Viikonloppuna loppumaton letka
autoja matkalla pohjoiseen
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Päivitetty klo 23.39
Oulun poliisin
liikenneyksikön partiot
valvoivat eteläisen Suomen
hiihtolomaliikennettä
perjantain 19.2 ja
sunnuntain 21.2. välisenä
aikana. Liikennettä oli!
Vuoden 2021 hiihtolomakausi lähti liikkeelle kaikkien tiedossa olevan
koronaviruksen varjossa. Mikäli virus ei aiheuta enempää
matkustusrajoituksia, niin odotettavissa on vilkas kotimaan
matkailukevät.
Päivitys 21.2. klo 23.33

Hiihtolomaliikennne rauhallista
Jokilaaksojen alueella

21.2.2021 23.14
Uutinen
Oulun poliisin Jokilaaksojen alueen liikenneryhmä suoritti
hiihtolomaliikenteen valvontaa 19-21.2 väliselkä aikana.
Valvonta ryhmä suoritti liikenteen valvontaa Jokilaaksojen alueen
pääteillä vt 4, vt 28 ja kantatie 86. Hiihtolomaliikenne sujui
lumipyryissä pääosin rauhallisesti. Jonkin verran liikennerikkomuksia
tavattiin, joista kirjoitettiin seuraamuksina muutamia
liikennevirhemaksuja ja sakkoja. Yksi kuljettaja ajoi humalassa,
kovaa nopeutta ja ilman ajo-oikeutta.

Kainuun hiihtolomaliikenne
19.-21.2.
21.2.2021 19.45
Uutinen
Kainuun pääteillä hiihtolomaliikenteen avaus sujui varsin
rauhallisissa merkeissä.
Perjantain menoliikenne ei juuri poikennut vielä normaalista
perjantain menoliikenteestä.
Lauantaipäivä oli todella vilkas sekä pohjoisen suuntaan että etelän
suuntaan VT 5:llä.
Liikenne sujui kuitenkin hyvin vaikka autojonoista oli välillä
muodostunut todella pitkiä. Autoilijoille kiitosta siitä että turvavälit
olivat kunnossa eikä takapuskurin ”haistelijoita” juuri havaittu.
Sää oli lauantaina lumisateinen, tuulinen ja irtolumi pöllysi. Tämä
osaltaan hankaloitti menoa.
Sunnuntaina menoliikenne oli selvästi lauantaita rauhallisempaa ja
tämä osaltaan varmaankin vaikutti siihen että nopeudet kasvoivat yli
sallitun kun tiellä oli tilaa ajaa,
tosin keliolosuhteetkin olivat huomattavasti paremmat kuin
lauantaina. Sanktioita kirjoitettiin sunnuntaina viikonlopun päivistä
eniten, nopeusylitykset olivat kuitenkin pääosin
liikennevirhemaksulla käsiteltäviä.
Kainuun menoliikenteessä maltti oli valttia ja siitä kiitos autoilijoille,
onnettomuuksia ei Kainuun pääteillä sattunut.

Vilkkaasta liikenteestä saatiin ensimmäiset merkit
jo vuoden vaihteen aikaan, ja sama tahti jatkui
myös eteläsuomalaisten hiihtoloman koittaessa.
Oulun poliisilaitoksen liikenneyksikkö valvoi liikennettä perjantain
19.2 ja sunnuntain 21.2 välisen ajan. Valvontaa suoritettiin ja tullaan
suorittamaan isolta osin pääteillä. Oulun kohdalla tie nro 4 ja tie nro
20 johtavat pohjoisen lomakeskuksiin.
Valvonnassa havaittiin, että vaikka liikenne jakautui useammalle
päivälle, niin kuitenkin suurin massa oli liikkeellä lauantaina. Ajokeli
oli vuodenaikaa mukaileva.
Lumi pöllysi ja tien pinta oli paikoin hyvin liukas. Poliisi puuttui
viikonlopun aikana kymmeniin rikkeisiin liikenteen soljuessa pääosin
hyvin. Aika ajoin havaittiin pitkissä autoletkoissa ohituksia, jotka
olisi ollut syytä jättää tekemättä. Kilometrejä pitkissä autojonoissa
ohittaminen on sanalla sanoen turhaa.
Ohittaminen jonossa, joka kulkee suurinta sallittua nopeutta, ei
jouduta matkan tekoa, mutta aiheuttaa kuitenkin merkittävästi
kohonneen onnettomuusriskin.
Lomaansa jo viettäville ja tuleville reissaajille poliisi toivottaa
turvallista matkaa ja hyvää lomaa. Käyttäydytään liikenteessä sekä
lomakeskuksissa ohjeita ja sääntöjä noudattaen. Pidetään
yhteistyöllä liikenne turvallisena ja korona kurissa.

