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ESIPUHE
Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Nokian ja
Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden
kunnat ovat laatineet vuosina 2009-2010 liikenneturvallisuussuunnitelman
kuntien alueelle. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää katsauksen alueen
liikenneturvallisuuden nykytilaan, toimenpideohjelman liikenneympäristön turvallisuusongelmien parantamiseksi sekä hallintokuntien liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat.
Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on onnettomuuksien määrän vähentäminen ja vakavuusasteen pienentäminen sekä koetun liikenneturvallisuuden parantaminen liikenteen kasvusta huolimatta. Liikenneturvallisuuden
kannalta vaarallisia tai vaaralliseksi koettuja paikkoja on selvitetty onnettomuusanalyysin ja kuntalaiskyselyn avulla. Suunnitelman tavoitteena on ollut
määritellä toimia, joiden avulla liikenneympäristön turvallisuutta voidaan parantaa. Liikenneturvallisuutta parannetaan sekä fyysisen liikenneympäristön
järjestelyitä kehittämällä että liikennekasvatuksen ja tiedotuksen keinoin liikennekäyttäytymiseen vaikuttamalla.
Työssä on organisoitu kuntien liikenneturvallisuustyötä ja perustettu kuntiin liikenneturvallisuusryhmät tai tarkistettu aikaisemmin toimineiden ryhmien kokoonpanoa. Suunnitelman aikana on laadittu eri hallintokuntien liikenneturvallisuustyötä jatkossa ohjaavat toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat sisältävät konkreettisia toimia, joiden tavoitteena on liittää liikenneturvallisuusajattelu osaksi eri hallintokuntien jokapäiväistä toimintaa sekä tehostaa liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamista ja jalkauttamista.
Liikenneturvallisuussuunnitelma on laajan yhteistyön tulos. Työhön on osallistunut edustajia kuntien eri hallinnonaloilta ja sidosryhmistä. Suunnittelua ohjanneeseen ryhmään ovat kuuluneet:
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1 YLEISTÄ
LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA
1.1 Työn tavoitteet
Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien
taustalla on lukuisia liikenneympäristöön, ajoneuvoon ja liikkujaan liittyviä tekijöitä. Samoin liikenneturvallisuuden parantuminen edellyttää useiden tahojen toimia ja kiinteää yhteistyötä.

HALLINTOKUNTA /

TOIMINTA

TOIMINTA-ALUE
ELY-KESKUS
KAAVOITUS

KUNTASEK TORI

Liikenneturvallisuus
on yhteistyötä ja
yhteisvastuuta!

Liikenneympäristön parannustoimenpiteiden suunnittelun ja turvallisten ratkaisujen toteutuksen päävastuu on ELY-keskuksella ja kunnan teknisellä
toimella. Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan liikkumisen tarpeeseen ja
turvallisen liikkumisen mahdollisuuksiin pitkällä jänteellä. Tienkäyttäjien liikennekäyttäytymiseen ja taustalla vaikuttaviin asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen on pääosin Liikenneturvan, kunnan eri hallintokuntien ja poliisin tehtäviä. Parhaimmillaan liikenneturvallisuusnäkökulma otetaan huomioon eri
hallintokunnissa monissa toimissa kuten esimerkiksi henkilö- ja tavarakuljetusten hoitamisessa, työntekijöiden liikkumisessa ja eri asukasryhmien tiedottamisessa. Poliisin suorittama liikenteen valvonta ja Liikenneturvan tarjoama monipuolinen asiantuntija-apu liikenneturvallisuustyössä ovat merkittäviä. Arjen liikenteessä korostuu jokaisen liikkujan vastuullinen käyttäytyminen mm. turvavälineiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen ja muiden
liikkujien huomioiminen.

TEKNINEN TOIMI
(liikennesuunnittelu)

• Maankäytön suunnittelu
• Liikennejärjestelmän
suunnittelu
• Väylien suunnittelu ja
ylläpito
• Yksityiskohtaiset
liikenneturvallisuustoimenpiteet

ASIAT, JOIHIN
VAIKUTETAAN

Liikkumistarve,
kulkumuodot,
liikennejärjestelmän
toimivuus ja riskit

KOHDE

TAVOITE

Liikennejärjestelyt

KOULUTOIMI
SOSIAALITOIMI

• Kasvatus

TERVEYSTOIMI

• Koulutus

VAPAA-AJAN TOIMET

• Tiedotus

PALO- JA
PELASTUSTOIMI

• Tapaturmien ehkäisy
ja jälkihoito

Asenteet ja
osaaminen,
riskien
tunnistaminen

LIIKENNE–
Ihminen

T U R V AL L I S U U S

LIIKENNETURVA
POLIISI

• Liikennevalvonta

KATSASTUSTOIMINTA

• Ajoneuvojen kunnon
tarkastus ja valvonta

Kuva 1.1

Riskit

Liikenneväline

Useat toimijat vaikuttavat liikenneturvallisuuteen.

Työn tavoitteena on ollut laatia liikenneturvallisuussuunnitelma Kangasalan,
Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueelle. Liikenneturvallisuussuunnitelma tulee olemaan seuraavien vuosien aikana työkalu kuntien eri hallinnonalojen, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja yhteistyötahojen liikenneturvallisuustyölle mm. organisaatioiden toiminnassa ja ohjelmointityössä. Liikenneturvallisuussuunnitelman vaiheet on esitetty kuvassa
1.2.
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Liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen
nykytilan selvittäminen

Liikenneturvallisuustavoitteiden
asettaminen

Tekniset toimenpiteet

Liikennekasvatus, -koulutus ja -tiedotus
Sivistystoimi

Tekninen toimi

Kaavoitustoimi

Sosiaalitoimi

Terveystoimi

Palo- ja pelastus
Vapaa-ajantoimi

Palo- ja pelastus

POLIISI

LIIKENNETURVA

ELY-KESKUS

Toimenpideohjelma
Liikenneympäristön turvallisuuden
parantaminen

Toimintasuunnitelmat
Liikennekäyttäytymiseen, asenteisiin
ja osaamiseen vaikuttaminen

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Kuva 1.2

Liikenneturvallisuussuunnitelman vaiheet.

Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää katsauksen alueen liikenneturvallisuuden nykytilaan onnettomuusanalyysin ja kuntalaisten kokemusten perusteella. Lähtötietojen ja ongelma-analyysin sekä valtakunnallisten tavoitteiden
perusteella kuntien liikenneturvallisuustyölle on asetettu toiminnalliset ja
määrälliset tavoitteet. Tavoitteiden pohjalta on määritelty toimenpideohjelma,
joka sisältää toimenpide-ehdotuksia fyysisen liikenneympäristön parantamiseksi sekä hallintokuntien liikennekasvatus- ja tiedotustyötä ohjaavat toimintasuunnitelmat. Fyysisen ympäristön parantamistoimenpiteitä suunniteltaessa on liikenneturvallisuusongelmien ohella kiinnitetty huomiota myös esteettömyyteen etenkin taajama-alueilla.
Suunnittelualueen kunnille on luotu työn aikana yhdessä hallintokuntien ja
yhteistyötahojen (ELY-keskus, Liikenneturva, poliisi) kanssa liikenneturvallisuustyön toimintamalli, jonka avulla liikenneturvallisuus integroidaan eri hallintokuntien toimintaan. Kaikkiin kuntiin on perustettu eri hallintokuntien edustajista koostuvat liikenneturvallisuusryhmät, ja ryhmien toimintaa tukemaan
on koottu toimintasuunnitelmat, jotka sisältävät eri hallintokuntien omia sekä
yhteistyössä tehtäviä toimia. Toimintasuunnitelmien tavoitteena on liikenneturvallisuustyön jatkuvuuden ja arvostuksen lisääminen sekä liikenneturvallisuusajattelun saattaminen osaksi eri hallintokuntien jokapäiväistä toimintaa.
Liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamisen ja työn jatkuvuuden varmistamiseksi on liikenneturvallisuustyölle laadittu seurantaohjelma. Liikenneturvallisuustilanteen ja -työn seuraamiseksi on suunnitelmassa määritelty tulevina vuosina käytettävät mittarit.

Tavoitteena on jatkuva,
määrätietoinen ja pitkäjänteinen liikenneturvallisuustyö!
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1.2 Suunnittelualue ja väestö
Suunnittelualueen muodostavat Nokian ja Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Suunnitelma koskee
kuntien alueella sijaitsevia maanteitä, yksityisiä teitä ja katuverkkoa sekä kevyen liikenteen väyliä. Lisäksi työssä on tutkittu Tampereen kaupungin alueella sijaitseville maanteille kohdistuneet liikenneturvallisuusaloitteet ja kyselyssä esille tulleet ongelmakohteet. Kuvassa 1.4 on esitetty suunnittelualue
ja sen maantieverkko.
Suunnittelualueen asukasmäärä vuoden 2010 alussa oli noin n. 134 000
henkilöä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan suunnittelualueen
asukasmäärä kasvaa vuoteen 2030 mennessä 33 % ja vuoteen 2040 mennessä 42 %. Kuntien asukasluku ja sen muutos on esitetty kuvassa 1.3. Ennusteen mukaan kuntien väestö myös ikääntyy voimakkaasti. Ikääntymisestä huolimatta suunnittelualueella ikäihmisiä on tulevaisuudessakin koko
maan keskiarvoa vähemmän. Yli 65-vuotiaiden osuus on suunnittelualueella
nykyisin 13 % ja koko maassa 16 %. Väestöennusteen mukaan vuonna
2040 yli 65-vuotiaita on suunnittelualueella 21 % ja koko maassa 26 % väestöstä.
Asukasluku
50 000

+34 %

+43 %

+35 %

+43 %

+59 %

+40 %

45 000

Kasvuennuste
2010-2040

40 000
35 000
30 000
65 v.
> 65-v.

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2010 2030 2040 2010 2030 2040 2010 2030 2040 2010 2030 2040 2010 2030 2040 2010 2030 2040

Kangasala

Kuva 1.3

Lempäälä

Nokia

Pirkkala

Vesilahti

Ylöjärvi

Suunnittelualueen kuntien asukasmäärä ja ennustettu kehitys vuosina 2010, 2030 ja 2040. (lähde: Tilastokeskus)

1.3 Tie- ja katuverkko ja liikenne
Suunnittelualueen kuntia halkoo lukuisat vilkkaasti liikennöidyt valta- ja kantatiet. Valtakunnallisesti merkittäviä yhteyksiä ovat valtatiet 3, 9, 11 ja 12 sekä kantatie 65. Vilkkaimmat osuudet ovat VT 3 Lempäälässä ja Pirkkalassa.
Maanteiden liikennemäärät esitetään kuvassa 1.4. Valta- ja kantateillä nopeusrajoitus on yleisesti 100 km/h ja taajamien kohdalla 80 km/h. Muilla
maanteillä on käytössä yleisrajoitus tai alempia nopeusrajoituksia (Kuva
1.5). Useimmissa kuntakeskuksissa ja asuntoalueilla on voimassa aluenopeusrajoitus 40 km/h. Pirkkalassa on asuntoalueilla käytössä nopeusrajoitus
30 km/h.
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Suunnittelualueen maanteiden liikennemäärät 2009.
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Kuva 1.5

11

Maanteiden nopeusrajoitukset 2008.

1.4 Muut suunnitelmat
Suunnittelualueen kunnat Vesilahtea lukuunottamatta ovat laatineet
aikaisemman liikenneturvallisuussuunnitelman vuonna 1999. Osa aikaisemmassa suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä odottaa yhä rahoitusta
ja toimenpiteet koetaan edelleen tärkeiksi. Jo aikaisemman suunnitelman
yhteydessä on fyysisen liikenneympäristön kehittämisen ohella käyty läpi
kunnan liikenneturvallisuustyötä ja perustettu kuntiin liikenneturvallisuusryhmät.
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Tämän työn aikana on kunnissa ollut vireillä useita muita liikenneturvallisuutta parantavia suunnitelmia ja keskustan kehittämishankkeita. Kangasalla on
käynnissä keskustakorttelin kaavoitus. Lempäälässä on käynnissä keskustan osayleiskaavan laatiminen ja siinä yhteydessä keskustan rauhoittaminen. Pirkkalassa on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma Kurikantielle ja
vireillä on keskustan kehittämisen yhteydessä Suupantien rauhoittaminen
sekä Naistenmatkantien (mt 3022) liikennejärjestelysuunnitelma.
Liikenneturvallisuus on vahvasti mukana myös kuntiin laadittavissa turvallisuussuunnitelmissa. Suunnittelualueen kunnista Pirkkalaan laaditaan yleinen turvallisuussuunnitelma vuoden 2010 aikana.
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2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA
2.1 Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat
Suunnittelualueella liikkuvien kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja paikallisesta liikennekulttuurista selvitettiin kaikille avoimella kyselyllä elosyyskuussa 2009. Kyselyssä kuntalaiset saivat antaa palautetta vaaralliseksi
kokemistaan paikoista ja mahdollisista parantamisideoista sekä kertoa kokemuksiaan paikallisesta liikennekulttuurista ja -asenteista. Kysely oli käytettävissä sähköisessä muodossa Internetissä sekä lisäksi paperilomakkeina
kunnan- ja kaupunginvirastoilla. Kyselystä tiedotettiin kuntien internetsivuilla,
paikallislehdissä ja kuntien henkilökunnalle sähköpostilla.
Kyselyyn saatiin yhteensä 1148 vastausta. Asukasmäärään suhteutettuna
eniten vastauksia saatiin Vesilahdelta. Vastaajien kotikunta esitetään kuvassa 2.1. Vastaajat olivat pääasiassa perheellisiä enimmäkseen henkilöautolla
liikkuvia työikäisiä aikuisia. Vastaajista 92 % oli 25-65 –vuotiaita, 66 % oli
naisia ja 71 % asui taloudessa, jossa on alle 18-vuotiaita lapsia.
Kangasala

104, 9 %

Lempäälä

176, 15 %
324, 28 %

Nokia
Pirkkala

135, 12 %
65, 6 %

Vesilahti
Ylöjärvi

296, 26 %
48, 4 %

Muu
0
Kuva 2.1

50

KPL

100

150

200

250

300

350

Kyselyyn vastanneiden kotikunta. (Vastaajien kpl-määrä, osuus kaikista vastaajista).

Lähes kaikilla vastaajilla on ajokortti (96 %) ja taloudessa auto käytettävissä
(38 % yksi auto ja 59 % enemmän kuin yksi auto). Vastaajat myös kulkevat
pääsääntöisesti henkilöautolla joko kuljettajana tai matkustajana. Vastaajien
tavanomaisimmat kulkumuodot (enintään 2) esitetään kuvassa 2.2.
907, 79%

hlöautolla kuljettajana

344, 30 %

polkupyörällä
kävellen

245, 21 %

hlöautolla matkustajana

234, 20 %
75, 7 %

linja-autolla

35, 3 %

mopolla/moottoripyörällä

11, 1 %

muulla tavoin

0
Kuva 2.2

200

KPL
400

600

800

1000

Kyselyyn vastanneiden tyypillisimmät kulkutavat. (Vastaajien kplmäärä, osuus kaikista vastaajista)
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Kyselyssä selvitettiin turvavälineiden käyttöä. Kyselyyn vastanneista
•
59 % käyttää aina pimeällä liikkuessaan heijastinta tai heijastinliiviä
•
54 % käyttää aina pyöräillessä pyöräilykypärää
•
64 % käyttää pimeällä pyöräillessä valoja
•
98 % käyttää aina autoillessa turvavyötä
•
26 % käyttää aina hands free –laitetta ajon aikana
Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien mielipidettä liikenneturvallisuuden tilasta
kokonaisuutena (Kuva 2.3). Suunnittelualueen liikenneturvallisuuden tila sai
kyselyssä kokonaisarvosanan 1,98 (asteikolla 1=huono, 2=ei hyvä eikä huono, 3=erittäin hyvä). Parhaimmaksi liikenneturvallisuuden tila koettiin Pirkkalassa ja heikoimmaksi Vesilahdella.
huono
24

Kangasala
Lempäälä

45

0%

50

176

78
76

65

Ylöjärvi

50
253

57

Vesilahti

40

188
119

Pirkkala

hyvä

142

40

Nokia

Kuva 2.3

ei hyvä eikä huono

18

247
20 %

40 %

86
60 %

80 %

100 %

Liikenneturvallisuuden tila kokonaisuutena. (Vastaajien kpl-määrä)

Kyselyssä selvitettiin miten ongelmalliseksi kuntalaiset kokevat erilaisten liikenneturvallisuuteen vaikuttavien osatekijöiden nykytilan asteikolla 1-3
(1=suuri ongelma, 2=pieni ongelma, 3= ei ongelmaa). Vastaajat kokevat alueen merkittävimpinä liikenneturvallisuuden ongelmina ylinopeudet ja piittaamattomuuden muista liikkujista. Myös alkoholin vaikutuksen alaisena ajavat
kuljettajat sekä liikennevalvonnan vähyys huolestuttivat vastaajia. Liikenneympäristön osalta ongelmaksi koettiin kevyen liikenteen väylien puuttuminen ja alikulkujen vähäisyys, maanteiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunto ja kunnossapito sekä kasvillisuudesta tai lumesta johtuvat näkemäesteet. Hidasteet jakoivat vastaajien mielipiteitä. Hidasteiden puutteen
koki suureksi ongelmaksi 28 % vastaajista ja hidasteiden liian suuren määrän vastaavasti 17 %.
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Suuri ongelma

Pieni ongelma

autoilijoiden piittaamattomuus jalankulkijoista tai
pyöräilijöistä
mopoilijoiden piittaamattomuus muusta
liikenteestä
jalankulku- ja pyöräteiden puuttuminen

473

suojateiden vähäisyys

319

382
600

106

272

580

101

212

574

171

159

119

linja-autopysäkkien kunnossapito

101

244
354

513

253
347

470
389

135

jalankulkijoiden piittaamattomuus pyöräilijöistä

150

407
356

171

377
250

546
406

99
0%

251

283

169

autoteillä tai pyöräteillä liikkuvat rullaluistelijat

159

393

291

kevyen liikenteen ohjaus tietöiden kohdalla
huonot kevyen liikenteen yhteydet linjaautopysäkeille
pyöräilijöiden piittaamattomuus jalankulkijoista

113

514

279

jalankulku- ja pyöräteiden kunto
turvalaitteiden käyttämättömyys (kypärä,
heijastin)
jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito

105

461

336

hidasteiden puuttuminen

Kuva 2.4

442

408

kevyen liikenteen alikulkukäytävien vähäisyys

linja-autopysäkkien puuttuminen ja sijainti

ei ongelmaa

333
441

348
20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kevyen liikenteen olosuhteissa suurimmat liikenneturvallisuusongelmat.
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Suuri ongelma

Pieni ongelma

ei ongelmaa

121
377
487
102
525
347
maanteiden ja katujen kunto
120
555
327
liikennevalvonnan vähäisyys
270
368
309
alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaik. al. kuljettajat
110
358
221
näköesteet (kasvillisuus/ lumivallit/ muut näköesteet)
108
563
314
Hidasteiden puute
389
286
259
asuntoalueiden läpiajoliikenne
277
361
239
raskas liikenne taajamassa
304
374
224
risteysjärjestelyt
214
556
212
kortteliralli
297
369
171
maanteiden ja katujen talvikunnossapito
178
602
199
nuoret kuljettajat
203
510
179
valaistus ja näkemät risteyksissä
193
606
184
teiden ja katujen laatutaso (mutkaisuus, mäkisyys)
306
494
183
iäkkäät kuljettajat
208
516
151
Hidasteiden liian suuri määrä
566
219
158
turvalaitteiden käyttämättömyys
226
470
136
liian korkeat nopeusrajoitukset
533
275
157
pysäköintijärjestelyt keskustassa
400
396
153
valaistus maanteillä ja kaduilla
353
487
155
tiellä liikkuvat hirvieläimet
433
282
125
pyöräilijöiden tai jalankulk. piittaamattomuus autoilijoista 139
306
492
liian hitaasti ajavat ajoneuvot
470
356
128
teiden ruuhkaisuus
414
422
129
liikenteen ohjaus tietöiden kohdalla
369
424
97
rautateiden tasoristeysjärjestelyt
401
149
50
liian alhaiset nopeusrajoitukset
595
275
76
ylinopeudet

autoilijoiden piittaamattomuus liikennesäännöistä

0%

Kuva 2.5

20 %

40 %

60 %

80 %

Autoiluolosuhteissa suurimmat liikenneturvallisuusongelmat.

100 %
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2.2 Liikenneonnettomuudet
2.2.1

Liikenneonnettomuuksien tilastointi

Tietoja liikenneonnettomuuksista tilastoidaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuuksien perusteella. Poliisin tietoon tulevat kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet,
mutta vain osa lievemmistä onnettomuuksista. Arvioiden mukaan 2/3 loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista ja noin kolmasosa omaisuusvahinkoon johtaneista onnettomuuksista tulevat poliisin tietoon. Osana liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmaa (LINTU) on
tutkittu kevyen liikenteen tapaturmia Pohjois-Kymenlaaksossa. Tutkimuksessa on havaittu, että erityisesti kevyen liikenteen osalta virallisten tilastojen peittävyydessä on suuria puutteita.
Tilastokeskus ylläpitää onnettomuustietokantaa poliisin onnettomuustietojen
perusteella. Vuoteen 2009 asti entinen Tiehallinto on ylläpitänyt omaa tietokantaa, jossa oli myös katu- ja yksityisteiden onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) kokoaa oman tilastonsa onnettomuuksista, joista on maksettu korvausta liikennevakuutuksesta. Aineisto
perustuu lähinnä vakuutuksenottajien antamiin tietoihin ja sisältää paljon tietoa lievistä peltikolareista. VALT:n tilastoissa on suuri määrä sellaisia aineelliseen vahinkoon johtaneita liikenneonnettomuuksia, jotka eivät näy poliisin
tiedoissa.
Tämän liikenneturvallisuussuunnitelman onnettomuustarkastelut perustuvat
poliisin tienpitäjälle ilmoittamiin vuosina 2004–2008 tapahtuneisiin onnettomuuksiin sekä Tilastokeskuksen vuosien 1999–2008 aineistoon.

2.2.2

Onnettomuusmäärä ja kehitys

Suunnittelualueella tapahtui poliisin tilastojen mukaan vuosina 2004–2008
yhteensä noin 4500 liikenneonnettomuutta eli noin 900 onnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksista 15 % johti henkilövahinkoihin. Vuosittain loukkaantumiseen johti keskimäärin 128 onnettomuutta, joissa loukkaantui 166 henkilöä. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui keskimäärin 6 ja niissä
menehtyi 7 henkilöä. Suunnittelualueella liikenneonnettomuuksien määrä on
lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana (Kuva 2.6). Voimakkaimmin
ovat lisääntyneet omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet, mutta myös
loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrä on kääntynyt nousuun.
Asukaslukuun suhteutettuna Pirkanmaalla tapahtuu vähemmän henkilövahinko-onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin (Kuva 2.7). Suunnittelualueella henkilövahinko-onnettomuudet ovat samalla tasolla kuin muuallakin Pirkanmaalla. Koko Suomen tieliikenteessä tapahtui kymmenen vuoden
tarkastelujakson (1999-2008) aikana vuosittain keskimäärin 1,29 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta 1000 asukasta kohden. Pirkanmaalla vastaava luku oli 1,15 ja suunnittelualueella keskimäärin 1,13. Suunnittelualueen kuntien välillä on kuitenkin suuria eroja. Pirkkalassa henkilövahinkoonnettomuuksia tapahtui 1000 asukasta kohden 0,91 ja Lempäälässä 1,40.
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1000

Tieliikenneonnettomuudet (lkm)

900
800
700

Om.vah. joht.

600
500

708

804

663

660

640

115

106

101

8

10

13

98
11

1999

2000

2001

2002

400

723

785

787

797

750

Loukk. joht.
Kuolemaan
joht.

300
200
100
0

Kuva 2.6

163

127

117

127

137

8

10

4

5

4

7

2003

2004

2005

2006

2007

2008

131

Onnettomuuskehitys 1999-2008, onnettomuuksien kokonaismäärä
vakavuuden mukaan. (lähde: Tilastokeskus)

Heva-onnettomuutta / 1000 asukasta

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1999

2000

2001

Koko maa 1,29
Pirkanmaa 1,15
Suunnittelualue 1,13

Kuva 2.7

2002

2003

2004

Kangasala 1,08
Lempäälä 1,40
Nokia 1,14

2005

2006

2007

2008

Pirkkala 0,91
Vesilahti 1,14
Ylöjärvi 1,10

Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet tuhatta asukasta kohden
Suomessa, Pirkanmaalla, suunnittelualueella sekä suunnittelualueen
kunnissa vuosina 1999-2008. Selitteessä 10-vuoden keskiarvo. (lähde: Tilastokeskus)
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2.2.3

Osalliset

Onnettomuuksien uhrit olivat pääasiassa henkilöautojen kuljettajia tai matkustajia (Kuva 2.8). Jalankulkijoiden turvattomuus tulee esille varsinkin Nokialla ja pyöräilijöiden Pirkkalassa (Kuva 2.9). Vesilahdella jalankulkijoita ja
pyöräilijöitä on ollut muita kuntia selvästi vähemmän osallisena onnettomuuksissa. Kevyen liikenteen onnettomuuksiin vaikuttaa fyysisen ympäristön ratkaisujen ohella myös kulkumuotojakauma.
Koko maa
Pirkanmaa
Suunnittelualue

Kangasala
Lempäälä
Nokia

Pirkkala
Vesilahti
Ylöjärvi

Uhria/1000 asukasta/vuosi

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Yhteensä

Kuva 2.8

Jalankulkija

Polkupyörä

Mopo

Moottoripyörä Henkilöauto
kuljettaja

Henkilöauto
matkustaja

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain suhteessa asukaslukuun vuosina 2004-2008. (lähde: Tilastokeskus)
Uhria/1000 asukasta/vuosi
0,0

Koko maa

0,1

Kangasala
Lempäälä

0,08

0,12

0,10

0,05

0,14

0,16

0,13

0,15

Vesilahti

0,05

Ylöjärvi

0,04

0,12

0,21

0,09

Pirkkala

0,24
0,05

0,5

0,11

0,16

0,08

0,4

0,12
0,17

0,13

Nokia

0,10

0,10
0,12

Jalankulkija

Kuva 2.9

0,3

0,16

0,08

Pirkanmaa
Suunnittelualue

0,2

0,12

Polkupyörä

Mopo

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kevyen liikenteen osalliset suhteessa asukaslukuun vuosina 2004-2008. (lähde: Tilastokeskus)
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Liikenneonnettomuudessa oli usein osallisena 18-22-vuotias nuori (Kuva
2.10).Nuorten onnettomuudet ovat myös vakavampia kuin aikuisilla. Myös
mopoikäisten onnettomuudet olivat yleisiä. Koululaiset olivat erittäin harvoin
osallisena onnettomuuksissa. Viiden vuoden tarkastelujaksolla onnettomuuksissa oli mukana 23 kouluikäistä 7-15 –vuotiasta lasta. Heistä 11 oli
onnettomuudessa matkustajana ajoneuvossa, yhdeksän mopoilijoita ja kolme polkupyöräilijää.
Onnettomuuksien
uhrit (lkm)

Ikäluokan osuus
väestöstä (%)

40

4%
omaisuusvahinko
loukkaantunut
kuollut
väestö %

35
30

3%

25
20

2%

15
1%

10
5

Kuva 2.10

2.2.4

91

88

85

82

79

76

73

70

67

64

61

58

55

52

49

46

43

40

37

34

31

28

25

22

19

16

13

7
10

0%

4

1

0

Tieliikenneonnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma suunnittelualueella vuosina 2004–2008 tapahtuneissa onnettomuuksissa vakavuuden mukaan.

Onnettomuusajankohta

Liikenneonnettomuuksien jakautumien eri ajankohtiin vastaa useimmiten hyvin liikennemäärän vaihtelua. Suunnittelualueella tapahtui eniten onnettomuuksia alkutalvesta loka-tammikuussa (Kuva 2.11). Henkilövahinkoja sen
sijaa tapahtuu eniten kesäkuukausina. Tampereen kaupunkiseudulla liikennemäärässä tai onnettomuusmäärässä ei arkipäivien ja lauantain välillä ole
merkittävää eroa. Sunnuntai on sen sijaan selvästi muita päiviä rauhallisempi. Vuorokauden aikana onnettomuushuiput ovat vilkkaimpina työmatkaliikenteen aikoina kotiinpaluuliikenteen aikaan klo 16-17 ja aamuisin klo 7-8.
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Kuva 2.11

Onnettomuuden tapahtumakuukausi suunnittelualueella vuosina
2004–2008 tapahtuneissa onnettomuuksissa vakavuuden mukaan.

Kuva 2.12

Onnettomuuden viikonpäivä suunnittelualueella vuosina 2004–2008
tapahtuneissa onnettomuuksissa vakavuuden mukaan.

Kuva 2.13

Onnettomuuden kellonaika suunnittelualueella vuosina 2004–2008
tapahtuneissa onnettomuuksissa vakavuuden mukaan.
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Onnettomuuspaikat ja -kasaumapisteet

Suunnittelualueen onnettomuuksista 66 % tapahtui maanteillä, 25 % kaduilla
ja 9 % yksityisteillä. Maanteiden onnettomuudet olivat myös seurauksiltaan
vakavimpia. Suunnittelualueella tapahtuneista 28 kuolemaan johtaneesta
onnettomuudesta 25 tapahtui maanteillä ja 3 kaduilla. Loukkaantumiseen
johtaneista onnettomuuksista 71 % tapahtui maantieverkolla.
Työssä on tarkasteltu onnettomuuksien kasaumapisteitä vuosien 2004-2008
onnettomuuksista. Kasaumapisteissä on tapahtunut 50 metrin säteellä vähintään yksi kuolemaan johtanut onnettomuus tai vähintään 2 loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta tai yhteensä vähintään 5 onnettomuutta. Seuraavassa on esitetty suunnittelualueella sijaitsevat kohteet, joissa on tapahtunut eniten onnettomuuksia tai onnettomuudet ovat johtaneet usein henkilövahinkoihin eikä kohteissa ei ole tehty parantamistoimenpiteitä. Kaikki onnettomuuskasaumapisteet näkyvät kuntakohtaisesti erillisillä kartoilla.

•

•

•

•

•
•

2.2.6

Kangasalla
• Ponsantie >< Sahalahdentie (12 onn., joista 2 loukk. joht.)
• Prisman alue (13 onn., joista 1 loukk. joht.)
• Kuohunharjuntie >< Torikatu (9 onn., joista 1 loukk. joht.)
Lempäälässä
• VT 3 >< Ruskontie (17 onn., joista 2 loukk. joht.)
• VT 3 >< Turuntie (12 onn., joista 2 loukk. joht.)
• Tampereentie >< Katepalintie (6 onn., joista 5 loukk. joht.)
Nokialla
• Emäkoskentie >< Souranderintie (16 onn., joista 3 loukk. joht.)
• Nokian valtatie >< Souranderintie (8 onn., joista 5 loukk. joht.)
• Ilkantie >< Kankaantaantie (16 onn., joista 1 loukk. joht.)
Pirkkalassa
• Nuolialantie >< Pereentie (7 onn., joista 5 loukk. joht.)
• Lentoasemantie >< Suupantie (7 onn., joista 3 loukk. joht.)
• Naistenmatkantie >< Nuolialantie (9 onn.)
Vesilahdella
• MT 301 välillä Lempäälän raja-Kurala (152 onn., joista 10 loukk.
joht.)
Ylöjärvellä
• Vaasantie >< Ravitie (26 onn., joista 1 kuol. joht ja 7 loukk. joht.)
• Vaasantie >< Soppeentie (26 onn., joista 5 loukk. joht.)
• Vaasantie >< Kuruntie (14 onn. joista 3 loukk. joht.)

Onnettomuusluokat ja olosuhteet

Yleisin onnettomuustyyppi sekä maanteillä että kaduilla oli yksittäisonnettomuus, joita oli 28 % kaikista onnettomuuksista (Kuva 2.14 ja Kuva 2.15).
Seuraavaksi yleisimpiä olivat maanteillä omaisuusvahinkoon johtaneet peuraonnettomuudet. Vakavimpia onnettomuuksia olivat jalankulkija-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuudet. Näitä kevyen liikenteen onnettomuuksia oli kaikista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista maanteillä 20 % ja katuverkolla 43 %. Kaikista kevyen liikenteen onnettomuuksista yli puolet
(55 %) johti henkilövahinkoon. Mopo-onnettomuuksien määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2004 (19 onn.) vuoteen 2008 (40 onn.). Yksittäisonnetto-
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muuksista aiheutui kolmasosa (34 %) kaikista henkilövahingoista, vaikka
henkilövahinkoihin johti vain 18 % yksittäisonnettomuuksista.

Kuva 2.14

Onnettomuusluokat suunnittelualueella vuosina 2004–2008, maantieverkko.

Kuva 2.15

Onnettomuusluokat suunnittelualueella vuosina 2004–2008, katuverkko.

Onnettomuudet tapahtuivat hyvissä olosuhteissa. Useimmiten näkyvyys oli
päivänvalossa hyvä ja tienpinta paljaana. Kuivalla tiellä tapahtui lähes puolet
onnettomuuksista (46 %), märällä viidesosa (19 %) ja vaativissa olosuhteissa lumisella, sohjoisella tai jäisellä pinnalla reilu neljäsosa (28 %). Viidesosassa onnettomuuksista (18 %) satoi vettä, lunta tai räntää. Useimmiten
sää oli kirkas tai pilvipoutainen.
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Onnettomuuskustannukset

ELY-keskuksen onnettomuushinnoittelun mukaiset liikenneonnettomuuksien
yksikkökustannukset (vuoden 2005 hintataso) ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 471 000 euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 2 700 euroa. Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin 15–20 % mm. erilaisina sosiaali- ja
terveystoimen menoina sekä sairaspoissaoloista tai työkyvyttömyydestä aiheutuvina verotulojen menetyksinä.
Suunnittelualueella vuotuiset onnettomuuskustannukset ovat yhteensä noin
65 milj. euroa, josta kuntien osuus on noin 10-13 milj. euroa. Kunnittain kustannukset jakautuvat seuraavasti:

•
•
•
•
•
•

Kangasala
Lempäälä
Nokia
Pirkkala
Vesilahti
Ylöjärvi

Kustannukset
yhteensä vuodessa
13 M€
11,7 M€
17,4 M€
7 M€
2 M€
13,8 M€

Kunnan osuus
2-2,6 M€
1,8-2,3 M€
2,6-3,5 M€
1-1,4 M€
0,3-0,4M€
2-2,8 M€

2.3 Asiantuntija-arviot ja maastotarkastelut
Kyselyllä kartoitettiin kuntalaisten kokemia liikenneympäristön ongelmakohteita. Vastaajilla oli mahdollisuus merkitä kohteita kartalle ja kuvailla kohteessa havaitsemiaan liikenneturvallisuusongelmia ja parannusehdotuksia.
Vaaranpaikkoja ja ongelmakohteita selvitettiin myös keskustelemalla suunnitelman ohjausryhmän jäsenten kanssa. Onnettomuusanalyysin ja kuntalaiskyselyn tuottamat vaaranpaikat olivat pääosin samoja kohteita, jotka myös
asiantuntijat tiesivät ongelmallisiksi kohteiksi. Ongelmakohteita listattiin yhteensä noin 600 kpl, joista suurin osa käytiin tarkastamassa kuntien, ELYkeskuksen, poliisin ja konsultin asiantuntijoiden kesken myös maastossa.
Lokakuussa 2009 toteutetuilla maastokäynneillä todettiin parantamistarve ja
niiden perusteella suunniteltiin mahdollisia korjaus- tai parannustoimenpiteitä.
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2.4 Yhteenveto suunnittelualueen ongelmista
•

Onnettomuustilastojen perusteella suunnitelmaan kuuluvien kuntien
alueella on muuta maata turvallisempi liikkua.

•

Suurin osa onnettomuuksista ja etenkin vakavimmat onnettomuudet
tapahtuivat maanteillä.

•

Yksittäisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuusluokka ja niissä aiheutui kolmasosa henkilövahingoista.

•

Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli neljäsosa kaikista onnettomuuksista ja yli puolet niistä johti henkilövahinkoon. Erityisesti mopoonnettomuudet ovat yleistyneet nopeasti.

•

18-20 –vuotiaat nuoret ovat usein osallisena liikenneonnettomuuksissa.

•

Onnettomuudet tapahtuivat usein hyvissä olosuhteissa (paljas tienpinta, poutainen sää, päivänvalo).

•

Kuntalaisten kokemia ongelmia alueella olivat
− Piittaamattomuus ja ylinopeudet
− Teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunto
− Näkemäesteet
− Puutteet kevyen liikenteen yhteyksissä ja turvattomat kevyen
liikenteen ylityskohdat

•

Turvavälineiden (erityisesti pyöräilykypärän ja valojen, heijastimen ja
hands free-laitteen) käytössä parannettavaa

27

Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven
liikenneturvallisuussuunnitelma 2010
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET

3 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET
3.1 Valtakunnalliset tavoitteet
Liikenneturvallisuusvisio:
Tieliikennejärjestelmä
on suunniteltava siten,
ettei kenenkään tarvitse
kuolla tai loukkaantua
vakavasti liikenteessä.

Valtioneuvosto on hyväksynyt pitkällä aikavälillä Suomelle liikenneturvallisuusvision, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei
kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikenne- ja
viestintäministeriön johdolla laaditussa valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuosille 2006–2010 on tavoitteena parantaa turvallisuutta
jatkuvasti kohti tasoa, joka on enintään 250 tieliikennekuolemaa vuonna
2010 ja enintään 100 tieliikennekuolemaa vuonna 2025. Esitettyihin tavoitteisiin pyritään suunnitelmassa vastaamaan kuudella kärkihankkeella tai ongelma-alueella, joilla tieliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa:

•
•

pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen
jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa
nopeuksien hillitseminen
päihdeonnettomuuksien vähentäminen
ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen
onnettomuuksien seurausten lieventäminen.

•
•
•
•

Tieliikenteessä 12 edellisen kuukauden aikana kuolleet
800

Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa vuonna 2010
alle 100 tieliikennekuolemaa vuonna 2025
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Valtakunnallinen onnettomuuskehitys ja liikenneturvallisuustavoite.
(Tilastokeskus ja Liikenneturva)
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3.2 Suunnittelualueen tavoitteet
Liikenneturvallisuustyön vaikutuksia voidaan arvioida määrällisesti seuraamalla henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemistä. Valtakunnan tavoitteiden pohjalta on suunnittelualueelle asetettu määrällinen onnettomuuksien vähentämistavoite (Kuva 3.2).
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Kuva 3.2

2025

2023

2024

2021

2022

2019

2020

2017

2018

2015

heva-onnettomuudet
tavoite

2016

2013

2014

2011

2012

2009

2010

2007

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

2000

0

keskiarvo 5 v
Lin. (heva-onnettomuudet)

Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kehitys suunnittelualueella 1999-2008 ja vähentämistavoite vuoteen 2025 mennessä.

Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentämistavoitteen lisäksi
liikenneturvallisuustyölle määriteltiin koetun liikenneturvallisuuden ja onnettomuusanalyysin tulosten pohjalta seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

•
•
•
•
•

Liikenneturvallisuuden kytkeminen maankäytön suunnitteluun
Ajonopeuksien hillitseminen
Turvallisen liikennekäyttäytymisen edistäminen
Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen
Jatkuvan kasvatus-, koulutus- ja tiedotustyön ylläpitäminen tai käynnistäminen

Painopistealueiksi vuosille 2010 -2011 sovittiin:

•
•
•
•

Turvallisen koulumatkan varmistaminen
Turvallinen liikkuminen mopoilla ja mopoautoilla
Heijastimen ja pyöräilykypärän ja valojen käytön edistäminen
Liikennejärjestelyiden parantamistoimenpiteiden toteuttamisen aloittaminen

Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven
liikenneturvallisuussuunnitelma 2010
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

29

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN
Tässä luvussa on esitetty ”käsikirjamaisesti” yleisiä, käytössä olevia ja hyviä
liikenneturvallisuustyön muotoja.

4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus
Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen liikenneturvallisuutta parantavasti. Liikennekasvatus voidaan rinnastaa tapakasvatukseen – hyviin tapoihin kuuluu asiallisuus, kohteliaisuus ja toisten
huomioon ottaminen. Hyvät tavat opitaan jo lapsena ja ne ohjaavat koko
eliniän käyttäytymistämme.
Liikennekasvatus- ja tiedotustyö jatkuu kaikissa elinkaaren vaiheissa painotuksien vaihdellessa ikäryhmittäin. Lasten kohdalla korostetaan perussääntöjen opettamista liikkumisessa ja opetellaan vähitellen itsenäistä liikkumista
omassa lähiympäristössä. Aikuiset ovat vastuussa lasten turvallisuudesta
sekä vanhempina että tienkäyttäjinä.
Nopeusrajoitusten noudattaminen, suojatien kunnioittaminen ja turvalaitteiden käyttö parantavat kaikenikäisten turvallisuutta liikenteessä. Turvallisuutta arvostava aikuinen on myös hyvä esimerkki lapsille. Ikääntyvien kohdalla
merkittäviä asioita puolestaan ovat ikääntymisen, lääkkeiden ja sairauksien
vaikutus liikkumiseen. Ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia voidaan turvata
yhteiskunnallisilla tukipalveluilla. Turvalaitteiden ja apuvälineiden käytöstä
tiedottamalla parannetaan itsenäisesti liikkuvien turvallisuutta. Ikäautoilijoiden ajokykyä voidaan ylläpitää itseopiskeluaineiston ja Ikäautoilijan kuntokurssien avulla. Turvallinen liikkuminen on autoilusta luovuttaessakin mahdollista palveluliikenteen avulla.

Kuva 4.1

Liikennekasvatus ja tiedotustyö jatkuu koko elinkaaren.

Liikennekasvatuksen ja -tiedotuksen avulla parannetaan ihmisten tietämystä
liikkumisympäristöstään ja turvallisen liikennekäyttäytymisen tiedostamista.
Yhdessä fyysisen liikenneympäristön parantumisen kanssa tienkäyttäjien
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muuttuvat asenteet ja arvot parantavat liikenneturvallisuutta. Liikennekasvatuksen ja -tiedotuksen avulla voidaan vaikuttaa esimerkiksi asuntoalueen sisäisiin liikkumistapoihin, vähentää lyhyiden matkojen koulukuljetusten tarvetta ja parantaa ikääntyneiden kotona asumisen edellytyksiä. Asenteisiin vaikuttaminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä.
Liikennekasvatus-, -koulutus- ja -tiedotustyötä ohjataan hallintokuntien laatimilla toimintasuunnitelmilla. Suunnitelman aikana on laadittu toimintasuunnitelmat vuosille 2010-2011. Toimintasuunnitelmia päivitetään vuosittain
edellisen vuoden kokemusten ja liikenneturvallisuusryhmässä sovittujen
vuosittaisten painopisteiden mukaan. Toimintasuunnitelmissa on esitetty
toimenpiteitä eri kohderyhmille, esimerkiksi lapsille, nuorille, työikäisille ja
ikääntyneille. Esitettävät keinot voivat olla esimerkiksi liikennekasvatusta, liikenneturvallisuusasioista tiedottamista, kannustamista turvavälineiden käyttöön tai teemapäivien ja henkilökunnan koulutuksen järjestämistä.

4.2 Liikenneturvallisuusryhmät
Jokaiseen suunnittelualueen kuntaan on työn aikana perustettu liikenneturvallisuusryhmä. Liikenneturvallisuusryhmän toiminnan keskeisenä tavoitteena on jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri hallintokuntien välillä sekä muiden kuntien
ja ulkopuolisten tahojen kanssa, lisätä liikenneturvallisuustyön arvostusta erityisesti päättäjien keskuudessa sekä järjestää työlle tarvittavat resurssit.
Liikenneturvallisuusryhmän rooli on ennen kaikkea koordinoiva. Liikenneturvallisuusryhmän muodostavat hallintokunnittain nimetyt edustajat ja mahdolliset yhteistyötahot. Yhteistyötahoina voivat olla esimerkiksi ELY-keskus, Liikenneturva, poliisi, seurakunta, liikennöitsijät ja autokoulut. Poliisin ja pelastustoimen kautta liikenneturvallisuustyö saatetaan vuoropuheluun kunnassa
tehtävän muun turvallisuustyön kanssa. Liikenneturvallisuusryhmä määrittelee liikenneturvallisuustyön tavoitteet vuosittain edellisen vuoden palautteiden, kokemusten ja seurannan perusteella. Tavoitteita tukevien käytännön
toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta huolehtivat liikenneturvallisuusryhmän ohjauksessa eri hallintokuntien työntekijät.
Liikenneturvallisuusryhmän keskeisimmät tehtävät ovat:

•
•
•
•
•

Työn organisointi kunnassa ja vastuun jakaminen
Tavoitteiden asettaminen ja painopisteiden määrittäminen sekä tarkistaminen vuosittain
Toimintasuunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta sekä toiminnan
edellyttämästä budjetoinnista huolehtiminen
Liikenneturvallisuustilanteen ja -kehityksen sekä liikenneturvallisuustyön seuranta
Tiedottaminen sekä kuntien hallinnon sisällä että ulospäin kuntalaisille.

Ryhmän tulee kokoontua tarpeen mukaan, kuitenkin noin kaksi kertaa vuodessa. Syksyn kokouksessa voidaan sopia seuraavan vuoden painopisteistä, toimenpiteistä ja yhteistyömuodoista. Kevään kokouksessa puolestaan
voidaan tarkastella edellisen vuoden onnettomuustilannetta sekä seurata
edellisen vuoden toimintasuunnitelmien toteutumista. Alkuvaiheessa kokoontumisia voi olla tiheämmin kunnes toiminta vakiintuu.
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Liikenneturvallisuusryhmän jäsenet edustavat eri hallintokuntia ja toimivat
oman hallintokuntansa vastuuhenkilönä. Vastuuhenkilöt ovat yhteyshenkilöitä hallintokunnan ja liikenneturvallisuusryhmän välillä. Vastuuhenkilön tehtävänä on edistää hallintokunnassa tapahtuvaa liikenneturvallisuustyötä, huolehtia eri yksiköiden toimintasuunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta
sekä tarvittaessa henkilökunnan koulutuksen järjestämisestä.
Liikenneturvallisuustyö mielletään helposti vain poliisille, tekniselle sektorille
ja koululle kuuluvaksi työksi. Kuitenkin monet muutkin hallintokunnat tekevät
jo nykyisin merkittävää liikenneturvallisuustyötä. Myös jokainen tienkäyttäjä
vaikuttaa seudun liikennekulttuuriin omilla valinnoillaan. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuustyön vaikutuksia kannustamalla hallinnonalojen sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhteistyö on parhaimmillaan välitöntä ja kaikkia osapuolia palvelevaa. Toimivassa työryhmässä voidaan käsitellä kaikkien hallinnonalojen kokemuksia
liikenteestä sekä ideoida yhdessä tulevaa toimintaa yhteisten tavoitteiden
pohjalta.

4.3 Liikenneturvallisuustyön mahdollisuudet
4.3.1

Tekninen toimi ja maankäyttö

Teknisen toimen tavoitteena on turvallisen liikenneympäristön luominen.
Tämä edellyttää, että liikenneturvallisuus huomioidaan suunnittelun kaikissa
vaiheissa ja toteutuksessa. Maankäytön suunnittelussa aluevarauksilla ja
toimintojen sijoittamisella luodaan tarpeet liikenneverkolle ja vaikutetaan siten liikenneturvallisuuteen pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on kehittää
maankäyttöä niin, että autoliikenteen kasvu voidaan minimoida. Mitä aikaisemmassa kaavoitusvaiheessa liikenneturvallisuusnäkökohdat otetaan tarkasteluun mukaan, sitä parempaan lopputulokseen voidaan päästä. Turvallisuustyön kustannukset ovat myös tässä vaiheessa hyvin vähäiset verrattuna
siihen, että syntyneitä ongelmia joudutaan korjaamaan esimerkiksi rakentamalla alikulkukäytäviä tai muuttamalla tieympäristön luonnetta hidasteilla, istutuksilla ja muilla rakenteilla.
Liikennesuunnittelussa on tärkeä ottaa huomioon kaikki kulkumuodot: autoilu, joukkoliikenne, jalankulku ja pyöräily. Yleisenä suuntauksena koko maassa on nopeusrajoitusten laskeminen katuverkolla. Myös työnaikaisiin ja tilapäisiin liikennejärjestelyihin tulee kiinnittää huomiota. Liikenneväylien kunnossapidossa tulee huomioida liikenneturvallisuus kaikessa toiminnassa. Lisäksi näkemäalueisiin ja liikenteen opastukseen (ajoratamaalaukset, opasteet ja liikennemerkit) tulee kiinnittää huomiota säännöllisesti.
Teknisen toimen tehtävänä on tehokas tiedottaminen sekä päättäjille että
kuntalaisille mm. liikenteen ongelmakohdista, oikeista käyttäytymismalleista,
uusista liikennejärjestelyistä ja työmaista. Muuttuneista liikennejärjestelyistä
kerrottaessa tulee perusteluissa tuoda esille vaikutukset liikenneturvallisuuteen.
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Tärkeimpiä toimintatapoja teknisessä toimessa ovat mm.:
•
Turvallisen liikenneympäristön luominen
•
Liikenneturvallisuuden huomioiminen suunnittelun eri vaiheissa
•
Kaikkien kulkumuotojen huomioonottaminen
•
Turvallisuuden huomioiminen työnaikaisissa ja tilapäisissä liikennejärjestelyissä
•
Liikenneturvallisuuden huomioiminen kunnossapidossa
•
Liikenneturvallisuusasioiden sisällyttäminen tarjouskilpailuasiakirjoihin
•
Liikenneturvallisuusaloitteiden ja ongelmien käsittely
•
Henkilökunnan liikenneturvallisuuskoulutus
•
Suunnittelijoiden ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen
•
Asiantuntija-apu eri hallintokuntien liikenneturvallisuustyöhön
•
Tiedotuksen tehostaminen ja sisällön kehittäminen

4.3.2

Päivähoito

Päivähoidossa liikenneturvallisuus tulee esille päivittäisessä toiminnassa
leikkien ja laulujen avulla. Liikenteessä kuljettaessa harjoitellaan toimimista
jalankulkijana ja tarkkaillaan muiden liikkujien toimintaa. Henkilökunnalla on
vastuu esimerkkinä toimimisesta myös omilla työmatkoillaan. Lasten vanhempien oma esimerkki on tärkeä ja vanhemmille tulee korostaa heidän vastuutaan kasvattajina sekä esimerkin antajina. Liikenneturvallisuudesta tiedotetaan vanhempainilloissa ja perhekeskusteluissa.
Tärkeimpiä toimintatapoja päivähoidossa ovat mm.:
•
Turvallinen liikkuminen retkillä ja kävelyillä: liikennesääntöjen opettelu,
julkisilla kulkuneuvoilla liikkuminen, aikuisten esimerkki
•
Liikenneaiheiset leikit, laulut, kirjat, tehtävät ja askartelut
•
Yhteistyö vanhempien kanssa
•
Turvavälineiden käytön opastus ja tiedottaminen
•
Saattoliikenteen turvallisuudesta huolehtiminen, yhteistyö teknisen
toimen ja vanhempien kanssa
•
Turvallisen päiväkotiympäristön (lähiympäristö ja piha-alue) luominen,
yhteistyö teknisen toimen kanssa
•
Poliisin ja muiden asiantuntijoiden vierailut päiväkodeissa
•
Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus

4.3.3

Koulutoimi

Opetussuunnitelmaan kuuluu aihekokonaisuus turvallisuus ja liikenne, joka
tulee esiin läpäisyperiaatteella kaikissa oppiaineissa, pääasiassa kuitenkin
ympäristö- ja luonnontieteissä ja terveystiedossa sekä siirtymämatkoilla koulupäivien aikana. Liikenneturvallisuusasioiden roolia korostetaan kaikissa
oppiaineissa lisäämällä henkilökunnan tietoutta liikenneturvallisuusasioista ja
pitämällä käytettävissä olevaa materiaalia esillä ja ajan tasalla. Perusopetuksen lisäksi voidaan järjestää teemaviikkoja ja -päiviä. Teemapäiviin ja
vanhempainiltoihin voidaan pyytää vierailijoita myös ulkopuolisista sidosryhmistä esim. Liikenneturvasta, poliisista tai SPR:stä.
Turvavälineiden käyttöä sekä koulumatkoilla että vapaa-aikana pyritään lisäämään asennekasvatuksen, erilaisten tempausten ja demonstraatioiden
avulla. Koululla on mahdollisuus vaatia kypärän käyttöä polkupyörällä kulkemisen edellytyksenä. Pienimmille oppilaille heijastindisko voi havainnollis-
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taa pimeällä liikkumista ja vanhempien oppilaiden turvallisuusajattelua voi
herätellä liikenneonnettomuudessa vammautunut nuori.
Aikuisten mallia pidetään tärkeänä liikenneturvallisuusasioissa. Henkilökunnalla on vastuu esimerkkinä toimimisesta myös omilla työmatkoillaan ja koulukuljettajat toimivat osaltaan esimerkkinä. Myös kotien kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Vanhempainilloissa keskustellaan liikenneturvallisuudesta
ja voidaan sopia pelisäännöistä pienimpien oppilaiden koulumatkapyöräilyyn
tai oppilaiden saattoliikenteen tarpeeseen ja turvallisiin jättöpaikkoihin liittyen. Suositeltavaa olisi, että esiopetusikäiset kulkisivat koulumatkat saattajan
kanssa ja omatoiminen pyöräily aloitetaan kolmannella luokalla. Yhteistyötä
tehdään myös päivähoidon kanssa.
Liikenneturvallisuus tulee kytkeä myös koulukuljetusten kilpailuttamiseen.
Laki mahdollistaa alkolukon käyttövaatimuksen ja lisäksi voidaan edellyttää
talvirenkaiden käyttöä. Koulukuljettajien kanssa voidaan sopia koulumatkaan
liittyvistä toimintatavoista syksyisin. Turvallinen kuljetus on tavoitteena päivittäisten koulukyytien lisäksi myös retkillä ja koulupäivän aikaisissa siirtymisissä esimerkiksi uimahalliin. Tavoitteena on käyttää hyväkuntoista kalustoa,
jossa on käytettävissä turvavyöt ja opettajat valvovat turvavöiden käyttöä.
Tärkeimpiä toimintatapoja kouluilla ovat mm.:
•
Liikenneturvallisuuskoulutuksen järjestäminen opettajille
•
liikenneturvallisuuden ja liikennekasvatuksen huomioiminen varhaiskasvatussuunnitelmassa ja opetussuunnitelmassa
•
Liikenneturvallisuusopetuksen tehostaminen ja sisällyttäminen oppiaineisiin
•
Turvavälineiden käytön edistäminen
•
Liikenneturvallisuusteemapäivien järjestäminen kouluissa
•
Poliisin vierailu koulussa ja valvonta koulun läheisyydessä
•
Liikenneturvallisuusasioiden käsitteleminen vanhempainilloissa
•
tarpeettomaan koulukuljettamiseen vaikuttaminen ja kevyen liikenteen
käytön edistäminen
•
koulun pihan ulkopuolella olevista turvallisista saattoliikennepaikoista
tiedottaminen (esim. läheiset bussipysäkit, joilta kävely-yhteys koululle)
•
Koulujen liikenneturvallisuussuunnitelmien laatiminen
•
Koulun ympäristön ja pihan turvallisuustarkastelujen tekeminen
•
Liikenneturvallisuusasioiden huomioiminen koulukuljetuksissa

4.3.4

Nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimet

Nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimissa otetaan liikenneturvallisuus huomioon kiinnittämällä turvavälineisiin huomiota erilaisissa liikunnallisissa kampanjoissa ja liikuntatapahtumissa. Nuorille suunnatuissa tapahtumissa jaetaan liikennetietoutta ja liikenneturvallisuuteen liittyvistä aiheista voidaan
keskustella omien kokemusten kautta. Myös vapaa-ajan harrastusten vetäjien erimerkki kannustaa turvalaitteiden käyttöön ja turvalliseen liikkumiseen
sekä pyöräilyn ja jalankulun edistämiseen. Liikenneturvallisuustyöhön otetaan mukaan erilaiset seurat ja yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ja harrastusmatkoja nuorille. Liikuntapaikat ja pysäköintialueet järjestetään mahdollisimman turvallisiksi. Erityisesti isojen tapahtumien yhteydessä pysäköinti
ja bussien jättöpaikat suunnitellaan toimiviksi. Ryhmäkuljetuksissa kiinnitetään huomiota käytettävään kalustoon.
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Tärkeimpiä toimintatapoja vapaa-aikatoiminnassa ovat mm.:
•
Huomion kiinnittäminen turvavälineisiin kampanjoissa ja harjoituksissa,
vetäjien esimerkki korostuu
•
Liikennetietouden antaminen nuorille suunnatuissa tapahtumissa
•
Liikuntapaikkojen ja pysäköintialueiden turvallisuuden parantaminen
•
Huomion kiinnittäminen urheiluseurojen kuljetusten turvallisuuteen

4.3.5

Vanhus- ja vammaistyö

Vanhusten, vammaisten ja liikuntarajoitteisten toiminnassa tuetaan itsenäistä liikkumista ja keskitytään käytännön liikenneneuvontaan. Liikenneturvallisuuden ohella käsitellään yleisesti liikkumis- ja toimintamahdollisuuksia. Liikenneturvallisuusasioita voidaan käsitellä vierailijoiden avulla päiväkeskuksissa ja palvelupäivissä. Hyviä tapoja ehkäistä kaatumisonnettomuuksia ovat
esimerkiksi kenkien nastoitus ja liukuesteiden hankinnan tukeminen. Sosiaalitoimen henkilöstön tehtävänä on myös tiedottaa oman asiakaskunnan ongelmista ja tarpeista tekniselle toimelle, missä voidaan ottaa nämä tiedot
huomioon omassa työssään.
Tärkeimpiä toimintatapoja vanhus- ja vammaistyössä ovat mm.:
•
Neuvonta ja tiedotus selkokielellä asiakastilanteissa ja ryhmäkokoontumisissa
•
Turvavälineiden (heijastin, turvavyö, kypärä) käytön tarpeellisuuden
korostaminen
•
liikkumisasioiden sisällyttäminen hoito- ja palvelusuunnitelmiin
•
fyysisen kunnon ylläpitämisen tukeminen
•
Ohjattujen kävely- ja pyöräretkien järjestäminen
•
Asiakkaiden ongelmien esiintuonti
•
Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus

4.3.6

Terveystoimi

Neuvolassa ja perhevalmennuksessa informoidaan eri-ikäisten lasten turvallisesta kuljetuksesta eri liikennevälineillä ja korostetaan vanhempien vastuuta lapsensa turvallisesta liikkumisesta. Neuvolan 4-vuotistarkastuksessa jaetaan Liikenneturvan "Kulkunen" -vihkonen ja kiinnitetään huomiota aikuisen
malliin liikennekäyttäytymisessä. Turvavälineitä ja materiaalia voi olla odotustiloissa esillä. Koulumatkojen turvallisuus ja turvalaitteiden käyttö otetaan
esille sekä neuvolassa että kouluterveydenhuollossa.
Terveyskeskuksessa liikenneasioita voidaan käsitellä lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla. Vastaanotolla tulisi tuoda esiin sairauden, iän ja lääkkeiden vaikutus liikenteessä liikkumiseen. Lääkäreillä on ollut syyskuusta
2004 alkaen velvollisuus ilmoittaa ajokortin haltijan terveydentilasta ajokorttiviranomaiselle. Tietoja annetaan, kun kuljettaja ei enää täytä ajoluvan terveysvaatimuksia ja vaarantaa tästä syystä olennaisesti liikenneturvallisuutta.
Tärkeimpiä toimintatapoja terveystoimessa ovat mm.:
•
Neuvoloissa vanhempien kanssa liikenneturvallisuusasioista keskusteleminen ja esitemateriaalin jakaminen
•
Kouluterveydenhoitajan vierailut oppitunneilla
•
Ajankohtaisen liikenneturvallisuustiedon jakaminen asiakkaille vastaanotolla ja odotustiloissa
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•
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Turvavälineiden käytöstä muistuttaminen (heijastin, pyöräilykypärä,
pyörän valot, turvavyö, turvaistuimet)
Riittävien terveystarkastuksien järjestäminen ajokorttia uusittaessa,
tarvittaessa ajokokeeseen lähettäminen
Liikenneturvallisuuden kytkeminen työturvallisuuteen työterveyshuollossa
Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus

4.3.7

Työsuojelu

Työsuojelun kautta on tavoitettavissa suurin joukko, työssäkäyvät kuntalaiset. Työsuojelutoiminnan kautta voidaan vaikuttaa työssäkäyvien asenteisiin
sekä työmatkojen turvallisuuteen, sillä työnantaja vastaa kaikesta työpaikan
työsuojelusta, johon sisältyy myös liikenneturvallisuus. Työturvallisuuslain
mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin
kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Turvallisuus on
pyrittävä varmistamaan jo työn, työtilojen ja työpaikan pihapiirin suunnitteluvaiheessa. Lisäksi työympäristön vaaroja ja haittoja on jatkuvasti tarkkailtava
ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin tapaturmien, terveysvaarojen ja muiden
vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi.

4.3.8

Palo- ja pelastuslaitos

Palo- ja pelastustoimelle tärkeää on riittävä valmius liikenneonnettomuuksien varalta. Myös lisävahinkojen estäminen onnettomuustapauksissa on heidän työtään. Palo- ja pelastustoimi voi myös osallistua raskaan liikenteen
vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaan yhdessä poliisin kanssa. Osallistuminen erilaisiin kampanjoihin on yleistä.

4.3.9

Kirjastot

Kirjastoilla on tiedotustehtävä. Kirjastoissa voidaan järjestää erilaisia näyttelyitä tai kampanjoita, esim. liikenneturvallisuusnäyttely. Liikenneturvallisuusryhmät toimittavat kirjastoihin liikenneturvallisuusaineistoa. Kirjastoissa on
myös käytettävissä tietokoneita, jotka auttavat tiedon haussa.

4.3.10

Liikenneturva

Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki Liikenneturvasta No 278/2003).
Liikenneturva on asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on liikenneturvallisuuden edistäminen tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen keinoin.
Liikenneturva tarjoaa liikennetietoutta lisääviä kasvatus-, koulutus- ja tiedotuspalveluita. Liikenneturvan aluetoimistot toteuttavat käynnissä olevia liikenneturvallisuushankkeita ja perustehtäviä toiminta-alueillaan. Aluetoimistot
myös tukevat omalla alueellaan koulutus-, valistus- ja tiedotustyön toteuttamista yhteistyössä kuntien ja muiden alan viranomaisten kanssa. Liikenneturvan edustaja osallistuu tarvittaessa kuntien liikenneturvallisuusryhmien
toimintaan.

36

4.3.11

Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven
liikenneturvallisuussuunnitelma 2010
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

Poliisi

Liikennekäyttäytymiseen vaikuttaa kuljettajien kokema kiinnijäämisriski, jossa poliisin suorittamalla tiedottamisella ja valvonnalla on keskeinen osa. Poliisi keskittyy omassa liikenneturvallisuustyössään nopeusvalvontaan, päihteiden ja turvalaitteiden käytön valvontaan sekä riskikuljettajiin. Poliisin tehtävänä on puuttua myös muuhun liikennesääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen. Ylinopeusvalvonnassa yhtenäistettiin puuttumiskynnys syksyllä 2009
koko valtakunnassa. Samalla otettiin käyttöön sakottamisen rinnalle pienien
ylinopeuksien osalta huomauttaminen. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on
valvontaresurssien puitteissa ylinopeuksien nollatoleranssi.
Liikenneympäristössä tapahtuvien muutosten yhteydessä poliisi opastaa ja
valvoo, että tienkäyttäjät liikkuvat uusien järjestelyjen mukaisesti. Uusissa tilanteissa poliisi voi antaa liikkumisohjeita mm. koululaisille ja myös valvoa
ohjeiden noudattamista. Taajamien nopeusrajoitusten alentaminen lisää valvonnan tarvetta. Poliisi voi myös osallistua kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaan. Liikenneturvallisuustyötä tekevät sekä paikallispoliisi että liikkuva poliisi. Paikallispoliisi valvoo liikennettä pääasiassa taajamissa ja liikkuva poliisi ensisijaisesti pääteillä.
Vilkkaasti liikennöidyillä teillä poliisi valvoo ajonopeuksia myös automaattisilla nopeusvalvontalaitteilla. Automaattisia nopeusvalvontalaitteita käytetään
myös risteys- ja liikennevalvonnassa sellaisilla ajoväylillä, joilla perinteistä liikennevalvontaa on vaikea suorittaa. Tutkimusten mukaan henkilövahinkoon
johtaneet onnettomuudet vähenevät keskimäärin noin 17 % ja kuolemaan
johtaneet onnettomuudet 30–50 % automaattisen nopeusvalvonnan alaisilla
tieosuuksilla. Vuoden 2010 loppuun mennessä automaattisen nopeusvalvonnan piirissä on 3 000 kilometriä pääteitä. Matka-ajan automaattisesta
valvonnasta on vuonna 2009 käynnissä ensimmäinen kokeilu ja laajemmasta käytöstä päätetään myöhemmin. Kansainvälisesti matka-aikavalvonnalla
on saatu erittäin positiivisia kokemuksia ja esimerkiksi Iso-Britanniassa jatkuvasti toimivalla valvonnalla on saatu ylinopeudet lähes täysin poistettua.
Suomen kokeilusta arvioidaan henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenevän noin 20 %.

4.4 Tiedottaminen
Tiedottamista tarvitaan sekä kuntien hallinnon sisällä että ulospäin kuntalaisille ja tienkäyttäjille. Sisäisellä tiedotuksella pyritään pitämään kuntien henkilökunta tietoisena liikenneturvallisuustyön sisällöstä ja toiminnan tavoitteista. Kun henkilökunta on sisäistänyt työn tavoitteet, on mahdollista kehittää
omia toimintatapoja sekä kertoa liikenneturvallisuusasioista eteenpäin kuntalaisten kanssa toimiessa. Päättäjille suuntautuvan tiedotuksen tavoitteena on
lisätä päättäjien liikenneturvallisuustietoutta ja liikenneturvallisuustyön arvostusta. Sisäisen tiedotuksen tulisi olla kaksisuuntaista: liikenneturvallisuusryhmä tiedottaa hallintokunnille toiminnastaan ja asettamistaan tavoitteista ja
hallintokunnat puolestaan kertovat liikenneturvallisuusryhmälle työnsä sisällöstä, asiakkaidensa ongelmista ja toiveista kunnan liikenneturvallisuustyölle.
Ulospäin suuntautuvaa tiedottamista kehittämällä ja lisäämällä pyritään tuomaan liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita kuntalaisten ja tienkäyttäjien
tietoisuuteen. Turvalliseen liikennekäyttäytymiseen johtava oivallus syntyy
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hyväksynnän ja ymmärryksen kautta. Oivalluksen syntyyn johtavalle ajattelulle voidaan antaa herätteitä tiedottamalla järjestelyjen perusteluista ja vaikutuksista. Esimerkiksi ajoneuvon törmäysnopeuden vaikutus jalankulkijan
kuoleman todennäköisyyteen tulisi tuoda esille taajaman nopeusrajoituksia
alennettaessa.
Liikenneturvallisuustyön keskeiset tavoitteet, toimintatavat ja tiedot ovat liikenneturvallisuussuunnitelman osana kaikkien nähtävillä internetissä kuntien
omilla sivuilla. Internetiä voidaan hyödyntää myös kuntalaisten palautekanavana, jolloin palaute suuntautuu suoraan liikenneturvallisuusryhmälle.
Paikallislehtien ja -radion kanssa tiedottamista voidaan suunnitella pitkällä
tähtäimellä ja siten saada liikenneturvallisuustiedottamiseen jatkuvuutta ja
suunnitelmallisuutta. Valtakunnallista liikenneturvallisuustiedotusta hoitavat
Liikenneturva ja poliisi. Liikenneturvan verkkotiedotteita voidaan jakaa helposti eteenpäin sähköpostilla.
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5 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
TEKNISILLÄ TOIMENPITEILLÄ
Tässä luvussa on esitetty ”käsikirjamaisesti” yleisiä, käytössä olevia ja hyviä
liikenneympäristön parantamiskeinoja.

5.1 Liikenneturvallisuuden huomioiminen maankäytön suunnittelussa
Maankäytön suunnittelussa aluevarauksilla ja toimintojen sijoittelulla ratkaistaan alueen liikenteelliset tarpeet ja vaikutetaan siten liikenneturvallisuuteen
pitkälle tulevaisuuteen. Maankäytön suunnittelu ja toteutus vaikuttavat myös
eri kulkumuotojen edellytyksiin; tiivis rakenne, lähipalvelut sekä hyvät kevyen
liikenteen yhteydet vähentävät autoilua sekä lisäävät jalankulkua ja pyöräilyä. Haja-asutusalueelle rakentajille tulee korostaa, että rakennuspaikkaa valittaessa tulee huomioida myös vallitsevat liikenneolosuhteet, kuten kevyen
liikenteen yhteydet, koulukuljetukset, valaistus, nopeusrajoitukset ja liikennemelu. Rakennusvalvonnan yhteydessä tulee varmistaa rakennushankkeen liikenneturvallisuus. Haja-asutusalueiden uudisrakentamiseen voidaan
vaikuttaa maaseutu- ja yleiskaavamääräyksillä sekä kuntien ja ELYkeskuksen yhteistyössä toteutetulla tarkoituksenmukaisella ja suunnitelmallisella lupamenettelyllä.
Uuden maakäytön kytkeminen liikennejärjestelmään tulee olla harkittua ja
suunnitelmallista. Taajamissa tavoitteena on, että pitkämatkainen autoliikenne ohjataan kapasiteetiltaan riittäville pääväylille keskusta- ja asuinalueiden
ulkopuolelle. Keskusta-alueilla autoliikenne keskitetään sille suunnitelluille
pää- ja kokoojaväylille. Asuntoalueet rauhoitetaan läpikulkevalta autoliikenteeltä. Haja-asutusalueilta tarvitaan myös turvalliset kävely- ja pyöräilyyhteydet taajamaan. Useinkaan tämä ei ole taloudellisesti mahdollista, minkä vuoksi haja-asutuksen sijaan tulee panostaa kylien elävöittämiseen.
Tavoitteena on, että asuntoalueiden ja kevyttä liikennettä synnyttävien paikkojen, kuten koulujen, päiväkotien ja muiden palvelujen sekä mm. urheilukenttien välillä on kevyen liikenteen yhteydet, jotka eivät risteä vilkkaimpien
pääväylien ja -katujen kanssa. Kevyen- ja ajoneuvoliikenteen kohtaamispaikoissa turvallisuuteen tulee jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää erityishuomiota. Päiväkotien, koulujen ja urheilukenttien sijoituksessa on otettava huomioon myös saattoliikenteen tarpeet ja tarvittavat pysäköintipaikat. Uudet
asuntoalueet ja koulut sijoitetaan niin, etteivät oppilaat joudu ylittämään pääväyliä ja koulumatka on turvallista tehdä omatoimisesti jalan tai pyörällä .
Asukkaiden turvallisuutta ja kestävää kehitystä ajatellen uusi asutus ohjataan alueille, jotka tukeutuvat turvallisten yhteyksien päässä sijaitseviin olemassa oleviin palveluihin. Tarvittavat täydentävät palvelut ja yhteydet on
suunniteltava ja toteutettava samanaikaisesti alueen suunnittelun ja rakentamisen kanssa. Runsaasti ajoneuvoliikennettä synnyttävät kohteet, kuten
liikekeskukset, terminaalit ja teollisuuslaitokset, tulisi sijoittaa pääväylien läheisyyteen, kuitenkin siten, ettei niiden liikenne liity suoraan pääväylälle.
Mitä varhaisemmassa vaiheessa ja yleispiirteisemmällä kaavatasolla liikenneturvallisuuteen vaikuttavat perustekijät otetaan huomioon suunnittelussa,
sitä enemmän tulevaan turvallisuustasoon voidaan vaikuttaa. Hyvillä kaavoi-
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tusratkaisuilla vähennetään tulevaisuuden turhaa liikennettä ja kalliita investointitarpeita. Vuonna 2006 julkaistussa Ympäristöministeriön Liikenneturvallisuus kaavoituksessa -ohjeessa (Ympäristöministeriö 1/2006) esitellään vaikutusmahdollisuuksia liikenneturvallisuuteen eri kaavoitusvaiheissa. Julkaisussa esitetään maakunta-, yleis- ja asemakaavatyön yhteyteen toimintamallit, joissa kerrotaan miten maakäytön ja liikenteen suunnittelu tulisi yhteen sovittaa eri suunnitteluvaiheissa. Seuraavassa on esitetty keskeisiä
vaikutusmahdollisuuksia liikenneturvallisuuteen eri kaavoitusvaiheissa:

•

•
•

Maakuntakaava: Liikenneturvallisuuden kannalta keskeistä on alueidenkäytön ja valtakunnallisten liikennejärjestelmien yhteensovittaminen, toimintojen sijoittelu sekä liikenneverkkojen jatkuvuuden ja kehittämismahdollisuuksien turvaaminen.
Yleiskaava: Liikenneturvallisuuden kannalta keskeistä on toimintojen
sijoittelun periaatteet, hajarakentamisen ohjaus, liikenneverkon jäsentely sekä maankäytön ja liikennejärjestelmän toteutusjärjestys.
Asemakaava: Liikenneturvallisuuden kannalta keskeistä on toimintojen käyttötarkoitus ja mitoitus, liikennejärjestelyt, liikenteen tilavaraukset sekä maankäytön ja liikennejärjestelmän toteutusjärjestys.

Kuva 5.1

Vaikutusmahdollisuudet liikenneturvallisuuteen eri kaavoitusvaiheissa. (lähde: Liikenneturvallisuus kaavoituksessa, Ympäristöhallinnon
ohjeita 1/2006)
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Kuva 5.2
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Liikenneturvallisuus osana kaavoitusprosessia. (lähde: Liikenneturvallisuus kaavoituksessa, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2006)

Kaavoille ja suunnitelmille tehdään liikenneturvallisuustarkastelu jo suunnitteluvaiheessa yhteistyössä kaavoituksen ja liikennesuunnittelun kanssa. Liikenneturvallisuustarkastuksella ennaltaehkäistään onnettomuuksia kun
mahdolliset riskitekijät vähenevät. Suunnitelmaa on edullisempaa korjata
kuin valmista kohdetta. Suunnitteluvaiheessa tehtyjä ratkaisuja voidaan
myös vaihtaa, valmista jo rakennettua liikenneratkaisua voidaan enää vain
parantaa.

5.2 Liikenteen rauhoittaminen
Liikenteen rauhoittamisen tavoitteena on asuin- tai asiointiympäristön turvallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen, liikkumisen tasa-arvo ja esteettömyys. Liikenneympäristön tulee olla sellainen, että alhainen nopeustaso tuntuu mielekkäältä ja helpolta noudattaa. Rauhoittamisen keinoja ovat mm. tieja katuverkon jäsentely, nopeusrajoitukset, väistämisvelvollisuudet ja hidasteet.

5.2.1

Tie- ja katuverkon sekä kevyen liikenteen verkon jäsentely

Tie- ja katuverkon jäsentely auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan alueesta
luokittelemalla tiet ja kadut sen mukaan, mikä on niiden liikenteellinen asema ja rooli maankäytössä. Liikenteellisen tehtävänsä mukaan jako on seuraava:

•
•
•

päätiet ja -kadut: palvelevat valtakunnallista tai seudullista pitkämatkaista
liikennettä,
kokoojakadut: välittävät alueen sisäistä liikennettä ja johtavat sen pääteille ja -kaduille,
tonttikadut (liityntäkadut): tonteilta liikenne siirtyy tonttikatuja pitkin korkeampiluokkaisille teille ja kaduille. Tonttikatuja ovat tavallisten asuntokatujen lisäksi hidaskadut, pihakadut, kävelykadut ja kävelypainotteiset
kadut.
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Tiet ja kadut voidaan luokitella myös sen mukaan, mikä on niiden rooli
maankäytössä:
• ohikulkukatu: johtaa liikenteen maankäyttöalueen ohi. Yhteydet ovat
muun katuverkon kautta,
• läpikulkukatu: johtaa liikenteen maankäyttöalueen läpi, mutta yhteydet
alueelta ovat muun katuverkon kautta,
• maankäyttöä palvelevat kadut: tonteilta liitytään suoraan kadulle.
Liikenneturvallisuussuunnittelussa verkon jäsentely on apuna nopeusrajoitusten, väistämisvelvollisuuksien ja rakenteellisten toimenpiteiden suunnittelussa. Samanluokkaisille teille ja kaduille tehdään samantyyppiset ratkaisut.
Tieverkon tapaan myös kevyen liikenteen verkko voidaan jakaa eri hierarkiatason väyliin. Jäsentelyn tarkoituksena on lähinnä sijoitella erilainen (pitkä/lyhytmatkainen, työ- ja koulumatkat/vapaa-aika) jalankulku- ja pyöräilyliikenne omille väylilleen. Tällöin kunkin väylän käyttötarpeet ovat mahdollisimman samankaltaiset. Jäsentely helpottaa rakenteellisten ratkaisujen tekemistä, kunnossapitoa ja viitoitusta. Kevyen liikenteen verkko jaetaan tarvittaessa kolmitasoisiin verkkoihin: pää-, alue- ja lähiverkkoihin.
Ulkoilureitistö yhdistää taajaman eri osat ulkoilualueisiin sekä yhdistää eri ulkoilualueita. Ne ovat talvella usein latupohjina. Pääulkoilureitillä ja muulla
kevyen liikenteen verkolla voi olla yhteisiä osuuksia. Pääulkoilureitit viitoitetaan ruskeapohjaisilla ulkoilureittiviitoilla. Paikalliset ulkoilureitit voidaan katsoa kuuluvaksi alue- ja lähiverkkoihin.
Katutila kuvaa kadun ja sitä rajaavan rakennetun ympäristön muodostamaa
kokonaisuutta. Erilaisilla katutiloilla tuetaan tie- ja katuverkon jäsentelyä ja
samalla mm. nopeusrajoituksia, mikä parantaa liikenneturvallisuutta. Katutilan kokemiseen vaikuttavat mm. rakennusten etäisyys tiestä, pihojen ja alueiden liittyminen katuun, huoltoliikenteen järjestelyt, kevyen liikenteen väylien sijainti, kadun linjaus ja leveys, pysäköintijärjestelyt, istutukset ja puut sekä päällystemateriaalit.

5.2.2

Nopeusrajoitusjärjestelmä

Nopeusrajoitusjärjestelmän avulla luodaan tarkoituksenmukaiset nopeusrajoitukset erilaisiin liikenneympäristöihin. Sopiva nopeustaso määräytyy väylän suhteesta maankäyttöön ja väylän liikenteellisestä tehtävästä. Asunto-,
keskusta- ja työpaikka-alueilla pitää käytettävien ajonopeuksien olla liikenneturvallisuuden ja viihtyvyyden takia selvästi alhaisempia kuin pääväylillä.
Pääväylillä korostuu liikenteen sujuvuus ja matkojen pituudet, jolloin kohtuullisen korkea ajonopeus on yleensä perusteltua, mikäli se sopii liikenneympäristöön. Kevyen liikenteen järjestelyt ovat sitä vaativampia mitä korkeammat
ovat autojen nopeudet.
Asunto-, keskusta- ja työpaikka-alueilla 30 ja 40 km/h-nopeusrajoitukset ovat
hyvä lähtökohta. Edellä mainituilla alueilla ajomatkat ovat lyhyitä, joten
alemman ajonopeuden vaatima ajan lisäys on merkityksetön. Moottoriajoneuvo- ja kevyen liikenteen täydellinen erottelu (erilliset väylät, risteäminen
eri tasossa) ei usein ole mielekästä vähäisen liikennemäärän, maankäytön
tai kustannusten takia. Nopeusrajoitusten suunnittelusta löytyy lisätietoa
Tiehallinnon ohjeesta ”Taajamien nopeusrajoitusten suunnittelu”. Ohje soveltuu myös kaduille.

Liikennejärjestelmä tulee
suunnitella heikompien
ehdoilla ja sen tulee olla
sellainen, ettei virhetoiminnon seurauksena satu
vakavaa onnettomuutta!

Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven
liikenneturvallisuussuunnitelma 2010
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN TEKNISILLÄ TOIMENPITEILLÄ

43

Ajonopeuksien alentaminen vähentää onnettomuuksien määrää ja lieventää
niiden seurauksia (Kuva 5.3). Jos auton nopeus on onnettomuushetkellä 60
km/h, jalankulkija kuolee noin 70 %:n todennäköisyydellä. Nopeustason ollessa 40 km/h putoaa kuoleman todennäköisyys onnettomuustilanteessa
noin 15 %:iin.
Nopeustason alentaminen taajamissa ei juuri heikennä liikenteen sujuvuutta,
sillä alhaisemmilla nopeuksilla tien liikennevirta on tasaisempi ja sivukaduilta
kokoojakadulle liittyminen on helpompaa. Katujen kapasiteetin kannalta optiminopeus on 30-39 km/h. Suuri nopeus aiheuttaa myös ajotapavirheitä, jotka liittyvät erityisesti kohtaamis- ja peräänajotilanteisiin. Alhainen ajonopeus
parantaa sekä asuinalueiden että keskustojen viihtyisyyttä ja vähentää meluhaittoja ja liikenteen päästöjä.

Kuva 5.3

5.2.3

Vasemmalla reagointimatkoja ja törmäysnopeuksia eri alkuperäisillä
ajonopeuksilla, oikealla törmäysnopeuden vaikutus jalankulkijan kuoleman todennäköisyyteen.

Väistämisvelvollisuusjärjestelmä

Väistämisvelvollisuusjärjestelmällä selkeytetään liikenneympäristöä ja korostetaan tieverkon jäsentelyä. Pääteihin ja -katuihin liittyvillä teillä on usein
väistämisvelvollisuutta osoittava liikennemerkki. Asunto-, keskusta- ja työpaikka-alueilla teiden liittymät ovat tasa-arvoisia. Bussireiteillä tasa-arvoisia
liittymiä on vain poikkeustapauksissa. Tasa-arvoinen liittymä hidastaa ajonopeuksia ja joissakin tapauksissa helpottaa liikkumista. Etuajo-oikeutetulla
tiellä voidaan ajonopeuksia tarvittaessa rajoittaa erilaisilla hidasteilla kuten
liittymän korotuksella. Nopeusrajoitus- ja väistämisvelvollisuusjärjestelmien
on tuettava toisiaan.
Vuonna 1998 annetun tieliikenneasetuksen mukaan tasa-arvoiset liittymät
voidaan säilyttää, jos tien nopeusrajoitus on enintään 40 km/h. Väistämisvel-
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vollisuus liittymissä on osoitettava liikennemerkillä tai tasa-arvoisessa liittymästä on varoitettava ennakkomerkillä, mikäli tien nopeusrajoitus on 50
km/h tai enemmän.

5.2.4

Hidasteet

Hidasteiden tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta rajoittamalla ajoneuvojen nopeuksia. Suomessa käytössä olevia keinoja ovat mm. ajoradan
korotus (töyssy), ajoradan kavennus, suojatien korottaminen, tärinäraidat
sekä turva- ja keskisaarekkeen rakentaminen. Hidasteilla on huomattava
vaikutus ajoneuvojen nopeuksiin. Toisaalta hidasteiden sijoittaminen tulee
tehdä harkiten, ettei ajoneuvojen hidastusvaikutus jää vain paikalliseksi.
Pelkkä nopeusrajoituksen alentaminen taajamaolosuhteissa 50 km/h:stä
40 km/h:iin tunnissa alentaa ajoneuvojen nopeuksia noin 2–4 km/h. Jos nopeusrajoituksen alentamista tuetaan rakenteellisin hidastein, voidaan saavuttaa jopa 5–15 km/h alenema ajoneuvojen nopeuksiin.

Korotettuja suojateitä ja liittymiä suositaan etenkin taajamakeskustoissa
ja asuntoalueilla (Kuva 5.4). Korotukset ovat tehokkaimpia nopeutta rajoittavia toimenpiteitä ja suojateiden yhteydessä ne korostavat ja turvaavat kevyen liikenteen ylityskohtia. Jos nopeusrajoitus on yli 30 km/h, on korotuksesta
varoitettava etukäteen liikennemerkillä. Korotuksen havaittavuutta voidaan
parantaa reunapaalujen avulla.

Kuva 5.4

Periaatekuva korotetusta suojatiestä.

Yksittäisiä töyssyjä voidaan käyttää asuntoalueilla, joissa muutoin muodostuu liian pitkiä katuosia ilman hidasteita. Rakenteellisten hidasteiden negatiivisia vaikutuksia ovat mm. melu- ja tärinähaitat sekä ongelmat kunnossapidossa. Tietyillä maapohjilla esimerkiksi tärinähaitat tienvarren taloissa voivat
aiheuttaa ongelmia talojen perustuksiin. Ongelmia voidaan lievittää käyttä-
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mällä erilaisia hidastemalleja ja –materiaaleja esim. loivapiirteisiä hidasteita,
sini- tai ympyränkaariyhdistelmätöyssyjä, joissa ajoneuvon renkaiden
osuessa hidasteen viisteeseen melu- ja tärinähaitat jäävät normaalia hidastetta vähäisemmiksi. Sini- ja ympyränkaariyhdistelmätöyssyjen rakentaminen
harkitaan aina tapauskohtaisesti. Molemmat tyypit soveltuvat myös väylille,
joilla on raskasta liikennettä. Sinitöyssyä käytetään väylillä, joilla nopeusrajoitus on 50 km/h. Ympyränkaariyhdistelmätöyssyille on suunnitteluohjeet eri
mitoitusnopeuksille.

Ajoradan kavennuksia voidaan rakentaa kadulle, jolla on korotettu kevyen
liikenteen väylä ajoradan yhteydessä. Kavennus voidaan rakentaa kaksipuoleisena suojatien kohdalle tai yksipuoleisena kadun linjaosuudelle. Suojatien
kaventaminen lyhentää ylitysmatkaa ja parantaa samalla ylityksen esteettömyyttä. Kavennuksia käytetään kaduilla, joilla nopeusrajoitus on enintään 50
km/h. Kavennusta voidaan tehostaa ja havaittavuutta parantaa reunapaalujen avulla (Kuva 5.5).
Reunapaalut

Kuva 5.5

Periaatekuva kavennetusta suojatiestä.

Yksipuoleista ajoradan kavennusta voidaan käyttää kadun linjaosuudella
asuntoalueilla, joissa muutoin muodostuu liian pitkiä katuosia ilman hidasteita. Yksipuolista saarekkeella toteutettavaa kavennusta (Kuva 5.6) voidaan
käyttää esimerkiksi taajamaan sisääntulossa hidastamaan taajamaan saapuvien ajonopeuksia. Vilkkailla väylillä parhaiten toimivat kohtaamisen mahdollistavat kavennukset. Mikäli kavennuksen kohdalla sallitaan kohtaaminen,
ajoradan leveyden tulee olla kavennuksen rakentamisen jälkeen vähintään 5
metriä. Kavennus voidaan rakentaa myös siten, että hidasteen kohdalla ei
ole kohtaamismahdollisuutta. Sivusiirtymää voidaan tehostaa ja havaittavuutta parantaa istutusten ja reunapaalujen avulla.
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5.2.5
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Periaatekuvia ajoradan yksipuoleisesta kavennuksesta eli ajoradan
sivusiirtymästä.

Liikenteen rauhoittamisperiaatteet

Uusilla alueilla katuverkon rakentamisen yhteydessä pyritään takaamaan
turvallinen ympäristö ilman ajoradan korotuksia. Suositeltavat keinot ovat tiivis katutila (tarkoituksenmukainen poikkileikkaus ja katutilan rajaaminen istutuksin tai rakennuksin), pienipiirteinen geometria (lyhyet suorat osuudet ja
pienet kaarresäteet), tasa-arvoiset liittymät ja kadunvarsipysäköinnin salliminen.
Olemassa olevilla väylillä liikenteen rauhoittamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan ensisijaisesti kohteisiin, joissa on runsaasti sekä kevyt- että moottoriajoneuvoliikennettä ja joissa ajoneuvoliikenteen nopeudet ovat korkeita.
Linja-autoliikenne kokee usein erilaiset ajoradan korotukset (töyssyt, korotetut suojatiet ja liittymät) liikkumisen kannalta ongelmalliseksi. Linjaautoliikenteen reiteillä olevissa ongelmakohdissa hidasteina tulisi käyttää
keskisaarekkeita, ajoradan kavennuksia tai sivusiirtymiä. Jos linjaautoreiteillä käytetään töyssyjä, niiden tulee olla loivapiirteisiä (ks. luku
5.2.4). Suojateiden kohdilla tulee huolehtia siitä, että valaistus ja näkemät
ovat riittäviä.
Suunnitelman yhteydessä on laadittu erillinen liikenteen rauhoittamispolitiikka tukemaan seudun yhtenäistä käytäntöä liikenteen rauhoittamisessa. Siinä
kuvataan kohteet, joissa hidasteita suositellaan käytettäväksi ja kullekin väylätyypille sopivat hidastetyypit esitetään taulukossa.

Lyhyt, päättyvä asuinkatu,
jolla liikkuu vain oman
alueen asukkaita, rauhoitetaan parhaiten tiedotuksen ja asennekasvatuksen avulla.
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5.3 Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen
5.3.1

Kevyen liikenteen ylitysten turvaaminen

Keskisaareke on yleisin turvallisuutta parantava rakenne suojatien yhteydessä (Kuva 5.7). Saarekkeen tehtävänä on turvata kevyttä liikennettä mahdollistamalla ajoradan ylittäminen kahdessa vaiheessa sekä osittain hidastaa
autoliikenteen nopeutta. Pitkillä suorilla kaduilla leveä keskisaareke hidastaa
ajonopeuksia muun muassa sen vuoksi, että se kaventaa ajotilaa ja katkaisee pitkät katunäkymät. Keskisaareke voidaan rakentaa linja-autoreitille,
jonka nopeusrajoitus on 60 km/h. Suojateiden havaittavuutta on voidaan
parantaa suojatiemerkkeihin asennettavilla sini-valkoraidoitetuilla herätevarsilla sekä reunapaaluilla. Suojatien tai koko liittymäalueen korottaminen laskee ajoneuvojen nopeuksia ja parantaa ylityksen turvallisuutta vähentämällä törmäyksen todennäköisyyttä ja toisaalta törmäyksen tapahtuessa lieventää onnettomuuden seurauksia. Korotuksia on käsitelty luvussa
5.2.4 .

Kuva 5.7

Periaatekuva keskisaarekkeesta.

Kevyen liikenteen ali- ja ylikulkukäytävillä voidaan vilkkaasti liikennöidyillä väylillä vähentää ajoneuvoliikenteen kanssa samassa tasossa tapahtuvia
turvattomia tien ylityksiä. Liikkumis- ja toimimisesteisten kannalta alikulku on
ylikulkua parempi ratkaisu. Kevyen liikenteen eritasot tulee sijoittaa luontaisille kulkureiteille ja välttää niiden käytöstä aiheutuvia lisämatkoja, jotta niitä
myös käytettäisiin. Alikulkukäytävät tulee suunnitella riittävän väljiksi ja niiden suut tarpeeksi avariksi, jotta näkemät saadaan hyviksi. Alikulun mitoituksessa vapaa korkeus on oltava vähintään 2,8 m ja leveys 2,5 m normaalin kunnossapitokaluston vaatimusten mukaisesti. Alikulkua suunniteltaessa
tulee tarkistaa käytettävissä olevan kunnossapitokaluston vaatimukset. Pyöräteiden välisissä liittymissä näkemävaatimus on 15 m. Kohtuuttomien kustannusten välttämiseksi voidaan näkemävaatimuksena käyttää 12 m. Nämä
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arvot toimivat raja-arvoina myös alikulun näkemien osalta. Kulkuväylien pituus- ja sivukaltevuudelle asetetut vaatimukset koskevat myös yli- ja alikulkuja. Alikulun valaistus parantaa turvallisuuden tunnetta. Myös kuivatuksesta
tulee huolehtia.

5.3.2

Kevyen liikenteen reitistön täydentäminen

Kevyen liikenteen väylä erottaa jalankulku- ja polkupyöräliikenteen ajoneuvoliikenteestä. Nopeusrajoituksen ollessa yli 60 km/h myös mopoilu on turvallisinta sallia kevyen liikenteen väylällä. Yhtenäinen, kattava ja looginen
kevyen liikenteen verkosto lisää tien suunnassa kulkevan kevyen liikenteen
turvallisuutta ja mukavuutta, mikä puolestaan lisää kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta. Verkoston jatkuvuus myös vähentää tienylitystarvetta. Kevyen
liikenteen väylän tulisi olla hyväkuntoinen ja valaistu, jotta se houkuttelisi
käyttäjiä.
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen voi kuitenkin nostaa autoliikenteen
nopeuksia, mikä lisää risteämiskohtien turvattomuutta. Vähäliikenteisillä kaduilla ja asuntokaduilla ei siksi suositella erotettavaksi pyöräilyä ajoneuvoliikenteestä, vaan turvallisuutta pyritään parantamaan ajonopeuksia hillitsevillä
keinoilla. Perinteistä päällystettyä kevyen liikenteen väylää halvempi ratkaisu
on sora tai kivituhkapintainen kevyen liikenteen väylä, joka voidaan päällystää myöhemmin.
Maanteillä kevyen liikenteen olosuhteita parantava toimenpide voi olla kapean päällystetyn pientareen leventäminen. Poikkileikkauksen leventämisen sijaan pientareen leveyttä voidaan kasvattaa myös kaventamalla ajorataa eli maalaamalla ajoradan reunaviiva kauemmaksi päällysteen reunasta.
Maalauksin toteutettu piennartilan leventäminen alentaa samalla ajonopeuksia ja parantaa myös näin kevyen liikenteen kulkijoiden turvallisuutta.

5.4 Esteettömyyden edistäminen
Esteettömässä ympäristössä kaikille liikkujaryhmille turvataan helppopääsyiset ja turvalliset liikkumismahdollisuudet. Hyvä ympäristö on selkeä ja helposti hahmotettava, reitit ovat mahdollisimman suoria ja lyhyitä. Jalankulkuväylät suunnitellaan siten, että liikkumista haittaavia tasoeroja on mahdollisimman vähän. Väylien pintojen tulee olla kovia, tasaisia ja kaikissa sääolosuhteissa luistamattomia.
Vuosina 2003-2006 toteutettiin liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma (Elsa). Ohjelman internet-sivuille on koottu kattava tietopankki esteettömyysmateriaalia
mm. julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjekortit ja esteettömyyskriteerit.
Näkövammaisille on tärkeää, että suojatie alkaa jalankulkuväylän reunasta
suorassa kulmassa. Kun reunatuki on 3–4 cm korkea, sen avulla voidaan
ohjata näkövammaisen liikkumista, mutta ylitys on silti mahdollista myös
pyörätuolilla (Kuva 5.8). Rollaattorilla, pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa
liikkuville olisi hyvä olla 1,5 m leveä luiskattu reunakiviosuus suojatien reunassa. Opaslaattoja ja varoitusalueita voidaan käyttää varoittamassa suojatiestä. Suojatieraidoituksen värin tai kontrastin tulee olla väylän päällysteestä
selvästi erottuva. Esteettömyyttä on myös hyvä valaistus, joka on tärkeä eri-
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tyisesti heikkonäköiselle. Liikennevalo-ohjatuissa suojateissä liikennevalon
painonappi tulee sijoittaa siten, että se on talvellakin painettavissa pyörätuolissa istuen.

Kuva 5.8

Oikean korkuiset reunakivet helpottavat kaikkien liikkujien esteetöntä
liikkumista.

Kadunkalusteet, opasteet, liikennemerkki- ja valaisinpylväät sekä muut kiinteät esteet tulisi sijoittaa kulkureitin ulkopuolelle. Jos esteitä ei voida siirtää
väylän ulkopuolelle, tulisi ne merkitä ohjaavalla pintamateriaalilla ja esteiden
tulisi sijaita pituussuunnassa samalla linjalla, jotta viereen jää suoraviivainen
esteetön kulkureitti. Erityisesti kaupunkikeskustoissa jalankulkuväylällä esteenä toimivat usein liikkeiden porrasaskelmat, mainostelineet tai kesäisin
avonaiset ovet. Liikkeitä tulisi ohjeistaa pitämään ovet suljettuna sekä sijoittamaan mainostelineet rakennuksen viereen. Uusia liikerakennuksia suunniteltaessa liikkeiden oviaukkojen tulisi olla samassa tasossa jalkakäytävän
kanssa ja oviaukon tulee jäädä reilusti seinälinjan sisälle tai ovien tulee
avautua sivulle liukumalla.
Esteettömyyden huomioonottaminen on erityisen tärkeää kaikissa uudisrakennuskohteissa. Olemassa olevien rakenteiden korjaustarve voidaan selvittää kattavalla esteettömyyskartoituksella lähinnä keskustoissa. Koska
kaikkia väyliä ei yleensä voida toteuttaa esteettömiksi, voidaan keskustoihin
rakentaa ns. esteettömyyden laatukäytäviä. Näillä tärkeimmillä reiteillä esteettömyys toteutetaan kokonaisvaltaisesti.
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5.5 Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksien vähentäminen
5.5.1

Näkemien parantaminen

Liittymien ja kevyen liikenteen ylitysten turvallisuutta voidaan parantaa järjestämällä riittävän hyvät näkemät liittymissä ja suojateiden läheisyydessä.
Istutukset tulee valita ja kunnossapitää siten, etteivät ne kasvaessaan muodostu näkemäesteeksi. Näkemät suojateille ja kevyen liikenteen väylille
etenkin päiväkotien, koulujen, palvelutalojen ja liikekeskusten läheisyydessä
sekä liikennemerkkien ja tiennimikylttien näkyvyys tulisi tarkistaa säännöllisesti vuosittain. Samoin aurauslumen kasaamista liittymäaluille ja suojateiden läheisyyteen tulisi välttää. Joskus näkemäesteenä voi olla liittymäalueella oleva rakennus. Tällöin näkemiä voidaan parantaa esimerkiksi peilin avulla tai joissain tapauksissa purkamalla rakennus. Näkemien parantamisella
voidaan parantaa myös ajoneuvojen liittymäturvallisuutta.

5.5.2

Liittymien parantaminen

Kiertoliittymä on turvallisin tasoliittymien tyyppi, sillä ajonopeudet ovat alhaiset ja törmäyskulmat loivia. Kiertoliittymä soveltuukin erityisen hyvin olemassa olevien nelihaaraliittymien (X-liittymä) turvallisuuden parantamiseen
ja pää- ja kokoojateiden liittymiin, joissa voi olla myös sujuvuusongelmia.
Kiertoliittymät alentavat ajonopeuksia, joten ne soveltuvat hyvin sellaisille
väylille, joissa ajonopeudet nousevat helposti. Kiertoliittymää voidaan käyttää myös taajaman ”porttina”, jolloin tielläliikkuja tietää saapuvansa erilaiseen liikenneympäristöön. Ympyrän keskelle sijoitettavilla istutuksilla ja taideteoksilla voidaan tuoda paikallisuutta näkyviin ja piristää katumiljöötä.
Kiertoliittymä on myös helppo paikantamiskohde. Kiertoliittymän suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kevyen liikenteen järjestelyihin ja
-näkemiin, jos kevyt liikenne tulee risteämään tasossa. Pääväylillä voidaan
tarvita kevyen liikenteen alikulku.
Liittymän porrastuksella tarkoitetaan nelihaaraliittymän (X-liittymä) korvaamista kahdella peräkkäisellä kolmihaaraliittymällä (T-liittymä). Liittymän porrastamisella vähennetään konfliktipisteitä eli mahdollisia onnettomuuskohtia
liittymässä (Kuva 5.9). Väistötilan rakentaminen vähentää pääsuunnan peräänajo-onnettomuuksia sekä parantaa liittymän sujuvuutta. Samalla pääsuunnan ajonopeudet kuitenkin nousevat. Väistötiloja ei siksi käytetä taajamien läheisyydessä. Odotustasanteen parantaminen sivutien liittymään
helpottaa talvisin etenkin raskaan liikenteen pääsyä pääsuunnan liikennevirtaan.
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Kuva 5.9
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Konfliktipisteet erityyppisissä liittymissä.

Liittymäsaarekkeen rakentaminen sekä liittymän kaventaminen ja muotoilu suunnitteluohjeiden mukaisesti selkeyttävät liikennejärjestelyjä, ohjaavat autoilijaa käyttämään oikeanlaisia ajolinjoja ja vähentävät ongelmallisten liittymien risteämisonnettomuuksia. Turvasaarekkeilla parannetaan Xliittymien turvallisuutta. Turvasaareke muotoillaan oikealle ohjaavaksi niin,
että liittymän tahaton läpiajo estyy, liittymän havaittavuus paranee ja autojen
nopeudet laskevat.
Etenkin taajamissa liittymä-, katu- ja pysäköintialueiden jäsentely selkiyttää liikennejärjestelyjä, ohjaa autoilijaa käyttämään oikeita ajolinjoja sekä lisää jalankulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Liikkeiden pysäköintialueet voidaan erottaa kevyen liikenteen väylästä tai ajoradasta maaliviivalla sekä kevyen liikenteen väylän erottamista piha-alueen välikaistalla tai reunapaaluin.
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5.6 Maanteiden liikenneturvallisuuden parantaminen
5.6.1

Maanteiden linjaosuudet

Suomen tiestö on pääosin rakennettu 60- ja 70-luvuilla. Maanteiden (ent.
yleiset tiet) eräisiin ominaispiirteisiin kuuluvat runsaat geometrialtaan ja
poikkileikkaukseltaan puutteelliset tieosuudet. Teiden leveyspuutteita voidaan kohtuullisin kustannuksin korjata päällystystöiden yhteydessä. Levitystä voidaan tehdä olosuhteista riippuen 0,5 – 1,0 metriä. Pysty- tai vaakageometrian korjaaminen vaatii tiesuunnitelmien laatimista ja raskaampia
toimenpiteitä.
Geometrialtaan puutteellisille osuuksille voidaan tehdä pienempiä toimenpiteitä kuten täristävän keskiviivan tai reunaviivan jyrsimistä sekä reunapaalujen asentamista. Täristäviä merkintöjä ja reunapaalutusta on maanteiden
vilkkaimmille väylille tehty pitkiä, yhtenäisiä osuuksia.
Täristävällä keskiviivalla on kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksia vähentävä vaikutus ja täristävän reunaviivan on todettu vähentävän suistumisonnettomuuksia. Täristävää keskiviivaa ei tule tehdä, jos tieosuudella ei käytetä kaikkia tiemerkintöjä. Jos päällystetyn pientareen leveys on alle 0,5 m, ei
täristävää reunaviivaa tehdä. Vanhaan päällysteeseen täristävä merkintä
voidaan tehdä jyrsimällä ja päällystyksen yhteydessä merkintä toteutetaan
painamalla.

5.6.2

Reunaympäristön pehmentäminen

Tien reunaympäristön (sivuojat luiskineen ja alue sivuojan takana) pehmentämisellä pyritään lieventämään suistumisonnettomuuksien seurauksia.
Reunaympäristön turvallisuus korostuu teillä, joilla on korkeat nopeusrajoitukset. Turvallisuutta lisäävät mm.:
•
loiva luiskakaltevuus
•
penger- ja siltakaiteiden riittävä pituus ja nykyaikaiset ominaisuudet
•
sivuojan muotoilu
•
puuston poistaminen tai harventaminen
•
myötäävät valaisinpylväät
•
suurten kivien yms. esteiden poistaminen
•
sivuteiden liittymäluiskien muotoilu
•
rumpujen päiden viistäminen.

5.6.3

Eläinonnettomuuksien vähentäminen

Maantieverkolla eläinonnettomuuksia voidaan vähentää tehostetuilla tienvarsiraivauksilla. Valtateillä hirviaitojen lisääminen ja ylityspaikkojen turvaaminen yli- tai alikulkujärjestelyin vähentää eläinten ja ajoneuvojen kohtaamismahdollisuutta. Alueilla, joissa hirvieläimistä on todettu olevan toistuvaa
vaaraa liikenteelle, tehokkain keino on hirvikannan vähentäminen. Tiepiiri ja
riistanhoitopiirit neuvottelevat vuosittain kaatolupien määrästä sekä keskustelevat eläinten kulkureiteissä tapahtuneista muutoksista.
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5.7 Muita liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä
5.7.1

Rautateiden tasoristeysturvallisuus

Rautateiden tasoristeysonnettomuuksia tapahtuu vartioiduissa ja vartioimattomissa tasoristeyksissä sekä vähä- että vilkasliikenteisillä rataosuuksilla.
Tasoristeysonnettomuuksiin on usein syynä autoilijoiden varomattomuus tai
virhetoiminta. Fyysisiä toimenpiteitä onnettomuuksien vähentämiseksi ovat
tasoristeysten poistaminen ja tasoristeysten varoituslaitteiden asentaminen.
Vaaratilanteita aiheuttavat autoilijoiden liian suuret lähestymisnopeudet ja
jopa tietoinen riskinotto. Tasoristeysonnettomuus sattuu useimmiten autoilijalle, joka ajaa tutussa ympäristössä, päiväsaikaan, hyvällä kelillä ja selvin
päin. Vaaraa lisäävät maaston näkemäesteet ja odotustasanteiden puuttuminen.

5.7.2

Talvihoito

Maanteillä käytetään koko maassa yhtenäistä talvihoidon palveluluokitusta.
Palvelutaso määräytyy pääosin tien liikennemäärän, toiminnallisen luokan ja
alueen ilmaston mukaan. Käytössä on kuusi talvihoitoluokkaa Is, I, Ib, TIb, II
ja III. Kevyen liikenteen väylät jaetaan kahteen hoitoluokkaan.

Kuva 5.10

Maantieverkon talvihoitoluokitus suunnittelualueella.
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Kuntien katu- ja yksityistieverkolla ei ole käytössä samaa talvihoitoluokitusta
kuin maanteillä. Koululais-, maito- ja linja-autokuljetusten reiteillä voi olla
useita eri tienpitäjiä. Tällöin kuljetusten varmistamiseksi on selvitettävä talvihoidon tason yhtenäistämistä tai vähimmäisvaatimuksia.

5.7.3

Valaistuksen rakentaminen

Valaistuksella voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja lisätä tiellä liikkujan
turvallisuuden tunnetta, mukavuutta ja näkyvyyttä. Haja-asutusalueilla tärkeitä valaistavia kohteita ovat liittymäalueet ja bussipysäkit. Valaistus rakennetaan kaikille uusille kaduille. Olemassa oleville valaisemattomille väylille valaistus rakennetaan peruskorjauksen yhteydessä.

5.7.4

Tienvarsimainonta

Liikenteessä annettava informaatio tulee olla mahdollisimman selkeää ja yksikäsitteistä. Liikkujan toimintaa ohjaavien havaintoärsykkeiden liiallinen
määrä vaikeuttaa valintojen tekoa ja saattaa johtaa ajovirheisiin, jopa liikenneonnettomuuksiin. Tienvarsimainosten on todettu häiritsevän liikennemerkkien havaitsemista ja muiden liikenteessä selviytymisen kannalta merkityksellisten kohteiden havaitsemista. Mainosten epäyhtenäinen ulkoasu huonontaa myös ympäristökuvaa. Taajamassa, jossa nopeudet ovat alhaisia,
voi tieltä luettavien mainosten pitäminen olla perusteltua. Tällöinkään niistä
ei saa olla haittaa liikenneturvallisuudelle. Taajaman ulkopuolella mainoksen
sijoittaminen tieympäristöön on pääsääntöisesti kielletty. Ely-keskus voi kuitenkin hakemuksesta myöntää poikkeusluvan tietyin perustein mainoksen
pystyttämiseksi.

5.7.5

Koulut

Koulujen ympäristössä liikenneturvallisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä
ovat:
• koulumatkojen liikenneturvallisuus
• polkupyörien ja henkilökunnan autojen pysäköintijärjestelyt, autojen peruuttamisten välttäminen
• huoltoliikenne
• näkemät
• kulkuyhteydet pihasta tielle sekä pysäkkien ja pihan välillä
• kunnan ja vanhempien hoitamien koulukuljetusten nouto- ja jättöpaikat
(saattoliikenne)
• tie- ja pihavalaistus
• liikennemerkkien yhtenäinen käytäntö koko kunnan alueella
• kunnossapito
• kouluympäristön selkeys, viihtyisyys ja virikkeellisyys.
Piha-alueen eri toiminnot pyritään erottamaan selkeästi toisistaan. Välituntipiha ja liikunta-alueet sekä toisaalta huoltopiha, pysäköintialueet ja koulukuljetuksen nouto- ja jättöpaikat tulee rakentaa erilleen toisistaan. Autojen pysäköintialueet lämmityspistorasioineen tulee sijoittaa välituntipihan ulkopuolelle niin, että piha-alueen poikki ajaminen voidaan välttää. Myös autojen peruuttaminen on riskitekijä, joka tulee minimoida liikennejärjestelyjen suunnittelussa. Polkupyörien pysäköintialueen tulee olla riittävän suuri ja sen tulee
olla autojen pysäköinnistä erillään. Ajoneuvoliikenne koulujen yhteydessä
oleville asunnoille huoltoliikenne mukaan lukien järjestetään siten, ettei kouluaikana ajeta välituntipihalla tai liikunta-alueella. Myös iltakäytön pysäköin-
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nin tulisi tapahtua pihan ulkopuolella vaarantamatta pihaan tulevan kevyen
liikenteen turvallisuutta hämärässä tai pimeässä liikuttaessa.
Koulun pihalle johtavissa liittymissä tarvitaan riittävät näkemät, jotta liittymään tulevat havaitsevat toisensa riittävän ajoissa toimiakseen turvallisesti.
Näkemätarkasteluissa käytettävä silmäpistekorkeus lapsipyöräilijällä on 0,8
m ja autoilijalla 1,1 m. Näkemäalueilla ei saa olla tiheää puustoa eikä pensaita. Lumivallit on pidettävä riittävän matalina. Moottoriajoneuvoliikenteelle
ja kevyelle liikenteelle pyritään järjestämään omat liittymät.
Kulkuyhteys päätien poikki koulun pihalle saattaa olla liikenneturvallisuuden
kannalta merkittävä riskitekijä. Tavoite on, että oppilaat jätetään kuljetusvälineestä aina koulun pihalla olevalle, muusta pihasta erotetulle pysäkkialueelle tai tienvarressa koulun puoleiselle pysäkille. Taajamaoloissa ylityspaikalla
on yleensä suojatie, jonka tehoa voidaan parantaa saarekkeen tai korotuksen avulla. Suojatien kohdalla nopeusrajoitus saa olla enintään 30-40 km/h.
Haja-asutusalueen koulun kohdalla kevyen liikenteen ylityspaikalla tulee olla
hyvät näkemäolosuhteet ja nopeusrajoitus kouluvuoden aikana enintään 6080 km/h. Koulujen kohdalla käytetään lapsia-varoitusmerkkiä, jonka alapuolella voidaan käyttää samassa varressa esim. nopeusrajoitusmerkkiä.
Tievalaistuksella voidaan parantaa koulun kohdalla liikenneturvallisuutta. Valaistus parantaa koululaisten havaittavuutta ja on merkki tietä ympäröivästä
maankäytöstä. Valaistuksen tarpeeseen vaikuttavat mm. liikenteen määrä ja
koostumus sekä tienvarsiasutuksen määrä.
Jalan ja pyörällä tehtävien koulumatkojen liikenneturvallisuutta voidaan arvioida ns. Koululiitu-menetelmällä. Menetelmä laskee tien ja liikenteen ominaisuustietojen perusteella tieosuuksittain indeksiluvun eli riskiluvun, joka kuvaa
tieosuuden vaarallisuutta. Laskelman lähtöaineisto poimitaan ELYkeskuksen tierekisteristä ja se huomioi mm. liikennemäärät, nopeusrajoitukset, tien leveyden, valaistuksen, kevyen liikenteen väylät jne. Mitä korkeampi
riskiluku on, sitä vaarallisempana tieosuutta voidaan pitää. Menetelmä huomioi vain tien ja liikenteen ominaisuuksia, ei koululaisen kykyä selviytyä liikenteessä eikä koulumatkan pelottavuutta esimerkiksi petojen takia. Menetelmän avulla pystytään määrittämään tieosuuksien keskinäinen järjestys
vaarallisuuden suhteen. Näin eri alueilla asuvat koululaiset voidaan asettaa
tasavertaiseen asemaan ratkaistaessa koulukuljetuksia. Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut suositukset riskilukujen raja-arvoista, jota korkeammilla arvoilla tulisi harkita koulukuljetusta. Koululiitu-ohjelmaa päivitettiin
vuonna 2009, jonka myötä mm. riskiluvun raja-arvosuositukset muuttuivat.
Kuntien toivotaan itsenäisesti arvioivan raja-arvot varsinkin ohjelman käyttöönottovuonna 2009.
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5.8 Toimenpideohjelma
5.8.1

Toimenpideohjelman sisältö

Liikenneympäristöön kohdistuvat parantamistoimenpiteet on koottu kunnittain toimenpideohjelmaan, jossa on esitetty toimenpiteiden sisältö, kiireellisyysluokka ja alustava kustannusarvio sekä tienpitäjä.
Toimenpideohjelmaan pyrittiin ottamaan mukaan edullisia ja nopeasti toteutettavissa olevia liikenneturvallisuutta ja liikennejärjestelyjä parantavia toimenpiteitä. Pienten toimenpiteiden täydentäminen ja toteuttaminen tulee olla
jatkuva prosessi kuntien liikenneympäristön kohentamisessa. Nopeasti toteutettavia toimenpiteitä ovat esim. kevyen liikenteen ylitysten ja liittymien
turvallisuutta parantavat järjestelyt, liikenteen rauhoittamistoimet, nopeusrajoitusten tarkistukset ja liikenteenohjausjärjestelyt. Toimenpideohjelma sisältää myös joitakin suurempia työn aikana esille tulleita rakennustoimenpiteitä
kuten kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen rakennustarpeita sekä kiertoliittymien ja eritasoliittymän rakentamisen.
Toimenpiteet voidaan ryhmitellä kolmeen kiireellisyysluokkaan toimenpiteen
vaikutuksen ja rahoitusmahdollisuuden mukaan:
1. Ensimmäiseen luokkaan sisällytetyt toimenpiteet käsittävät pieninä liikenneturvallisuustoimenpiteinä toteutettavat hankkeet sekä muita kiireellisesti toimenpiteitä edellyttäviä kohteita. Kustannukset ovat usein pieniä,
joten nopea toteuttaminen on mahdollista.
2. Toisessa toteuttamisluokassa olevat hankkeet ovat muita liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä lähivuosina toteutettavia hankkeita, joiden toteutus edellyttää suunnitelmallisen rahoituksen järjestämistä.
3. Kolmannessa luokassa olevat hankkeet ovat työn aikana esille tulleita
tarpeita, joiden toteutus parantaa liikenneturvallisuutta pitkällä aikavälillä,
mikäli toteuttaminen on taloudellisesti mahdollista.

5.8.2

Toimenpiteiden kustannukset

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty yhteensä 336 liikenneympäristöön kohdistuvaa teknistä toimenpidettä. Alustavat kustannusraamit toimenpideohjelman mukaisille liikenneturvallisuustoimenpiteille tienpitäjän ja
kiireellisyysluokan mukaisesti on esitetty seuraavassa taulukossa. Esitettyjen toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on noin 30 M€. Kustannusarvio
täsmentyy jatkosuunnittelun aikana rakentamisolosuhteiden ja toteutusajankohdan perusteella.
Taulukko 5.1

Alustavat kustannusraamit liikenneympäristön parantamiselle.
Kunnan tmp

Kiireellisyysluokka

1

2

ELYn tmp
3

1

2

ELYn ja kunnan yht. tmp
3

1

2

3

1 551 500 €

226 200 €

0€

2 858 500 €

46 400 €

850 000 €

256 600 €

18 000 €

0€

4 500 €

40 000 €

153 000 €

404 450 €

585 000 €

2 795 000 €

0€

0€

0€

Nokia

1 622 200 €

1 701 000 €

1 945 000 €

183 500 €

175 000 €

3 900 000 €

0€

3 000 €

0€

Pirkkala

1 038 700 €

482 000 €

0€

752 900 €

301 000 €

2 000 €

176 500 €

0€

250 000 €

Vesilahti

55 000 €

0€

15 000 €

11 150 €

248 000 €

505 000 €

1 000 €

20 000 €

0€

Ylöjärvi

26 000 €

217 500 €

265 000 €

1 261 600 €

566 000 €

2 209 400 €

200 €

0€

0€

Kangasala
Lempäälä
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6 SEURANTA JA MITTARIT
Nykytilanneanalyysin ja ongelmakohteiden kartoituksen pohjalta asetettiin
tavoitteet ja toimenpiteet suunnittelualueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Seurannan tavoitteena on tarkastella miten liikenneturvallisuustyössä on onnistuttu. Tavoitteiden toteutumisen seuraaminen on kuitenkin hankalaa ilman käyttökelpoisia arviointityökaluja. Eräs keino mittaamiseen on
tasapainotettu, kokonaisvaltainen mittaristo (Balanced Scorecard –
mittaristo), jollaista on esitetty sovellettavaksi mm. Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuustyön toimintamallissa.
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Kuva 6.1
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Tasapainotetun mittariston näkökulmat ja strategiset tavoitteet sekä
niiden kytkeytyminen liikenneturvallisuussuunnitelmaan.

Liikenneturvallisuustyön jatkuvan koordinoinnin ja järjestelmällisen seurannan apuvälineeksi on tässä työssä määritelty esimerkinomaisia mittareita.
Mittareiden avulla voidaan muodostaa käsitys liikenneturvallisuustyön edistymisestä ja ryhtyä tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Mittareiden tavoitteena on
oman työn kehittäminen liikenneturvallisuuskehityksen perusteella. Tämä
palvelee kaikkia liikenneturvallisuustyötä tekeviä tahoja, sillä mittarit kuvaavat pelkistetysti liikenneturvallisuustyön edistymistä ja sen tavoitteita.
Liikenneturvallisuusryhmällä on vastuu liikenneturvallisuustyön koordinoinnista, jatkumisesta ja seurannasta jokaisessa kunnassa. Kuntien sisäistä toiminnan ja liikenneturvallisuustilanteen seurantaa voi toteuttaa tarpeiden ja
mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on tuottaa kunnan sisällä vertailukelpoista tietoa eri vuosilta. Esimerkiksi turvavälineiden käytöstä voidaan koulujen oppilastyönä suorittaa laskentoja tai päiväkodeissa kysellä vanhemmilta.
Vähimmillään seurataan toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden
toteutumista ja liikenneturvallisuusryhmien kokoontumista sekä liikenneonnettomuuskehitystä.
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Suunnittelualueella yhteiset liikenneturvallisuustyön mittarit ovat:

Liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus
•
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä (onn./v)
•
Onnettomuuskustannukset (€/v)
Viestintä, valvonta ja pelastus
•
Turvavälineiden käyttöaste (%)
•
Liikennetiedotus ja koulutustilaisuudet (kpl/v)
Tienpito ja yhdyskuntarakenne
•
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen (€)
•
Asemakaavan ulkopuolelle myönnettyjen rakennuslupien määrä
(kpl/v)
Liikenneturvallisuustoiminnan uudistaminen ja kehittäminen
•
Liikenneturvallisuusryhmien kokoontumiset (kertaa/v)
•
Toimintasuunnitelmien toteutumisen arviointi ja päivittäminen
•
Liikenneturvallisuusasian sisällyttäminen henkilöliikenteen osto- ja
tilaustoimintaan
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7 ENSIMMÄISET ASKELEET JA JATKUVUUS
Liikenneturvallisuussuunnitelma hyväksytään kunnittain valtuustossa, hallituksessa tai lautakunnissa. Poliittinen käsittely vahvistaa liikenneturvallisuudelle
asetetut tavoitteet osaksi kunnan laatu- ja tulostavoitteita ja osoittaa työhön
tarvittavat resurssit. Tämä korostaa omalta osaltaan liikenneturvallisuustyön
painoarvoa.
Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistuttua tärkeintä on käytännön toiminnan ja toimenpiteiden käyntiin saaminen. Liikenneturvallisuustyö kunnissa on
käynnistynyt jo liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen aikana. Liikenneturvallisuusryhmät ovat kokoontuneet kaikissa kunnissa ja hallintokunnissa on
laadittu tulevien vuosien käytännön työtä ohjaavat toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat jalkautetaan vuoden 2010 aikana kaikkiin yksiköihin. Yhdessä keskustellen ja toimintaa suunnitellen sitoutetaan kaikki tahot liikenneturvallisuustyön tekemiseen ja kehittämiseen jatkossa.
Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistumisesta on hyvä tiedottaa sekä kuntien sisäisesti omille työntekijöille että kuntalaisille. Kuntien sisäisessä tiedottamisessa keskeistä on, että kaikki työntekijät tietävät oman hallintokuntansa
toimintasuunnitelmien sisällön ja osaavat sisällyttää liikenneturvallisuuden
osaksi omia työtehtäviään. Liikenneturvallisuussuunnitelma on kaikkien nähtävillä kuntien internetsivuilla ja sieltä voi helposti hakea omassa työssään tarvitsemia osia tai löytää linkkejä muille sivustoille tai materiaaleihin. Kuntalaisille voidaan tiedottaa suunnitelmasta paikallisessa lehdessä ja radiossa.
Liikenneturvallisuustyön jatkuvuus varmistuu liikenneturvallisuussuunnitelman
poliittisen hyväksymisen ja päättäjien sitoutumisen jälkeen liikenneturvallisuusryhmän aktiivisen toiminnan kautta. Hallintokuntien toimintasuunnitelmat tarkistetaan ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain. Seurannan tulokset käsitellään kuntien organisaatioissa kuten muutkin toiminnalle asetetut
tulostavoitteet.
Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen aikana liikenneturvallisuustyölle
asetettujen tavoitteiden, liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden sekä liikenneturvallisuustyön toteutumisen seurannan koordinoinniksi on valittu mittareita. Mittareita seurataan vuosittain liikenneturvallisuusryhmässä. Liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiden vaikutukset ovat usein todettavissa
vasta pidemmän ajanjakson kuluessa.

