta 

Liikenneturvallisuus  eri oppi- 
aineiden yhteydessä Nurmeksen lukion 
Nuoret kuijettajat liikenteessä opettajat 

Nuoriso-  ja va-  Turvallinen liikkuminen  va-  Nuoriso-  ja  vapaa - 
paa-aika-  paa-aikana aikatoimen henkilökun - 
toimen henkilö- Harrastajien erityisongelmat  ta  
kunta (rullaluistelu, moottorikelkkai-  Kerhojen  ja  urheilu- 

lu, mopoilu,...)  koulujen vetäjät 
Esimerkkivaikuttamisen kei-  Seurojen yhdyshenki - 
not  ja  mandollisuudet  löt 



LillE  3  

Työmatkat  turvallisiksi - ottakaa haaste vastaan! 

Miksi liikenneturvallisuuden huoneentaulu? 

•  yhteiset pelisäännöt työ -/koulumatkaliikkumiseen 
• liikenneturvallisuusasenteisiin  vaikuttaminen  
•  onnettomuuksien ehkäisy  työmatkoilla  ja  työajan  asiointimatkoilla 

Toimintaohjeet Iiikenneturvallisuusryhmälle 

•  työtä varten tulee laatia  ideointilomake,  joka laitetaan kaupungin  internet sivustolle. 
•  saapuneista ideoista järjestetään äänestys  
•  äänestyksen perusteella lopulliseen listaan tulee  5-10  "sääntöä". Säännöt voidaan kirjoittaa  kirjaki 

 lä,  loruina  tai  vaikka  slangina 
•  tämän jälkeen  lista  on  valmis julkaistavaksi (voidaan laatia valmiita  huoneentaulupohjia) 
•  ja  sitten kun oma taulu  on  valmis siitä tiedotetaan myös  liikenneturvallisuusryhmää  ja  
•  haastetta viedään eteenpäin 

Nurmeksen kaupungin ikienneturvallisuustyöryhmä haastaa kaikki kaupungin 
työpaikat  ja  koulut mukaan tekemään liikenneturvallisuusaiheisen huoneentau-
lun. Työpaikan  tai koutuluokan  seinälle asetettavan huoneen-taulun tarkoituk-
sena  on  kannustaa turvallisuuden huomioon ottamiseen työmatkoilla  ja  muu-
tenkin liikenteessä. Mekin olemme mukana! 
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