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Johdanto 

Puutteet tieliikenteen turvallisuudessa aiheuttavat yhteiskunnan näkökulmasta merkittävän kansanterveys-

ongelman. Liikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain satoja ja loukkaantuu tuhansia ihmisiä. Onnetto-

muuksien laskennalliset kustannukset ovat noin 2-3 miljardia euroa vuodessa. Uhrit ovat yleensä nuoria 

verrattuna muilla tavoilla menehtyviin. Onnettomuuksien vakavat seuraukset alentavat merkittävästi elämi-

sen laatua.  

  

 

 

Tieliikenteen turvallisuus on Suomessa pitkällä aikavälillä parantunut. Vakavien  liikenneonnettomuuksi-

en  ja  erityisesti  liikennekuolemien  kehitys  on  ollut  hitaasti  laskeva.  Viimeisen  vuosikymmenen  aikana  (vv.

2004–2013)  liikennekuolemien  määrä  on  vähentynyt  382:sta  258  kuolleeseen  ja  loukkaantuneiden  määrä

8790:stä  8670:een.  Keski-Suomessa  vastaavana  aikana  liikennekuolemien  määrä  laski  42:sta  14:ään,

loukkaantuneiden  määrä  442:sta  372:een. Tieliikennekuolemien  määrän  laskusta  huolimatta  Suomen  sijoi-

tus  kansainvälisessä  vertailussa  on  viime  vuosina  heikentynyt.  Asukaslukuun  suhteutettuna  Suomi  oli

vuonna  2012  kahdennellatoista  sijalla  Euroopan  liikenneturvallisuusvertailussa.  Paras  maa  vertailussa  oli

Malta. Muut pohjoismaat Islanti, Ruotsi, Norja ja Tanska olivat sijoilla 3-6.

Valtakunnallisessa  Tieliikenteen  turvallisuussuunnitelmassa  2011–2014  on  esitetty  neljä  keskeistä  toi-

menpidekokonaisuutta turvallisuuden parantamiseksi:

 kuljettajan ajokunto

 liikennekäyttäytyminen

 taajamien liikenneturvallisuus

 maanteiden liikenneturvallisuus

Näiden  lisäksi  Keski-Suomen  liikenneturvallisuusstrategiassa  on  otettu huomioon  maakunnan

erityispiirteisiin kuuluvat  asiat,  kuten  nuorten  ja  opiskelijoiden  suuri  määrä,  maakunnan  läpi  kulkeva

raskas  liikenne  sekä ikääntymisen  tuomat  haasteet.  Liikenneturvallisuusstrategiassa  asetetut  tavoitteet  ja

suunnitellut  toimenpiteet  ovat  linjassa  valtakunnallisen  liikenneturvallisuussuunnitelman  kanssa.  Strategia

tukee  Keski-Suomen liikenneturvallisuuden parantamiseksi eri tahoilla tehtävää työtä. Vuotuisen  seurannan

kautta  varmistetaan, että  toimintaympäristössä,  liikennejärjestelmän  tilassa  ja  tienkäyttäjien/liikkujien

tarpeissa  tapahtuvat  muutokset otetaan huomioon, ja että resurssit osataan kohdentaa oikein.
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Visiot ja tavoitteet

Liikennejärjestelmä tulee suunnitella siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liiken-
teessä. Tämä  liikenneturvallisuustyötä  ohjaava  visio  on  ollut  toiminnan perustana  vuodesta 2001  lähtien.
Vision mukainen tavoitetila ohjaa pitkän aikavälin liikenneturvallisuustyötä ja on toiminnan eettinen perusta.
Visio on yhtenevä jokaisen liikenteessä liikkuvan ihmisen omien henkilökohtaisten tavoitteiden kanssa.

Nollavision  lähtökohtana  on,  että  ihmiselämä ja  terveys  eivät  ole  vaihdettavissa  muihin hyödykkeisiin
kuten  liikenteen  aikasäästöihin. Visio jakaa  vastuuta  liikennejärjestelmän  kehittämisestä ja ylläpitämisestä
vastaaville  siitä,  että  liikennejärjestelmä  sopeutetaan  ihmisen  ominaisuuksiin. Tienkäyttäjiltä  edellytetään
sääntöjen noudattamista ja turvalaitteiden käyttämistä.

Valtakunnallisen Tieliikenteen  turvallisuussuunnitelman 2011–2014  mukaan  liikenneturvallisuustyön  ta-
voitteena on jatkuva turvallisuuden parantaminen:

vuonna 2014 enintään 216 tieliikennekuolemaa (3,9 kuolemaa/100 000 as.)
vuonna 2020 enintään 135 tieliikennekuolemaa (2,4 kuolemaa/100 000 as.)
vuonna 2020 enintään 5 700 loukkaantunutta (100 loukkaantunutta/100 000 as.)

Keski-Suomeen suhteutettuna nämä luvut ovat:
vuonna 2014 enintään 11 tieliikennekuolemaa (4,1 kuolemaa/100 000 as.)
vuonna 2020 enintään 7 tieliikennekuolemaa (2,6 kuolemaa/100 000 as.)
vuonna 2020 enintään 270 loukkaantunutta (100 loukkaantunutta/100 000 as.)

Vuonna 2014   eo.   tunnusluvut   olivat   koko   maassa 4,6   tieliikennekuolemaa/100 000   as. ja
Keski- Suomessa 4,8 tieliikennekuolemaa/100 000 as.

Liikenteen  turvallisuusvision ja  asetettujen  määrällisten  tavoitteiden  avulla pyritään  vakavien  liikenne-
onnettomuuksien jatkuvaan  vähenemiseen. Liikenneturvallisuutta parannetaan  eri  osapuolten  toimin ja
yhteistyössä. Haastavien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikissa tieliikennettä koskevissa linjauksis-
sa ja päätöksissä  turvallisuusnäkökulman priorisointia. Vastuu  liikenneturvallisuudesta  on yhteinen, ja  sitä
kantamaan  on  tultava  myös  kaikkien  kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen  sekä yksilöinä  että  organisaatioi-
na.

Visio Keski-Suomen liikenneturvallisuudelle:

Liikenteessä ei kenenkään sääntöjen ja olosuhteiden mukaisesti
liikkuvan tulisi kuolla tai vakavasti loukkaantua.

Liikenteen parissa työskentelevät tekevät yhdessä aktiivisesti työtä tien-
käyttäjien asenteiden ja osaamisen kehittämiseksi.  Ongelmiin liikenne-
ympäristössä ja liikennekäyttäytymisessä reagoidaan yhdessä nopeasti.
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Liikenneturva 

Liikenneturva on vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 58 eri aloja edustavaa jä-

senyhteisöä. Se toimii läheisessä yhteistyössä näiden ja alan viranomaisten kanssa. Liikenneturvan toimin-

nasta säädetään lailla ja toimintaa valvoo liikenne- ja viestintäministeriö. Liikenneturva on tieliikenneturvalli-

suuden valistusorganisaatio. Sen tehtävänä on vaikuttaa ihmisten liikennekäyttäytymiseen tiedottamalla, 

kampanjoimalla, tukemalla eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmien liikennekasvatusta sekä jatkokouluttamalla kuljet-

tajia. Tutkimustoiminnalla hankitaan taustatietoja oman työn tukemiseksi.  Liikennevalistuksen kohteena 

ovat tienkäyttäjät, alalla työskentelevät ja päättäjät. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten tietoihin, taitoihin, 

käyttäytymiseen ja asenteisiin sekä niitä ohjaaviin arvoihin. Tavoitteena on myös lisätä tienkäyttäjien val-

miuksia ja tahtoa huolehtia itse omasta turvallisuudestaan.  

 

Kunnat 

Kuntien tehtävänä on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista alueellaan. Turvallinen liikkuminen on yksi osa 

kuntalaisten hyvinvointia. Liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan kuntiin perustettujen liikenneturvallisuus-

työryhmien kautta. Niiden tehtävänä on aktivoida eri hallintokuntia systemaattiseen liikenneturvallisuustyö-

hön ja seurata liikenneturvallisuuden tilaa kunnan alueella. Erityisen suuri merkitys on kunnissa tehtävällä 

liikennekasvatus- ja valitustyöllä, jolla voidaan tavoittaa kuntalaisia eri elämänvaiheissa. Liikenneturvalli-

suustarpeet otetaan huomioon myös maankäytön suunnittelussa sekä kuntien vastuulla olevien katujen ja 

muiden väylien suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. 

3. Alueellisen liikenneturvallisuustyön
toimijat ja organisointi

3.1 Liikenneturvallisuustoimijat

ELY -keskus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) vastaa maakunnan maanteistä. Liikenneviras-
ton kanssa solmitussa tulossopimuksessa sille on annettu liikenneturvallisuustavoite, jonka mukaan ELY-
keskus vähentää tienkäyttäjän riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen. ELY-keskuksien vastuulla
on ohjata maakunnallista liikennejärjestelmätyötä. Tienpitäjien rooli tiedotuksessa ja kampanjoinnissa on
kasvamassa. ELY-keskuksilla on myös rooli ohjata kaavoitusta.

Poliisi

Keski-Suomen maakunnan alueella toimii Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisilaitos sopii liikenne-
turvallisuuteen vaikuttavat tulostavoitteet vuosittain Poliisihallituksen kanssa käytävissä tuloskeskusteluissa
ja toteuttavat sovitut asiat omassa valvonta- ja liikenneturvallisuustyössään.  Poliisi vastaa omalla alueel-
laan liikennevalvonnasta ja muusta poliisin liikenneturvallisuustyöstä yhteistyössä muiden paikallisten vi-
ranomaisten kanssa. Poliisin lupahallinto myöntää ajoluvat.
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Pelastuslaitos 

Pelastustoimen tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tavoitteena on 

myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja 

onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. Pelastuslaitoksilla on tärkeä rooli onnettomuuksien 

ennaltaehkäisyssä koulutuksen ja tiedotuksen keinoin. 

Keski-Suomen pelastuslaitos ja sen vakinaiset palokunnat ja sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustoi-

men tehtävistä maakunnan alueella. 

 

Maakunnan liitto 

Maakuntien liittojen lakisääteisiä tehtäviä ovat alueiden kehittäminen ja maakuntakaavoitus, missä määritel-

ty aluerakenne toimii keskeisenä lähtökohtana kuntien kaavoituksen myötä syntyvälle yhdyskuntarakenteel-

le ja sen turvallisuudelle. Liitot osallistuvat lisäksi kuntien maankäytön suunnittelun ohjaukseen mm. lausun-

tojen antajana. Niillä on myös lakisääteinen vastuu alueellisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta, jossa 

määritellään maakunnan liikenteellisen kehittämisen periaatteet ja tarvittavat toimenpiteet. Infrainvestointien 

ohella toimenpideohjelmiin sisältyy lukuisia muun tyyppisiä liikenneturvallisuuteen vaikuttavia hankkeita ja 

tehtäviä.  

Muut sidosryhmät 

Sidosryhmien rooli liikenneturvallisuustyössä on kasvussa. Viranomaistahojen resurssien kaventuessa 

nousee aiempaa tärkeämmäksi aktivoida turvallisuustyötä tekeviä sidosryhmiä mukaan kunnan liikennetur-

vallisuustyöhön. Kuntien liikenneturvallisuusryhmillä on oma tärkeä roolinsa löytää ne tahot, joiden työ-

panosta on kunnan liikenneturvallisuustyössä mahdollista käyttää. Merkittävimmät näistä sidosryhmistä on 

mahdollista ottaa mukaan myös liikenneturvallisuusryhmien toimintaan. 
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Potentiaalisia liikenneturvallisuustyötä tukevia sidosryhmiä ovat mm. liikennekoulut, liikennöitsijät (raskas 

liikenne, henkilöliikenne), suurimmat työnantajat, tienkäyttäjäjärjestöt, vammais- ja vanhusneuvostot, nuori-

sovaltuustot tai varuskunnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keski-Suomen liikenneturvallisuusryhmä

Valtakunnallisen  Tieliikenteen  turvallisuussuunnitelman  2011–2014  mukaan  alueellista  liikenneturvalli-

suustyötä  ohjaa  ELY -keskuksen  vetämä  poikkihallinnollinen  liikenneturvallisuusryhmä.  Sen  tehtävänä  on

valtakunnallisten  tavoitteiden  jalkauttaminen  aluetason  liikenneturvallisuustyöhön,  kuntien  liikenneturvalli-

suustyön tukeminen ja eri tahojen liikenneturvallisuustyön yhteensovittaminen.

Keski-Suomen   liikenneturvallisuusryhmän  muodostavat   keskinäisen  sopimuksen  perusteella  Keski-

Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen  liitto, Liikenneturva, Sisä-Suomen poliisilaitos, SKAL Keski-Suomi ry,

LAL,  Keski-Suomen  pelastuslaitos  ja  Jyväskylän  kaupunki.  Liikenneturvallisuusryhmän  toimintaa  tukee

laaja sidosryhmiä edustava ja vuosittain kokoontuva liikenneturvallisuusfoorumi.

Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu vuosittain 3-5 kertaa. Pitämissään kokouksissaan se:

 seuraa liikenneturvallisuustilanteen kehitystä

 laatii alueellisen liikenneturvallisuussuunnitelman

 toteuttaa suunnitelmaan sisältyviä toimia ja toimenpiteitä

 järjestää vuosittain liikenneturvallisuusfoorumin

 järjestää tarpeen mukaan muita liikenneturvallisuusseminaareja ja työpajoja

 tukee kuntien liikenneturvallisuustyötä

 ideoi ja kokeilee uusia toimintamalleja ja etsii uusia yhteistyötahoja

 edistää liikenneturvallisuustoimenpiteiden hyväksyttävyyttä.

Pilvi
Leima
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Liikennefoorumi 

Keski-Suomen liikennefoorumi pyritään järjestämään kerran vuodessa. Foorumin järjestämisestä vastaavat 

Keski-Suomen liikenneturvallisuusryhmä ja Keski-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmä. Foorumissa esitel-

lään ajankohtaisia teemoja sekä kuullaan kuntien näkemyksiä. Foorumi toimii myös alueellisen liikennetur-

vallisuustyön tiedotuskanavana. Liikennefoorumi kokoaa samaan keskusteluun sekä liikennejärjestelmätyö-

tä tekevät että liikenneturvallisuustyötä tekevät tahot maakunnan alueelta. 

 

 

 

 

 

Lähde: Liikenneturvallisuus tutuksi –koulutusaineisto kuntapäättäjille 

Kuntien liikenneturvallisuusryhmät

Liikenneturvallisuuden  perustyö  tehdään  kuntien  omissa  poikkihallinnollisissa  liikenneturvallisuusryhmissä.
Maakunnan kunnat ovat mukana ns. toimijamallissa, jota Keski-Suomen ELY-keskus ja osallistuvat kunnat
yhdessä  rahoittavat. Toimijamallissa kunnat saavat avukseen koordinaattorin, joka tukee ja edistää kunnis-
sa tehtävää  liikenneturvallisuustyötä. Kuntiin kohdistuva keskeinen odotus on, että jokaisessa kunnassa on
toimiva liikenneturvallisuustyöryhmä sekä ajantasainen suunnitelma liikenneturvallisuustyölle.

Kuntien  liikenneturvallisuustyöryhmissä  tulisi   olla  edustus  kunnan  kaikista   hallintokunnista,  ELY-

keskuksesta,  poliisista,  Liikenneturvasta  sekä  mahdollisuuksien  mukaan  myös  pelastuslaitoksesta  ja  auto-

koulusta.

Kunnan oman liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano riippuu kunnan omista tarpeista. Liikenneturvalli-

suus  sisältönä  on  tärkeintä, toteutustapa  on  hyvä  valita  kunnan  oman  toiminnallisen  rakenteen  mukaisesti.

Liikenneturvallisuusryhmänä voi toimia esimerkiksi:

 Erillinen liikenneturvallisuusryhmä

 Kunnan liikennejärjestelmätyöryhmä

 Kunnan johtoryhmä

 Kunnan sisäisen turvallisuuden työryhmä

Kuntien liikenneturvallisuusryhmissä on tärkeää, että liikenneturvallisuustyötä tekevät tahot olisivat mahdol-

lisimman kattavasti mukana yhteistyössä.
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4. Liikenneturvallisuuskehityksen
pääpiirteet

Keski-Suomen  maakunta  sijaitsee  valtakunnallisesti  keskeisellä paikalla,  merkittävien pääliikenneväylien
risteyksessä. Valtatiet 4 ja 9 muodostavat maakunnan  liikenneverkon  rungon, jota  täydentävät valtatiet 13,
16, 18, 23 ja 24 sekä kantatiet 56, 58, 69 ja 77. Väestö alueella on keskittynyt Jyväskylän kaupunkiseudulle
sekä  osin Äänekosken ja Jämsän  kaupunkiseuduille. Valtakunnalliset pääliikenneväylät  sekä  väestön  kes-
kittyminen ohjaavat liikkumisen maakunnassa Jyväskylä-keskeiseksi. Maaseutumaiset kunnat muodostavat
kuitenkin tärkeän osan maakunnan aluerakennetta. Kuntien väestömäärä on vähäisessä laskussa ja väestö
ikääntyy, mutta liikenneturvallisuustyölle on omat haasteensa myös näillä seuduilla.

4.1 Liikennevahinkojen kustannukset
Tieliikenneonnettomuuksista  aiheutuu  mittavia  menetyksiä  sekä  osallisille  että yhteiskunnalle. Vaikutuksia
voidaan  arvioida  taloudellisin  laskelmin, joskin  terveyden  tai hengen  menetys  sekä  osallisten ja  omaisten
henkiset kärsimykset ovat mahdottomia hinnoiteltaviksi. Kunnille  liikennevahingoista aiheutuu kustannuksia
seuraavista tekijöistä:
 palo- ja pelastustoimen menot uhrien kuljetuksesta ja liikenneväylien raivauksesta
 terveydenhuollon menot uhrien hoidosta ja kuntoutuksesta
 toimeentulotukien tarpeen lisäys uhrien tulomenetysten ja menolisäysten takia
 sosiaalihuollon menot vammaispalveluiden ja suojatyön järjestelyistä invalidisoituneille
 liikenneympäristölle aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen
 verotulon alentuminen uhrien määräaikaisen tai pysyvän ansiotulon menetyksen takia
 kotihoidon tukipalvelut vammautuneille kuntoutusvaiheessa ja invalideille pysyvästi

Välillisiä kustannuksia syntyy:
 osuudesta hallinnon yleiskustannuksiin
 palvelukapasiteetin sopeuttamisesta käyttäjämäärän muutokseen
 uhrien ostovoiman alentumisesta ja
 kunnan imagon heikkenemisestä turvallisena asuinympäristönä

Liikennevirasto on määritellyt tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot vuonna 2013 julkaisussaan
TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012 henkilövahingoille ja eri onnettomuustyypeille seuraavat arvot:

Henkilövahinkojen yksikköarvot:
 kuolema 2,040 M€
 pysyvä vamma 1,147 M€
 lievä tilapäinen vamma 0,052 M€.

Onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot:
 kuolemaan johtanut onnettomuus 2,513 M€
 vammautumiseen johtanut onnettomuus 0,373 M€
 vähäinen ajoneuvovaurio 0,003 M€
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Jos kunnan osuudeksi näistä arvioidaan 20 %, niin vuosien 2009- 2013 aikana kunnille on Keski-Suomessa

aiheutunut kustannuksia pelkästään liikennekuolemista (70) ja loukkaantumisista (1895) yhteensä lähes

420 M€ eli n. 84 M€/vuosi. Kuntien osuus kustannuksista on noin 17 M€/vuosi.

4.2 Alueen erityspiirteet

Keski-Suomen  liikenteelle yksi leimaa antava piirre on liikennevirtojen suuntautuminen kohti maakuntakes-

kusta  Jyväskylää.  Sijainti  keskellä  Suomea  merkitsee  maakunnalle  myös  runsasta  maakunnan  läpi  kulke-

vaa  liikennevirtaa,  joka  on  huomioitava  maakunnan  omien  asukkaiden  ohella.  Liikenneympäristössä  on

otettava huomioon, etteivät kaikki liikkujat tunne alueiden erityispiirteitä.

Maakunnan  teollisuuden  painopiste  on  kuljetusintensiivisessä  paperi-  ja  puunjalostusteollisuudessa.

Tämä  näkyy  tieverkolla  runsaana  raskaana  liikenteenä.  Keski-Suomessa  on  myös  alkutuotantovaltaisia

kuntia, joiden liikenteessä näkyy kehittyvän maatalouden kuljetukset. Maakunnan keskeisen sijainnin vuoksi

Jyväskylään  on  keskittynyt  myös  kaupan  ja  liikenteen  varastotoimintoja.  Nämä  lisäävät  osaltaan  raskaan

liikenteen kuljetuksia.

Matkailun  osalta  maakunnan  merkittävin  keskus  on  Himos,  jossa  merkittävin  sesonki  on  talviaikana.

Himokseen suuntautuu liikennettä erityisesti Etelä-Suomen suurista kaupungeista. Matkailun osalta erilaiset

tapahtumat kuten rallin mm-osakilpailu ruuhkauttavat maakunnan tiestöä.

Väestön ikääntyminen ja keskittyminen tuo haasteita kaupunkien ja kuntakeskuksien katuverkon paran-

tamiseen.  Esteettömän  ympäristön  tarve  lisääntyy,  ja  liikenneturvallisuustyössä  maakunnan  alueella  on

tärkeää kiinnittää huomiota esteettömyyden ongelmiin tulevaisuudessa.

Keski-Suomen  maakuntaa  leimaavat  järvien  runsaus  sekä  naapurimaakuntiin  verrattuna  jyrkemmät

korkeuserot. Nämä maastolliset piirteet ovat ohjanneet liikenneväylien  sijoittumista ja osaltaan myös

heikentävät  esimerkiksi  pelastustoiminnan  edellytyksiä.  Henkilövahinkoon  johtaneita

liikenneonnettomuuksia  Keski-Suomessa  on  sattunut  jokseenkin  valtakunnan  keskiarvon  mukaisesti.

Jyväskylässä  onnettomuuksia  on sattunut alle  koko  maan  keskiarvon, kun  taas  muualla  maakunnan

alueella  hieman  koko  maan  keskiarvoa enemmän.
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Toimenpiteet vuosina 2015–2019

Toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi  haettiin  liikenneturvallisuustyötä koskevalla webropol-kyselyllä.

Kyselyn  perusteella  saatuja  toimenpiteitä  täydennettiin  Keski-Suomen  liikenneturvallisuusryhmän  toimesta.

Toimenpiteiden painoarvoista järjestettiin “äänestys” tärkeimpien toimenpiteiden löytämiseksi.  Äänestys-

kysely  jaettiin  Keski-Suomen  liikenneturvallisuusryhmälle  sekä  kuntien  liikenneturvallisuusryhmille.  Vasta-

uksia  kyselyyn  saatiin  52  kappaletta.  Liikenneturvallisuuteen  vaikuttamisen  keinot on  jaoteltu  valtakunnalli-

sen  liikenneturvallisuussuunnitelman  toimenpiteiden  mukaisesti.  Jokaiseen  osa-alueeseen  löytyi  toimenpi-

teitä,  joita  vastaajat  pitivät  hyvinkin  tärkeinä.  Erityisesti  liikennekasvatukseen  ja  koulutukseen  liittyvät  toi-

menpiteet koettiin vastauksissa tärkeiksi keinoiksi edesauttaa tavoitteen saavuttamista.

5.1 Ajokunto

Tieliikenteen  onnettomuuksissa  yhtenä  myötävaikuttavana  toimintana  on  usein  inhimillinen  tekijä.  Kuljetta-

jan terveys ja ajokunto ovat merkittäviä inhimillisiä tekijöitä onnettomuuksien taustalla. Väestön ikääntyessä

ajokuntoon  vaikuttamisen  merkitys  korostuu.  Myös  ammattiautoilijoiden  sekä  työnsä  puolesta  paljon  autoi-

levien  ihmisten  ajokunto  on  tärkeä  osa  liikenneturvallisuutta.  Ajokuntoon  liittyviä  riskitekijöitä  liikenteessä

ovat mm. alkoholin  käyttö, kuljettajien  terveydentilan  ongelmat sekä  väsymys.  Kunnat  voivat  vaikuttaa  kul-

jettajien  ajokuntoon  ennen  kaikkea  sosiaali-  ja  terveyspalveluiden  toiminnan  kautta.  Sivistystoimen  kautta

saavutetaan erityisesti nuoria tienkäyttäjiä, jolloin voidaan puuttua erityisesti nuorten ajokuntoon vaikuttaviin

tekijöihin, kuten päihteisiin ja väsymykseen. Sidosryhmien keskeinen rooli on tiedotuksessa ja valvonnassa.

Kyselyyn vastanneiden tahojen näkemyksien mukaan seuraavia toimenpiteitä pidettiin tärkeimpinä keinoina

vaikuttaa ajokuntoon:

 Ikääntyneiden parissa työskentelevien henkilöiden koulutus, esim. lääkärit ja hoitajat (kunnat, AVI, Lii-

kenneturva)

 Turvallisuus- ja ajoterveyskysymysten huomioon ottaminen alan työsuojeluorganisaatioissa ja

työterveyshuollos- sa (Yritykset ja kunnat)

 Tietoa ja ohjausta ikääntyneille apuvälineistä sekä ikääntymisen vaikutuksista liikenteessä selviämi-

seen (kunnat ja kuntayhtymät, tukena Liikenneturva)

 Valvonta lepoajoista ja ajoneuvojen kuormauksesta (poliisi)
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5.2 Liikennekäyttäytyminen

Liikenneonnettomuuksien keskeinen riskitekijä on kuljettajan omat valinnat. Riskien ottaminen ja tietojen

puute riskien vaikutuksesta aiheuttavat liikenneonnettomuuksia. Keskeinen riskiryhmä liikenteessä on

nuoret, johon valistaminen on syytä kohdistaa. Nuoriin vaikuttaminen liikennevalistuksen keinoin on hyvä

aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tässä työssä tärkeässä roolissa ovat vanhemmat. Liiken-

nekäyttäytymiseen vaikuttamisessa tärkein rooli on kunnilla ja koulutusta antavilla yksiköillä kuten päiväko-

deilla ja kouluilla. Sidosryhmien roolina on kouluttaa ja tukea kasvatustyötä tekeviä tahoja sekä tiedottaa ja

valvoa. Kyselyyn vastanneiden tahojen näkemyksien mukaan seuraavia toimenpiteitä pidettiin tärkeimpinä

keinoina vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen:

 Liikenneturvallisuusvalistus kotona

 Esimerkkinä olemisen korostaminen (kuntien liikenneturvallisuusryhmät nostavat teeman esiin eri ta-

voin)

 Liikenneturvallisuusvalistus kouluissa (koulut ja 2. asteen oppilaitokset)

 Turvavälineiden käyttöön kannustaminen ja valvonta (kunnat, Liikenneturva ja poliisi)

 Kuljettajien ajokuntoon ja ajotapaan liittyvä tiedotus ja valvonta (Liikenneturva, poliisi)

 Lasten ja nuorten osallistuminen liikenneturvallisuustyöhön (kuntien liikenneturvallisuusryhmät, nuori-

so- ja vapaa-aikatoimi)
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5.3 Taajamien liikenneturvallisuus

Keski-Suomessa väestö keskittyy taajamiin. Liikenteen lisääntyessä ja jalankulun ja pyöräilyn suosion

kasvaessa,  muuttuvat  myös  liikenneympäristön  vaatimukset.  Väestön  ikääntyminen  asettaa  haasteen  tur-

vallisen taajamaympäristön rakentamiselle. Kyselyyn vastanneiden tahojen näkemyksien mukaan seuraavia

toimenpiteitä pidettiin tärkeimpinä keinoina vaikuttaa taajamien liikenneturvallisuuteen:

 Liikenneympäristössä otetaan huomioon pyöräilyn ja autoliikenteen risteyskohdat (ELY ja kun-

nat)

 Esteettömyyden huomioon ottaminen liikenneympäristöä rakennettaessa (ELY, kunnat ja kiin-

teistöjen omistajat)

 Turvallisen mopoilun koulutus ja valvonta (kunnat, Liikenneturva ja poliisi)

 Turvavälineiden käytön edistäminen (Liikenneturvallisuusryhmät)

 Taajamien liikenteen rauhoittamisen toimenpiteet (ELY ja kunnat)

Työ taajamien turvallisuuden edistämiseksi on liikennekasvatuksen osalta koulutusta sekä turvalaitteiden

käytön edistämistä. Liikenneympäristön osalta on tärkeää keskittyä pieniin liikennettä rauhoittaviin toimenpi-

teisiin sekä liikenneympäristön esteettömyyden parantamiseen.
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5.4 Maanteiden liikenneturvallisuus

Vakavimmat  tieliikenneonnettomuudet  sattuvat  maanteillä. Eniten henkilövahinkoja  aiheuttavia  onnetto-
muuksia maanteillä ovat kohtaamis- tai  ulosajo-onnettomuudet. Maanteiden turvallisuuteen pyritään  vaikut-
tamaan  mahdollisuuksien  mukaan  liikenneympäristöä parantamalla. Tätä  työtä  tehdään yhdessä  liikenne-
järjestelmätyöryhmän  kanssa. Maanteiden  turvallisuuden  osalta  nousivat kyselyssä  esiin  ennen  muuta  kei-
not vaikuttaa eläinonnettomuuksien vähentämiseen. Myös liikennevalvontaa pidettiin kyselyssä tärkeänä.

 Kuljettajien ajokuntoon ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen tiedotuksen ja kampanjoinnin
keinoin (kunnat ja Liikenneturva)

 Ajonopeuteen ja tarkkaavaisuuteen liikenteessä panostetaan kampanjoimalla ja tiedottamalla
(kuntien liikenneturvallisuusryhmät ja Liikenneturva)

 Tienvarsiraivauksien lisääminen ja riista-aidat (ELY)
 Poliisin valvonnan lisääminen sekä vaikuttaminen automaattisen liikennevalvonnan lisäämi-

seen (poliisi ja ELY)

Maanteiden turvallisuuden parantamisessa poliisin näkyvyyden edistäminen on tärkeää.
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5.5 Muut toimenpiteet

Liikenneturvallisuustyön toiveet keskittyvät ennen kaikkea liikennekasvatustyöhön. Tärkeitä muita toiminta-

malleja, jotka saivat kyselyssä korkean painoarvon olivat:

 Lapsille ja nuorille suunnatut liikenteen teemapäivät (kuntien liikenneturvallisuusryhmät)

 Valistetaan nuorempia ikäluokkia ottamaan ikääntyneet huomioon liikenteessä

 Ylläpidetään aktiivista liikenneturvallisuustyötä kuntatasolla ja sitoutetaan uusia tahoja mukaan liiken-

neturvallisuustyöhön

 Liikennevalistus tiedotusvälineissä (liikenneturvallisuusryhmät)

 Tapahtumat ja kampanjat raskaan liikenteen turvallisuudesta (kuntien liikenneturvallisuusryhmät,

SKAL)

Nämä toimenpiteet korostavat ennen kaikkea aktiivisen liikenneturvallisuustyön merkitystä. Tämä työ on

käynnistetty kaikissa Keski-Suomen kunnissa, ja sitä on tarpeen aktiivisesti tehdä jatkossakin.
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6. Suunnitelman toteuttaminen ja
seuranta

Keski-Suomen  liikenneturvallisuustyölle  on  asetettu  visio  sekä  tavoite.  Tavoite  on  mahdollista  saavuttaa,

mutta  se  edellyttää  edellä  esitettyjen  toimenpiteiden  tehokasta  ja  laajaa  toteuttamista  sekä  riittäviä  resurs-

seja toimenpiteiden toteutukseen. Liikenneturvallisuustyön tavoite Keski-Suomessa edellyttää suunnitelmal-

lista liikenneturvallisuustyötä kunnissa sekä ajantasaista kuvaa olemassa olevista ongelmista.

Keski-Suomen  liikenneturvallisuusstrategia  tukee  ja  ohjaa  maakunnan  liikenneturvallisuusryhmän  sekä

työtä tekevien sidosryhmien toimintaa. Strategiassa esitettyjen tavoitteiden ja luvussa 5 esitettyjen yksittäis-

ten  toimenpiteiden  toteutumista  seurataan,  ja  niistä  raportoidaan  vuosittain.  Seurannan  tavoitteena  on  tar-

kastella  toimenpiteiden  vaikuttavuutta  ja  toimivuutta.  Seurannalla  varmistetaan,  että  toimintaympäristössä,

liikennejärjestelmän  tilassa  ja  tienkäyttäjien/liikkujien  tarpeissa  tapahtuvat  muutokset  otetaan  huomioon.

Seurannan avulla pyritään kohdistamaan liikenneturvallisuustyön resurssit oikein.

Liikenneturvallisuustyötä tehdään tiiviissä  yhteistyössä liikennejärjestelmätyön kanssa. Maakunnallises-

sa liikennejärjestelmäryhmässä linjataan keskeiset liikenneväylien parantamistarpeet ja liikenneturvallisuus-

ryhmässä tuotetaan taustatietoa tuon ryhmän toimintaan.

Liikenneturvallisuuden parantamisessa keskeisessä asemassa ovat liikennekasvatuksen toimintamallit.

Strategiassa  esitetyt  toimenpiteet  painottuvat  koulutukseen,  valistukseen  ja  tiedotukseen.  Tämän  liikenne-

turvallisuustyön ylläpitämisen edellytys ovat toimivat liikenneturvallisuusryhmät.

Liikenneturvallisuustavoitteen  saavuttamista  mitataan  viidellä  erillisellä  mittarilla.  Mittarit  kuvaavat  toi-

minnan tasoa, liikenneturvallisuustilannetta ja asenteita liikenteessä.

Mittarit Keski-Suomen liikenneturvallisuustyölle:

 Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet / vuosi
· Automaattisen liikennevalvonnan perusteella lähetetyt ylinopeussakot
· Pyöräilykypärän ja turvavyön käyttö prosentteina
· Rattijuopumusten määrä liikennevirrassa (R-tutkimus)
· Liikenneturvallisuusryhmien kokoontumisten määrä (kuntien määrä,

joissa kokouksia sekä kokouksien kokonaismäärä)
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