Oulun liikenneturvallisuustyön
vuosikertomus 2020

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
liikenneturvallisuustoimija

Oulun liikenneturvallisuustyö
• Oulun kaupungin liikenneturvallisuustyö perustuu vuonna 2016 valmistuneeseen
liikenneturvallisuussuunnitelmaan.
• Toimijamalli otettiin käyttöön kaupungin ja ELY-keskuksen yhteishankintana vuoden 2017 alusta alkaen.
Sisältää toimijan työpanoksen ja toimintarahan.
• Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa, vuoden 2020 kokoukset pidettiin (20.2., 4.5.,
31.8. ja 20.11.).
• Toimija valmistelee kokoukset ja toimii ryhmän sihteerinä. Lisäksi toimija organisoi tapahtumia, laatii
tiedotteita, välittää tietoa ja kokoaa vuotuiset onnettomuustilastot.
• Kaupungin suuren koon vuoksi toimenpiteiden jalkauttaminen tehdään rakenteiden kautta, mikä
edellyttää palvelualuekohtaisia tapaamisia ja jalkauttamismallien suunnittelua yhdessä.
• Kaupungin viestintä on mukana työssä. Lisäksi yhteistyötä tehdään Liikenneturvan, poliisin ja
pelastuslaitoksen kanssa.
• Käytössä liikenneturvallisuustoimijoiden yhteiset netti- ja extranet-sivut: www.liikenneturvalisuus.info
sekä facebook. Liikenneympäristön toimenpiteet on viety karttanäkymään.
• Aiemmat vuodet: Vuoden 2017 toimintakertomus, vuoden 2018 toimintakertomus, vuoden 2019
vuosikertomus
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Keskeiset toimet vuonna 2020
 Liikenneturvallisuustiedotusta toteutettiin vuosikellon mukaisesti







Tiedote: koulujen alku, omin voimin liikkuminen ja kuljettamisen kierre, elokuu
Mun Oulu –blogikirjoitus keskusta-alueen 30 km/h nopeusrajoituksesta, elokuu
Liikenneturvallisuusteema kaupungin, infotauluissa 16.11.-6.12.2020.
On aikasi loistaa –viestintäkampanja, loka-marraskuu (some + jalkautuminen, pyörän valojen jakaminen)
Tiedote: Pysy pystyssä, kaatumisten ehkäisy
Tiedote: Korona haastaa liikennekasvatuksen menetelmät, marraskuu

 Liikenneturvallisuusryhmän kokouksissa jatkettiin 2019 aloitettua tieliikennelain uudistuksen
käsittelyä, aihekokonaisuutena koululais- ja päivähoitokuljetusta sekä liikennevirhemaksua

koskevat keskeiset muutokset.

 Heijastimet jaettu 5-vuotistarkastuksen yhteydessä. Takavaloja jaettu osana
näkymiskampanjaa.

 Tulitko ajatelleeksi –viestintäkampanja vanhempien vastuusta lasten liikennekasvatuksessa.

Kampanjajulisteet käytössä varhaiskasvatusyksiköissä. Jääraapat hankittu ja toimitetaan tammikuussa.

 Räätälöidyt videoesitykset
 Tappomopo (yläkoulut) , 11 koulua
 Taika-Petteri ja tarkkaavaisuuden taito (3.-6. lk), 8 koulua

 Kävelyn, pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden edistäminen –tietoiskusarja (webinaari)

 Uusi tieliikennelaki ja turvallinen liikkuminen jalan ja pyörällä mukana sairaanhoitopiirin
Turvallinen työmatka –tapahtumissa 8.9. ja 1.10.

 Liikenneturvan virtuaaliset koulutukset (mm. opettajakoulutus) ja muut yksittäiset
tilaisuudet.
 Liikenneympäristötoimenpiteiden karttakäyttöliittymän kehittäminen
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Liikenneturvallisuustiedotuksen vuosikello 2020/2021
Touko-/kesäkuu 2020
Kaupunki viestinyt:
- Keskustan 30 km/h rajoitus
- Pyörätien keskiviivan
maalaukset

Helmikuu 2021
- Vuoden 2020
onnettomuustiedot
(Tilastokeskuksen
ennakkotieto)

1

2

Huhtikuu 2021
- Tappomopo-kiertue
yläkouluissa

3

4

5

Toukokuu – pyöräilyviikko 2021
- turvallinen pyöräily, varusteet,
huolto
- terveyshyödyt
- työmatkapyöräily
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Elokuu 2020: Koulujen alku, tiedote
- Turvallinen koulutie, ekaluokkalaiset Viikko 40, 2020: On aikasi
- Kuljettamisen negatiivinen kierre
loistaa -viestintäkampanja
- Koulumatkakävelyyn ja –pyöräilyyn - Heijastimet, pyörän
kannustaminen
takavalot -> jalkautuminen,
julkaistu 10.8.
jakaminen: poliisi +
Liikenneturva
Tiedotettu somessa:
Liikenneturva, poliisi, kaupunki
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Turvaa tenaville –tapahtuma 16.-17.9.
- Lea käy kuvaamassa LIVE-videota, Saija
mukaan
- Tiedote tapahtumasta myös Lealle.
Tilaisuus peruttiin/korona.

Mun Oulu –kanavalla julkaistava (blogi)kirjoitus , useampi kirjoittaja
- Aihe: 30 km/h rajoitus keskustassa ja alhaisten kaupunkirajoitusten
tarkoitus.
Kirjoitus julkaistu 08/2020
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Marraskuu 2020: Liukkaus,
tiedote
- Pysy pystyssä -teema
- Nastarenkaat (pyörät) ja
liukuesteet
Toteutettu 20.11. (some,
kaupunki)
Marraskuu: Pakkahuoneen
pyöräkadun avaus ja
merkkimuutokset + käyttäytyminen
Toteutettu 30.11.
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Liikenneturvallisuusteema kaupungin
infotauluissa 16.11.-6.12.2020.
Toteutettu.

Marras/joulukuu, 2020: Tiedote koulujen videoesityksistä:
Korona haastaa liikennekasvatuksen menetelmät
- Tappomopo-yläkoulut(11 koulua)
- Taika-Petteri –alakoulut (8 koulua)
Joulukuu 2020
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Koulujen liikenneturvallisuuspäivät,
(35/50 peruskoulua)
2017
• Hintan koulu
• Myllytullin koulu
• Merikosken koulu
• Martinniemen koulu
• Laivakankaan koulu,
• Niemenrannan koulu
• Salonpään koulu
• Kastellin koulu
• Pöllönkankaan koulu
• Kuivasjärven koulu
• Oulunsalon koulu
• Vesalan koulu
• Ylikiimingin koulu
• Kaakkurin koulu
• Haukiputaan koulu
• Länsituuli
• Teuvo Pakkala
• Yli-Iin koulu
• Huttukylän koulu

2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knuutilankankaan koulu
Talvikankaan koulu
Rajakylän koulu
Lintulammen koulu
Aseman koulu
Takkurannan koulu
Kiviniemen koulu
Myllyojan koulu
Haukiputaan koulu

2019
• Jokirannan koulu
• Hiukkavaaran koulu
• Ritaharjun koulu
• Pitkäkankaan koulu
• Paulaharjun koulu
• Madekosken koulu
• Maikkulan koulu

Taika-Petteri -esitykset
2020 (syksy, räätälöidyt videoesitykset)
Pohjoinen
• Martinniemen koulu
• Haukiputaan koulu
Itäinen
• Alakylän koulu
• Hönttämäen koulu
• Oulujoen koulu

Keskinen
• Tuiran koulu
Eteläinen
• Pikkaralan koulu
• Oulunlahden koulu

Tappomopo-esitykset
(13/29 yläkoulua)
2018
• Merikoski
• Haukipudas
• Talvikangas
• Kaakkuri
• Yli-Ii
2019:
• Rajakylän koulu
• Pateniemen koulu
• Pöllökankaan koulu
• Pitkäkankaan koulu
• Laanilan koulu
• Kansainvälinen koulu
• Metsokankaan koulu
• Laivakankaan koulu

#rohkee-kampanja
(10/14 lukiota):
2018
• Normaalikoulu
• Haukipudas
• Lyseo
• Merikoski
• Oulunsalo
• Steinerkoulu
• OSYK
• Pateniemi
• Laanila
• Kastelli

Taika-avain-esitykset
2017
•
Laivakankaan ja Tuokkosen päiväkodit
•
Länsituulen päiväkoti
•
Kaakonpojan päiväkoti
•
Kalliolan päiväkoti,
•
Ritaharjun ja teknologiakylän päiväkodit

2020 (syksy, räätälöidyt videoesitykset):
• Kellon koulu
• Länsituulen koulu
• Ritaharjun koulu
• Jokirannan koulu
• Jäälin koulu
• Ylikiimingin koulu
• Kastellin koulu
• Myllytullin koulu
• Pohjankartanon koulu
• Kaukovainion koulu
• Maikkulan koulu
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