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Alkusanat 

Jäljempänä annetut suosituksenomaiset ohjeet on tarkoitettu tie- ja vesi-
rakennuspiirien ja kuntien käyttöön. Ohjeiden tarkoituksena on edistää 
kuntien ja tie- ja vesirakennuslaitoksen välistä yhteistoimintaa taajamien 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Ohjeet koskevat liikenneturvallisuuden parantamista lähinnä taajaman 
alueella olevilla yleisillä teillä sekä muilla väylillä, mutta niitä voidaan 
soveltuvin osin käyttää myös taajaman osa-alueiden tai koko kunnan lii-
kenneturvallisuuden parantamissuunnitteluun. Ohj eissa annetaan suositus 
liikenneturvallisuuden yhteistyön organisoimisesta, liikenneturvallisuussuun-
nitelman laatimisesta sekä jatkuvan yhteistoiminnan ylläpitämisestä viran-
omaisten välillä. Sen sijaan yksityiskohtainen liikenneteknisten mitoitus-
ohjeiden ja turvallisuuden parantamiseksi käytettävissä olevien liikenne- 
suunnittelun keinojen käsittely on näissä ohjeissa jätetty vähemmälle huo-
miolleja viitattu osin alan ohjeisiinja kirjallisuuteen. 
Ohjeiden laatimiseen ovat osallistuneet tie- ja vesirakennushallituksen, 
Suomen Kaupunkiliiton ja Suomen Kunnallisliiton edustajat. Ohjeet on 
suosituksena hyväksytty käytettäväksi kuntien ja tie- ja vesirakennuslai-
toksen välisessä yhteistyössä. 
Tie- ja vesirakennushallituksessa 	 28.7.1980 
Suomen Kaupunkiliitossa 	 9.5.1980 
Suomen Kunnallisliitossa 	 16.4.1980 
Finlands svenska kommunförbundissa 	30.4.1980 
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1. Johdanto 

Maassamme harjoitettavan liikenne-
turvallisuustyön yleisenä tavoittee-
na on liikenneonnettomuuksien 
määrän vähentäminen, niiden vaka-
vuusasteen lieventäminen sekä lii-
kenteessä omakohtaisesti koetun 
riskin vähentäminen. Liikennetur-
vallisuuteen kohdistetaan suuria 
odotuksia taaj ama-alueella, jossa lii-
kenne on vilkasta ja jossa eri ikäiset 
ihmiset päivittäisissä toim innoissaan 
joutuvat liikkumaan. 

Taajamien liikenneverkkoon kuu-
luu sekä kunnan että tie- ja vesira-
kennuslaitoksen hoidossa olevia 
väyliä sekä myös yksityisteitä, joilla 
tapahtuneiden onnettomuuksien 
määrä on yleensä varsin pieni. Taa-
jaman liikenneturvallisuuden paran-
taminen on siten sekä kuntien että 
tie- ja vesirakennuspiirien tehtävä. 
Ongelman merkitystä voidaan arvi-
oida onnettomuustilaston perusteel-
la. Tilastokeskuksen mukaan noin 
2/3 kaikista maassamme tapahtu-
neista henkilövahinkoihinjohtaneis-
ta onnettomuuksista tapahtuu taa-
jamissa. Näistä onnettomuuksista 
noin 1/3 tapahtuu TVL: n hoidossa 
olevilla teillä ja noin 2/3 muilla 
teillä. 

Taajama-aluetta koskevat liiken-
neturvallisuuden parantamista pal-
velevat toimenpiteet on usein tar-
koituksenmukaista suunnitella ja 
toteuttaa asianomaisen kunnan ja 
tie- ja vesirakennuspiirin välisenä  

yhteistyönä. Yhteistyön avulla voi-
daan yhdistää paikallinen kokemuk-
seen perustuva ongelmakohtien tun-
temus sekä kunnilla ja tie- ja vesi-
rakennuspiirillä oleva liikennetekni-
nen asiantuntemus, saada ongelmis-
ta selkeä kokonaiskäsitys ja löytää 
oikeat keinot ongelmien ratkaise-
miseksi. 

Yhteistyö voi käsittää: 
- nykytilanteen parantamista pal-

velevan liikenneturvallisuussuun-
nitelman laatimisen ja toteutta-
misen 

- liikenneturvallisuuden jatkuvan 
seurannan 	sekä tarpeellisiksi 
osoittautuvien 	toimenpiteiden 
vuosittain tapahtuvan ohjelmoin- 
nin ja toteutuksen. 
Liikenneturvallisuussuunnjtelrna 

tarjoaa käytännössä hyvän lähtö-
kohdan jatkuvan seurannan järjestä-
miselle. Jäljempänä annetuissa suo-
situksenomaisissa ohjeissa käsitel-
lään edellä mainittuja molempia 
yhteistoiminnan muotoja. 

Liikenneturvallisuuden paranta-
mista palvelevilla toimenpiteillä tar-
koitetaan jäljempänä lähinnä tie-
hen, katuun ja muuhun liikenne- 
ympäristöön kohdistettavia toimen-
piteitä. Eräissä tapauksissa selvityk-
sen tulokset saattavat kuitenkin an-
taa viitteitä myös tietyn tyyppisen 
koulutus- tai valistustoiminnan tar-
peellisuudesta. 
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2. Yhteistyön organisoiminen 

Liikenneturvallisuuden parantamis-
ta palvelevan yhteistyön käynnistä-
minen tai tehostaminen edellyttää 
yhteyksien ottamista ja toiminta- 
periaatteista sopimista kuntien ja 
TVL: n liikenneturvallisuudesta vas-
tuussa olevan henkilökunnan välillä. 
Tällöin tulisi ottaa huomioon sekä 
kunnan että TVL: n liikenneturval-
lisuustyön organisaatiomallit ja toi-
mintatavat. Yhteistyö tulisi raken-
taa siten, että päätöksenteko ja käy-
tännön valmistelutyö voitaisiin to-
teuttaa oikealla tasolla. Tulisi myös 
huolehtia siitä, että liikenneturvalli-
suuden parantamiseen suunnattu 
toiminta niveltyisi tarkoituksenmu-
kaisella tavalla muiden tavoitteiden 
saavuttamista palvelevaan toimin-
taan ja suunnitteluprosessiin. 

2.1 Liikenneturvallisuustyö kun- 
nissa 

Liikenneturvallisuusasioiden käsit-
tely ja liikenneturvallisuustyön 
koordinointi tapahtuu eri kunnissa 
toisistaan poikkeavalla tavalla. Jär-
jestelmän erilaisuus johtuu kuntien 
koon ja henkilöresurssien erilaisuu-
desta sekä liikennesuunnittelun 
yleisessä organisaatiossa ilmenevistä 
eroista. 

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyt-
tää kunnanvaltuusto. Toimeenpa-
nosta ja hallinnosta vastaavat puo-
lestaan kunnanhallitus, lautakunnat 
ja viranhaltijat. Liikenneturvalli-
suusasioita koskevan päätösvallan 
jakaminen edellä mainittujen kes-
ken on määritelty asianomaisen 
kunnan johtosäännössä. 

KAUPUNKIKUNTA 

Kaupunginhallitus 

r - - 
Tekninen 	:1 Liikenne- 	: t Muut 
lautakunta 	1 lautakunta 1: 1 lautakunnat 

Tekninen virasto 

- liikennems. 
- suunn.ins. 
- tms. 

MUU KUNTA 

Kunnanhallitus 

1 

	

- 1 	... 
-- 	1 

_____________ 	1 
Tekninen 	Liikenne- 	Muut 
lautakunta 	lautakunta 1:: 	lautakunnat 	. 

: .:L_.,.J:: 

	

1 	-- 
. - - 

Kunnanvirasto/ 
tekninen toimisto 

- kunnanins. 
- kunnan rak.mest. 
- tms. 

Kuva 1. LlikenneturvallisuuStyöfl yleisimmät organisaatiomallit kuntatasolla v. 1980. 
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Kaupungissa liikenneturvallisuus-
työn johtaminen kuuluu käytän-
nössä yleisimmin tekniselle lauta-
kunnalle ja eräissä kunnissa kau-
punkisuunnittelulautakunnalle. Tä-
män rinnalla voi toimia liikennelau-
takunta, liikenneturvallisuuslauta-
kunta tai vastaava toimielin, joka 
hoitaa lähinnä valistus- ja tiedotus-
toimintaa sekä tekee aloitteita ja 
antaa lausuntoja. Muissa kunnissa 
liikennelautakunnan asema liiken-
neturvallisuustyössä on yleensä kes-
keisempi ja toimiala laajempi. 

Liikenneympäristön fyysisen 
suunnittelun ja ympäristöön koh-
distuvien toimenpiteiden osalta lii-
kenneturvallisuustyö kuuluu usei-
den eri lautakuntien toimialaan. 
Tällaisia lautakuntia ovat lähinnä 
tekninen lautakunta (tai yleisten 
töiden lautakunta), kaavoituslauta-
kunta ja rakennuslautakunta. Kas-
vatuksen, koulutuksen ja valistuk-
sen osalta liikenneturvallisuustyö 
kuuluu lähinnä liikenne-, koulu- ja 
raittiuslautakuntien tehtäviin. 

Liikenneturvallisuustyötä johta-
van lautakunnan alaisena voi olla 
valmistelevaa henkilökuntaa. Lii-
kenneturvallisuuteen liittyvät asiat 
valmistelee ja esittelee kunnassa 
omaksutun käytännön mukaisesti 
joko kunnaninsinööri, liikenneinsi-
nööri, suunnitteluinsinööri tai muu 
tähän tehtävään määrätty henkilö. 

Liikenneturvallisuustyötä johta-
valle lautakunnalle kuuluvat lähin-
nä seuraavat liikenneturvallisuuteen 
liittyvät tehtävät: 
- liikenneturvallisuustyön ohjaami-

nen ja valvominen tieliikenteen, 
vesiliikenteen ja raideliikenteen 
osalta 

- liikenneturvallisuustilanteen seu-
raaminen sekä liikenneonnetto-
muustilastojen laatiminen ja lii-
kenneturvallisuusselvityksen te-
keminen 

- liikenneturvallisuutta koskevien 
tavoitteiden sekä liikenneturval-
lisuuden parantamiseen tähtää-
vien kokonaissuunnitelmien val-
mistelu 

- liikenneympäristön turvallisuu-
den valvominen ja seuraaminen 
sekä ohjeiden valmistaminen lii-
kenneympäristön suunnittelemis-
ta varten 

- eri tahoilla annettavan liikenne- 
opetuksen ja valistuksen suunnit-
telu, järjestäminen ja avustami-
nen 

- aloitteiden tekeminen sekä lau-
suntojen antaminen 

- yhteydenpito 	liikenneturvalli- 
suutta koskevissa asioissa valtion 
viranomaisiin sekä liikenneturval-
lisuudesta kiinnostuneisiin yhtei-
söihin ja muihin tarpeellisiin yh-
teisöihin. 

2.2 Liikenneturvallisuustyö tie-ja 
vesirakennuslaitoksessa 

Liikenneturvallisuuden parantami-
nen on osa liikenneolojen kehittä-
mistä. Turvallisuus on yhtenä ta-
voitteena kaikessa TVL:n harjoitta-
massa tienpitotoiminnassa. Liiken-
neturvallisuustyö perustuu TVL: n 
liikenneturvallisuuspolitiikkaan, jos-
sa määritetään laitoksen liikenne-
turvallisuustyön yleiset tavoitteet 
ja toimintaperiaatteet. Toiminta-
periaatteissa painotetaan mm. yh-
teistyön kehittämistä kuntien 
kanssa. 

Tie- ja vesirakennuslaitoksessa 
harjoitettavan liikenneturvallisuus-
työn kehittäminen ja ohjaaminen 
kuuluu tie- ja vesirakennushallituk-
selle, jossa käyttöosaston liikenne- 
toimisto mm. seuraa liikenneturval-
lisuuden kehitystä koko maan ylei-
sillä teillä, harjoittaa tutkimustoi-
mintaa, tekee tie- ja vesirakennus-
piirien liikenneturvallisuustyön laa-
juutta koskevia esityksiä, antaa lau-
suntoja piirien toimintasuunnitel- 



mista ja pitää yhteyttä muihin lii-
kenneturvallisuustyötä harjoittaviin 
valtakunnallisiin organisaatioihin. 

Tie- ja vesirakennuspiirissä on 
piiri-insinöörin tehtävänä huolehtia 
liikenneturvallisuuden edistämisestä 
piirinsä alueella. Käytännössä yleis-
ten teiden turvallisuuden seuraami-
sesta ja parannustoimenpiteiden 
suunnittelusta vastaa suunnittelu- 
toimialan päällikkö, jonka alaisuu-
teen yleensä kuuluu liikenneturval-
lisuusinsinöörin johdolla toimiva lii-
kenneturvallisuusryhmä. Kunnossa-
pitotoimialan päällikkö johtaa pii-
rin alueella suoritettavaa yleisten 
teiden kunnossapitoa. Tie- ja vesi-
rakennuspiirit on jaettu kunnossa- 
pidon osalta tiemestaripiireihin. 

Liikenneturvallisuusryhmän pää- 
tehtäviä ovat: 
- ohjelmointia palveleva liikenne-

onnettomuuksien tilastointi ja 
liikenneturvallisuustilanteen seu-
ranta 

- liikenneturvallisuushankkeiden 
valinta ja asettaminen kiireelli-
syysjärjestykseen 

- liikenneturval!isuushankkeiden 
ohj elmointi 

- lupa-, lausunto- ja nopeusrajoi-
tusasiain käsittely 
liikenneturvallisuussuunnitelmien 
laatiminen sekä joissakin piireissä 
pienien hankkeiden parantamis-
suunnitelmien tekeminen 

- yhteistyö piirin muiden toimialo-
jen ja ulkopuolisten sidosryhmien 
kanssa. 
Onnettomuusseurannan tulokset 

otetaan huomioon tienpitotoimen-
piteitä toteutettaessa. Ne ovat erää-
nä lähtökohtana uusien teiden ra-
kentamista ja olevien teiden paran-
tamista suunniteltaessa sekä erillisiä 
liikenneturvallisuustoimenpiteitä 
käsittävää toimenpideohjelmaa laa-
dittaessa. Toimenpiteet toteute-
taan joko rakennustoimialan toi-
mesta tai pienien hankkeiden osalta 
usein myös kunnossapitotoimenpi-
teenä tiemestaripiirieri toimesta. 
Seurannan tulokset palvelevat myös 
kunnossapitotoimenpiteiden kehit-
tämistoim intaa. 

PIIRI—INSINÖÖRI 

SUUNNITFELUTOIMIALA I 1 KUNNOSSAPITOTOIMIALA 

- suunn.pääll. 
- tieverkkojns. 	 - kunnossapitopääll. 
- liik.turv.ins. 	 - ylitiemestari 

- - - -- 

MUUT TOIMIALAT 

- . 

- 

TIEMESTARIPIIRIT 

- tiemestari 

Kuva 2. Liikenneturvallisuustyön organisaatio tie- ja vesirakennuspiirissä. 
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2.3 Liikenneturvallisuusalan yh-
teistyö kuntien ja tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen välillä 

Alueellinen turvallisuuden paranta-
missuunnittelu tulisi toteuttaa kun-
tien ja tie-ja vesirakennuspiirien vä-
lisenä yhteistyönä. Erityisesti pie-
nissä kunnissa ongelmat ovat usein 
yhteisiä, koska TVL:n hoidossa ole-
vat yleiset tiet muodostavat rungon 
koko taajaman tieverkolle. Yhdis-
tämällä kokemukseen perustuva 
paikallinen ongelmakohtien tunte-
mus sekä tie- ja vesirakennuspiirissä 
ja kunnalla oleva liikennetekninen 
asiantuntemus voidaan ongelmia ja 
toimenpiteitä tarkastella kokonais-
valtaisesti. 

Liikenneteknisen asiantuntemuk-
sen käyttö mandollistaa yhtenäisen 
suunnittelukäytännön koko maassa 
ja sen avulla saadaan tietoa ongel-
makohteisiin soveltuvista ratkaisuis-
ta muualla toteutettujen toimenpi-
teiden havaittuihin vaikutuksiin pe-
rutuen. Liikenneteknisen asian-
tuntemuksen käytöllä pystytään 
tarkastelualueen ongelmakohteet ja 
toimenpiteet asettamaan järjestyk-
seen ja oikeisiin mittasuhteisiin. 
Myös tarpeellisiksi todettujen toi-
menpiteiden toteuttaminen tai va-
listus- ja tiedotustoiminnan järjestä-
minen taajaman alueella saattaa on-
nistua parhaiten yhteistoiminnassa. 

Yhteistyön käynnistäminen voi 
tapahtua joko kunnan tai tie- ja 
vesirakennuspiirin aloitteesta. Yh-
teistyö voi olla joko ajallisesti rajat-
tua projektiluonteista toimintaa, 
jonka tavoitteena on taajaman lii-
kenneturvallisuussuunnitelman laa-
timinen ja toteuttaminen, tai jatku-
vaa yhteistoimintaa, joka käsittää 
liikenneturvallisuuden kehityksen 
seurannan ja tilanteen edellyttä-
mien toimenpiteiden suunnittelun 
ja toteutuksen. Liikenneturvalli-
suussuunnitelman laatiminen sovel-
tuu hyvin myös jatkuvän yhteistoi-
minnan käynnistämisen tai tehosta- 

misen alkutoimenpiteeksi. 
Suunnittelukustannusten jaosta so-
vitaan kussakin tapauksessa erikseen 
kunnan ja tie-ja vesirakennuslaitok-
sen kesken. Sopimusta tehtäessä 
sovelletaan mandollisuuksien mu-
kaan ohjetta "Yleisten teiden tien- 
pidon kustannusjako kuntien ja val-
tion kesken". Kustannusten jaosta 
sovittaessa tulisi ottaa huomioon 
myös muut mandolliset suunnitte-
luun käytettävissä olevat rahoitus-
lähteet. 

2.31 Liikenneturvallisuussuunnitel- 
man laatimistyön organisoi- 
minen 

Liikenneturvallisuussuunnitelmalla 
tarkoitetaan 	näissä ohjeissa pää- 
asiassa liikenneympäristön paranta-
miseen tähtäävää koko taajamaa, 
sen tiettyä osa-aluetta tai koko kun-
taa koskevaa suunnitelmaa. Suun-
nitelma sisältää nykytilanteen selvi-
tyksen sekä liikenneturvallisuuden 
parantamista ja toimenpiteiden 
ajoittamista koskevan ehdotuksen. 
Suunnitelmaan liittyy yleensä myös 
ajallisesti rajattu toimenpiteiden to-
teutumisen seuranta. 

Parantamistoimenpiteinä saattaa 
tulla työn yhteydessä esille myös 
muita kuin liikenneympäristöön 
kohdistuvia toimenpiteitä, kuten 
esimerkiksi valistus- ja liikenteen 
valvontatoimenpiteitä. Näitä toi-
menpiteitä koskevat ehdotukset 
voidaan esittää työn yhteydessä. 
Jos työhön halutaan sisällyttää va-
listus- ym. kampanjoiden tarkem-
paa suunnittelua, tulisi tästä sopia 
erikseen. 

Yhteistyönä laadittavaa liikenne-
turvallisuussuunnitelmaa silmällä-
pitäen tulisi muodostaa työtä ohjaa-
va proj ek tiryhmä sekä valm istelu-
tehtäviä hoitava työryhmä. 
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Projektiryhmä tulisi muodostaa 
asiantuntemuksen kannalta riittä-
vän laajaksi ottaen kuitenkin huo-
mioon ryhmän koolle toimintaky-
vyn kannalta asetetut vaatimukset. 
Ryhmään tulisi kuulua edustajia 
kunnasta, tie- ja vesirakennuslaitok-
sesta ja poliisiorganisaatiosta sekä 
poikkeustapauksessa myös muista 
organisaatioista (esim. valtion rauta- 
teiltä). 

TVL: n edustajina projektiryh-
mään suositellaan piiri-insinöörin 
harkinnan mukaan nimitettäväksi 
yleensä suunnittelutoimialan pääl-
likkö ja liikenneturvallisuusinsinöö-
ri. Heidän lisäkseen proj ek tiryh-
mään saattaa olla tarkoituksenmu-
kaista nimittää joko pysyvästi tai 
tietyissä työn vaiheissa tieverkko- 
insinööri, TVH: n edustaja ja kysei-
sen alueen suunnitteluinsinööri 
sekä kunnossapitotoimialan edustaja. 

Kunnan edustajina projektiryh-
mään voi kunnan harkinnan mu-
kaan kuulua esimerkiksi liikenne-
turvallisuustyötä johtavan lautakun-
nan edustajia sekä liikennesuunnit-
telun, kaavoituksen ja muun maan-
käytön suunnittelun asiantuntijoita. 
Lisäksi voidaan tarpeen mukaan 
kutsua edustajia kunnan teiden ja 
katujen suunnittelusta, rakentami-
sesta ja kunnossapidosta sekä kou-
lutoimesta vastaavista elimistä. 

Projektiryhmän tulisi hoitaa lä-
hinnä seuraavat liikenneturvallisuus-
suunnitelman laatimiseen liittyvät 
tehtävät: 

- valmistella suunnitelman laatimi-
seen liittyvät käytännön järjeste-
lyt, kuten työnjako, kustannus- 
jako, työn aikataulu ja mandolli-
sen konsulttisopimuk sen tekemi-
nen 

- valmistella kunta- ja taajamakoh-
taiset turvallisuus- ja suunnittelu- 
tavoitteet sekä arvioida kustan-
nuskehykset toimenpideohjel-
malle 

- valvoa ja johtaa suunnitelman 
valmistelutyötä hoitavan työryh-
män työtä sen tärkeimmissä vai-
heissa, kuten työn aloittamisen, 
nykytilanteen toteamisen ja toi-
menpide-ehdotusten valmistelun 
aj ankohtina 

- lähettää suunnitelma käsiteltä-
väksi ja päätöksiä varten niille 
elimille, joille toteuttamispäätök-
sien teko johtosäännöissä on 
osoitettu. 
Työryhmän tulisi olla projekti- 

ryhmää suppeampi. Siihen tulisi 
kuulua käytännön valmistelutyötä 
suorittavia henkilöitä kunnasta ja 
tie- ja vesirakennuspiiristä sekä kon-
sultin edustaja, mikäli valmistelu-ja 
suunnittelutyö on katsottu tarpeel-
liseksi antaa konsultin tehtäväksi. 
Kunnasta työryhmään voisivat kuu-
lua tapauksesta riippuen esimerkiksi 
jotkut seuraavista: kunnaninsinöö-
ri, liikenneinsinööri, suunnitteluinsi-
nööri ja kunnan rakennusmestari, 
sekä tie- ja vesirakennuspiiristä: lii-
kenneturvallisuusinsinööri, -raken-
nusmestari, alueinsinööri ja tiemestari 

Työryhmän tulisi projektiryhmän 
hyväksymän toimintasuunnitelman 
puitteissa hoitaa seuraavat tehtävät: 
- suunnitelman laatimista varten 

tarvittavan aineiston kokoaminen 
- tarvittavien kenttätutkimuksien 

ja haastattelujen organisoiminen 
- yhteyksien ottaminen paikallisiin 

asukkaisiin, eri laitoksiin ja orga- 
nisaatioihin 

- liikenneturvallisuussuunnitelman 
laatiminen 

- projektiryhmän kutsuminen ko-
koon tarvittaessa informointia tai 
ilmenneiden ongelmien ratkaise-
mista varten. 

Projektityönä laadittavan liiken-
neturvallisuussuunnitelman työvai-
heet ja niihin kuuluvat yksittäiset 
tehtävät on yksityiskohtaisemmin 
kuvattu näiden ohjeiden luvussa 3. 
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KESKISUURI KAUPUNKI MUU KUNTA 

PROJEKTIRYHMÄ PROJEKTIRYHMÄ 

- 	 suunn.pääll. TVL 
- 	 suunn.pääll. TVL 

- 	 liik.turv.ins. TVL 
- 	 liik.turv.ins. TVL 

- 	 tieverkkoins. tai :::: 
- 	 alueins TVL 

alueins. TVL 
- 	kunnanins. tai kun- 

- 	kaup.ins. kaup. 
: nan rak.mest. kunta 

- 	 lukenneins. kaup. : - 	kaav.ins. kunta 
- 	 tekn.lautak.pj. kaup. 

- 	 liik.lautak.pj. kunta 
- 	 asemak.arkkit. kaup. ::: 

- 	poliisi 
- 	poliisi 

. :: 	
. 

_____________________________________________________ 

TYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄ 

- 	 liik.turv.ins. tai - 	 Iiik.turv.ins. tai 
-rak.mest. TVL -rak.mest. TVL 

- 	 alueins. TVL - 	 alueins. TVL 
- 	 liikenneins. kaup. - 	kunnanins. kunta 

(konsultin edustaja) - 	 (konsultin edustaja) 

Kuva 3. Esimerkki mandollisista liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisorganisaatioista. 

2.32 Liikenneturvallisuuden jatku- 
van seurannan organisoiminen 

Taajaman liikerineturvallisuuden 
jatkuvalla seurannalla tarkoitetaan 
näissä ohjeissa jatkuvasti tapahtuvaa 
onnettomuustilaston kehityksen, 
ympäristömuutosten, liikenteen ke-
hittymisen ja toimenpiteiden toteu-
tuksen seurantaa. Seurantaan kuu-
luu myös vuosittain toteutettujen 
liikenneturvallisuus- ym. toimenpi-
teiden vaikutuksen seuraaminen. 

Taajaman ja samalla koko kun-
nan liikenneturvallisuuden jatkuvan 
seurannan aloittamisesta tai seuran-
taan kuuluvien toimenpiteiden täs-
mentämisestä voidaan sopia joko 
kohdassa 2.31 määritellyn projek-
tin toteutuksen yhteydessä tai erik-
seen, ilman kyseisen kaltaisen pro-
jektin toteuttamista. 

Liikenneturvallisuuden jatkuvaa 
seurantaa varten suositellaan nimet-
täväksi sekä kunnassa että tie.- a 
vcsirakcnnuspiirissä yhteyshenkilö, 
joka tie- ja vcsirakennuspiirissä olisi 
liikenneturvallisuusinsinööri tai 
muu piiri-insinöörin nimeämä hen-
kilö ja kunnassa teknisen lautakun- 

nan/liikennelautakunnan sihteeri tai 
esittelijä, taikka muu sopiva liiken-
nesuunnitteluun perehtynyt hen-
kilö. 

Yhteyshenkilöiden tulisi hoitaa 
lähinnä seuraavia tehtäviä: 
- huolehtia liikenneturvallisuusti-

lannetta kuvaavien tietojen tal-
lentamisesta ja tilanteen kehitvk-
sen seuraamisesta 

- seurata liikenneympäristössä ta-
pahtuvia muutoksia ja suunnitel-
mia sekä arvioida niiden vaiku-
tusta liikenneturvallisuuteen 

- suorittaa tai teettää tarvittaessa 
pienehköjä liikenneturvallisuus-
selvityksiä 

- tuoda aktiivisesti julki taajaman 
maankäyttöön, liikennejiiij estelv-
j en toteutukseen ym. toimenpi-
teisiin liittyviä lijke'nneturvalli-
suusniikökohtia ja toimenpide- 
ehdotuksia 

- kutsua tarvittaessa kokoon kun-
nan ja tie'- ja vesirakennuslaitok-
sen liikcnncturvallisuustvöstä 
vastuussa olevan henkilökunnan 
intormointia ja ehdottamiensa 
parannustoimenpiteiden käsitte-
lyä varten. 
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Yhteistyön ensimmäisessä vai-
heessa tulisi sopia onnettomuusseu-
rannasta ja muiden tietojen talletta-
misesta ym. yhteistyöhön liittyvistä 
yksityiskohdista. Jatkossa yhteys- 
henkilöiden tulisi kokoontua sään-
nöllisesti, esim. kerran vuodessa to-
teamaan seurannan tulokset ja neu-
vottelemaan liikenneturvallisuustoi-
menpiteiden tarpeellisuudesta. Seu-
rannan tiheyteen vaikuttavat taaja-
makoko, tekeillä ja suunnitteilla 
olevien hankkeiden määrä sekä 
esiintyvien ongelmien määrä ja 
laatu. 

Seurannan tulokset ja ehdotetut 
toimenpiteet esitellään kunnassa ja 
tie- ja vesirakennuspiirissä liikenne- 

turvallisuudesta vastuussa oleville 
elimille tätä tarkoitusta varten tar-
peen mukaan kokoonkutsuttavassa 
neuvottelutilaisuudessa. Kyseisen 
kokouksen ajankohta tulisi valita 
ottaen huomioon eri osapuolien ta-
lousarvioiden valmisteluaikataulu. 

Neuvottelutilaisuuteen osallistui-
sivat vastaavat osapuolet kuin lii-
kenneturvallisuuden parantamis-
suunnitelman laatimista valvovaan 
projektiryhmään sekä lisäksi tar-
peen vaatiessa rahoituksen suunnit-
telusta vastaavat. Liikenneturvalli-
suuden jatkuvaan seurantaan kuu-
luvia tehtäviä ja niiden suoritus- 
tapaa on kuvattu lähemmin luvussa 
4 annetuissa ohjeissa. 

LIIKENNETURVALLISUUS— • TOIMENPITEIDEN 
TILANTEEN SEURANTA 	r: TOTEUTTAMISEN SEURANTA 

- 	onnettomuuspiste- - 	osallistuminen suun- 
karttojen laatiminen nitelmien laatimiseen 

- 	onnettomuustilanne- - 	osallistuminen toimen- 
karttojen laatiminen piteiden toteutuksen 

- 	kohdetarkastelut valvontaan 

LIIKENNEYMPÄRISTÖN 
KEHITtYMISEN SEURANTA :: 

- toimintojen sijoittu- 
misen seuranta 

- liikenteen kehitty- 
misen seuranta 

YHTEYSHENKILÖIDEN 
KOKOUS 

- toimenpiteiden vaiku-
tusten seuranta 

- neuvottelutilaisuuden 
valmistelu 

NEUVOTTELUTILAISUUS 

- yhteenveto liikenne-
turvallisuustilanteesta 
toimenpideohjelman 
tarkistaminen 

- liikenneturvallisuus- 
suunnitelman laati- 
misen aloittaminen 

Kuva 4. Kunnan ja tie- ja vesirakennuspiirin jatkuva yhteistyö taajamien liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi. 
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2.4 Liikenneturvallisuussuunnitte- 
lun niveltäminen muuhun 
suunnittelutoimintaan 

Liikenneturvallisuusalan yhteistyötä 
kehitettäessä tulee ottaa huomioon 
myös muut kuntien ja tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen tavoitteet sekä 
kyseisten organisaatioiden muu 
suunnittelutoiminta. 

Liikenneturvallisuussuunnitelma 
on suunnitteluprosessiin liittyvä 
osa, jonka tuloksena saadaan esille 
välittömästi toteutettavia liikenne- 
väylien hoito- ja liikenneympäris-
tön rakenteellisia parantamistoi-
menpiteitä. Suunnittelun tulok sia 
voidaan toisaalta käyttää myös läh-
töaineistona taajamien väyläsuun-
nitelmia laadittaessa ja ohjelmoi-
taessa. Eräissä tapauksissa saattaa 
olla mielekästä kytkeä liikenrietur-
vallisuussuunnitelman laatiminen 
osaksi käynnissä olevaa laajempi- 
alaista koko taajaman tai kunnan 
liikenneverkkoa käsittelevää tie-
verkkosuunnittelua. Väyläsuunnit-
telu ja liikenneverkkosuunnittelu 
edellyttävät turvallisuustarkastelua. 
Liikenneturvallisuussuunnitelmaa 
laadittaessa on otettava huomioon 
muut tekeillä olevat ja tehdyt suun-
nitelmat. 

Liikenneturvallisuuden paranta-
mista palvelevat toimenpiteet jou-
dutaan niveltämään muiden vhteis-
kunnan kannalta tärkeiden tavoit-
teiden saavuttamista palvelevaan 
toimintaan. Tämä tulisi ottaa huo-
mioon liikenneturvallisuutta paran-
tavien toimenpiteiden toteuttamis-
mandollisuuksia harkittaessa. 

Sekä kunnilla että tie- ja vesira-
kennuslaitoksella on omat toimin-
nansuunnittelujarjestelmänsä, joihin 
sisältyy lvhyelk, keskipitkälle ja 
pitkälle aikavälille laadittuj a suun-
nitelmia. Rahoitusta edcllvttävicn 
turvallisuustoimenpiteiden totcutta- 

mista 	ehdotettaessa tulisi ottaa 
huomioon suunnittelun aikavälit ja 
niistä johtuva toimenpiteen toteu-
tuksen aikataulu. 

2.41 Liikenneturvallisuussuunnitte- 
lun liittyminen kuntasuunnit- 
teluun ja kaavoitukseen 

Kunnallislain mukaan kunnalla on 
oltava kunnanvaltuuston ohjeellise-
na hyväksymä kunnan olojen kehit-
tämistä, hallinnon ja talouden hoi-
tamista sekä toimintojen sijoitta-
mista koskeva kuntasuunnitelma. 
Suunnitelma on laadittava vähin-
tään viideksi vuodeksi ja se on 
määräajoin tarkistettava. 

Kuntasuunnitelmassa pyritään 
luomaan kunnan ja sen eri osien ja 
hallinnonalojen kehittämistä koske-
vat tavoitteet 10-15 vuoden aika- 
tähtäyksellä. Tiedot esitetään kun-
tasuunnitelman tavoiteosassa. Kun-
tasuunnitelman toteuttamisosassa 
esitetään vuosittain ne konkreetti-
set toimenpiteet, jotka yleensä 5 
vuoden suunnitelmakaudella aio-
taan toteuttaa. 

Kuntasuunnitelmaan sisältyy lii-
kennettä koskeva osa. Liikennever-
kon kehittämistavoitteet esitetään 
tavoiteosassa ja varsinainen liiken-
neverkon rakennusohj dma toteut- 
tamisosassa. 	Kullekin toimialalle, 
kuten liikenteelle 	voidaan laatia 
tarvittaessa erillinen sek torisuunni-
telma, jolloin asioita voidaan käsi-
tellä laajemmin ja vksitviskohtai-
semmin kuin varsinaisessa kunta- 
suunnitelmassa. 

Liikenne tu ry alli su ussu u n ii itclm a 
on erillissuunnitelma, josta saatavia 
tietoja voidaan 	kävtriä hyväksi 
Lu ntasuunnitelma n 	liik enneosan 
laadinnassa . Toisaalta laaditun kun-
tasuunnitelman tavoitteita ja toi-
menpiteitä voidaan erillissuunnitel-
man avulla tarken taa 
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Kuntasuunnitelman 	tavoiteosa 
tarkistetaan valtuustokausittain ja 
toteuttamisosa vuosittain talousar-
vion laatimisen yhteydessä. Liiken-
neturvallisuuden jatkuvan seuran-
nan avulla voidaan suorittaa kunta- 
suunnitelman toteuttamisosan vuo-
sittaiset tarkistukset ja selvittää ko-
konaisvaltaisen liikenneturvallisuus-
suunnitelman laatimisen tarve. 

Näissä ohjeissa on käsitelty pää-
asiassa liikenneturvallisuuden paran-
tamista jo rakennetussa ympäristös-
sä. Liikenneturvallisuusongelmat 
ovat syntyneet osaksi maankäytön 
kehittyessä ilman kokonaisvaltaisia 
taajamien kehittymistä ohjaavia 
suuntaviivoja sekä toisaalta kaavoi-
tusvaiheessa tehtyjen ratkaisujen 
myötä. Keinot ja mandollisuudet 
rakennetussa ympäristössä taajama- 
olosuhteissa turvallisuuden paranta-
miseen ovat monissa tapauksissa ra-
jalliset mm. tilakysymystenjohdos-
ta. Tästä syystä jo yleis-, osayleis-
ja asemakaavoitusvaiheissa tulisi 
kiinnittää riittävän suurta huomiota 
turvallisen liikenneympäristön luo- 
m iseen. 
Liikenneturvallisuuden suunnittelua 
on käsitelty myös sisäasiainminis 
teriön julkaisuissa. Kaavoituk sen 
yhteydessä tapahtuvalle suunnitte-
lulle voidaan tuottaa lähtötietoa lii-
kenneturvallisuuden parantamis-
suunnitelman laatimisen yhteydes-
sä. Toisaalta olemassa ja tekeillä 
olevat kaavat muodostavat keskei-
sen lähtökohdan sekä asettavat tiet-
tyj ä raj oituk sia liikenneturvallisuus-
suunnittelulle. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman 
tuloksena saadaan esille huomattava 
määrä liikenteenohj aukseen, kun-
nossapitoon ja rakentamiseen liitty-
viä pienempiä toimenpiteitä, jotka  

voidaan toteuttaa normaalin kun-
nossapidon yhteydessä vuotuisten 
määrärahojen puitteissa. 

2.42 Liikenneturvallisuussuunnitte-
lun liittyminen TVL:n toimin-
nansuunnitteluun 

Tie-ja vesirakennuspiirin toiminnan 
suunnittelujärjestelmässä eri aika-
välin suunnitelmien laadinta on kyt-
ketty samaan prosessiin. Pitkän 
tähtäyksen suunnitelma (10-15 v) 
laaditaan muutaman vuoden välein. 
Pitkän tähtäyksen suunnitelmat si-
sältävät mm. piirin tavoitteiden, 
yleisten toimintaperiaatteiden ja 
noudatettavan tiepolitiikan määrit-
telyn sekä liikenneverkkojen kauas-
kantoisen suunnittelun. 

Keskipitkän tähtäyksen suunni-
telma (5 v) tarkistetaan vuosittain 
ja se sisältää ohjelmakauden raken-
tamiskohteet aj oitettuna ja sij oitet-
tuna arvioituihin rahoituskehyksiin. 
Toimenpideohjelmaa ei vahvisteta 
virallisesti noudatettavaksi, vaan se 
on ohjeena piirin sisäisen toiminnan 
suunnittelua ja lyhyen tähtäyksen 
suunnittelua varten. 

Lyhyen tähtäyksen suunnitelma-
na piirissä laaditaan yksivuotinen 
toimintasuunnitelma. Toiminta- 
suunnitelman perusteella tehdään 
esitys valtion tulo- ja menoarviossa 
varattaviksi määrärahoiksi. Siinä 
osoitetaan erikseen varat yleisten 
teiden kunnossapitoon ja rakenta-
miseen. Rakentamis-ja parantamis-
hankkeisiin osoitetaan varat siten, 
että kustannusarvioltaan tiettyä ra-
jaa suuremmat mainitaan erikseen 
nimettyinä. Tämän lisäksi on pii-
reittäin varattu määräraha pieneh-
köjä tie- ja siltatöitä varten. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman 
perusteella syntyvä toimenpideoh-
jelma palvelee eri toimintasuunni-
telmien laatimista riippuen toimen- 
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piteiden laadusta ja toteuttamiskus- 
tannuksista. Parantamishankkeiden 
toteutumisaikataulu riippuu hank- 
keiden 	laajuudesta ja määrästä 
suunnittelualueella 	sekä kiireelli- 
syysjärjestyksestä koko tieverkon 
hankkeet huomioon ottaen. 

Liikenneturvallisuussuunnjtelmas-
sa esille tulevat kunnostus-ja liiken-
teenohjaustoimenpiteet sekä eräissä 
tapauksissa myös pienehköt paran-
tamishankkeet voidaan toteuttaa  

kunnossapidon yhteydessä tiemes-
taripiirin toimesta kunnossapidon 
määrärahoilla. Pienehköjä rakenta-
mishankkeita, (kuten esim. tasoliit-
tymien turvallisuusjärjestelyt ja ke-
vyen liikenteen järjestelyt) jollaisia 
liikenneturvallisuustoimenpiteet 
usein ovat, voidaan rajoitetussa 
määrin toteuttaa mm. jatkuvan seu-
rannan esilletuomina pienehköihin 
tiehankkeisiin varattujen määrära-
hojen puitteissa. 

3. Liikenneturvallisuus — 
suunnitelman laatiminen 

Projektiyhteistyönä laadittava lii-
kenneturvallisuussuunnitelma 	ja- 
kautuu kolmeen päävaiheeseen: 
— liikenneturvallisuuden nykytilan- 

teen selvityksen laatiminen 
- liikenrieturvallisuuden paranta- 

mistoimenpiteiden suunnittelu 
- toimenpideohjelman laatiminen 

£ARA,4TAMISTOIMENPITHDEN TOIMENPIDEOWELMAN 
NYKYTILANTF -\ SILVITYS 	 SUUNCTTLU 	 LAATiMINEN 

Ongelma- 
kohteet 

Kuva 5. Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen työvaiheet ja niiden niveltyminen 
jatkuvaan seurantaan. 

1 Tyon aloittaminen 

- otgafliaatIo 
- tynntavnhtIcet 
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Liikenneturvallisuussuunnitelman 
laatimiseen voidaan sisällyttää joko 
kaikki kuvassa 5 esitetyt työvaiheet 
tai niistä tärkeimmät ottaen huo-
mioon käytettävissä olevat resurssit 
ja alueen ongelmat. Työvaiheet 
raportoidaan työn aikana proj ekti-
ryhmän käsittelyn edellyttämässä 
muodossa. Työnaikainen rapor-
tointiaineisto kootaan suunnitelma-
kansioon, joka jää työn päätyttyä 
suunnittelijoiden käyttöön. Lii-
kenneturvallisuussuunnitelma lähe-
tetään käsiteltäväksi päätöksiä ja 
toteuttamista varten j ohtosäännössä 
osoitetuille elimille. 

3.1 Liikenneturvallisuuden nyky-
tilanteen selvitys 

Liikenneturvallisuuden nykytilan-
teen tutkimiseksi voidaan suorittaa 
olosuhde- ja onnettomuusselvityk-
siä, haastatteluja sekä konfiiktitut-
kimuksia. Tietoja nykytilanteesta 
tarvitaan ongelmallisten kohteiden, 
onnettomuuksien ja vaarallisten ti-
lanteiden syy-yhteyksien sekä pa-
rantamistoimenpiteiden määrittämi-
sessä. 

Nykytilanteen selvityksessä voi-
daan soveltuvin osin käyttää liitteen 
5 mukaista toimenpidekorttia. Eri 
vaiheissa esille tulevat liikennetur-
vallisuuden parantamiseen tähtäävät 
toimenpideideat kirjataan toimen-
piteiden suunnitteluvaihetta varten. 

3.11 Olosuhdeselvitykset 
Olosuhdeselvityksissä kerätään tie-
toja maankäytöstä, liikenteestä ja 
liikenneverkosta sekä aikaisemmista 
suunnitelmista. Tietoja saadaan lä-
hinnä kuntasuunnitelmasta, yleis-
kaavallisista selvityksistä, muista 
suunnitelmista sekä maastotarkaste-
lujen avulla. Eräissä tapauksissa on 
tarpeen suorittaa täydentäviä tutki-
muksia. 

Maankäyttöä ja liikkumisympä-
ristöä koskevilla tarkasteluilla on  

suuri merkitys pienissä taajamissa. 
Suurissa taajamissa päähuomio olisi 
kiinnitettävä liikenneverkon ja lii-
kenteen tarkasteluihin tekemällä 
tarpeen mukaan esim. joukkolii-
kenne-, tavaraliikenne-, koulumat-
ka- ja pysäköintiselvityksiä. 

3.11.1 Maankäyttötiedot 
Kuntasuunnitelmaan ja kaavoituk- 
seen 	liittyvistä selvityksistä on 
yleensä 	saatavissa valmiit tiedot 
nykyisestä ja suunnitellusta maan- 
käytöstä, kuten asuminen, työpai-
kat, koulut, palvelut ym. Suunnit-
telua varten tarvitaan seuraavia tie- 
toi a: 
- asukasmäärät osa-alueittain 
- työp aikk amäärät osa-alueittain 
- teollisuusalueiden sijainti ja yleis- 

tiedot kuljetuksista 
- koulut, koulupiirit ja päivähoito-

paikat 
- kaupallisten palveluiden sijainti 

ja luonne 
- liikennepalvelut, kuten huolto-

asemat, terminaalit me. 
- urheilu-ja ulkoilualueiden sijainti 

ja toiminnan luonne 
- muut julkiset palvelut 
- erilliset palvelukeskittymät kuten 

ostokeskukset jne. 
Tiedot tulisi esittää yleensä kar-

toilla 1:5 000 - 1:20000 (kuva 6). 
Maankäytöstä johtuvia liikenne- 

turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä 
arvostellaan sekä koko yhdyskunta-
rakenteen että lähialueen ratkaisu-
jen kannalta. Arvostelussa tulisi 
kiinnittää huomiota lähinnä seuraa-
viin tekijöihin: 
- sijaitsevatko asunnot, työpaikat 

ja palvelut niin, että luodaan 
edellytykset käyttää turvallisia 
kulkumuotoja (kevyt liikenne, 
j oukkoliikenne) 

- onko uudet toiminnot suunnitel-
tu sijoitettavaksi niin, että luo-
daan edellytykset käyttää turva!-
lisia liikenneverkon osia 
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sijaitsevatko 	lähipalvelut niin, 	- onko koulujen ja lasten päivä- 
ettei muodostu moöttoriajoneu- 	hoitolaitosten sijainti lasten liik- 
voliikenteen ja kevyen liikenteen 	kumisedellytysten kannalta tur- 
häiriökohtia 	 vallinen. 
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3.11.2 Liikenneverkko ja liikenne 
Nykyisen liikenneverkon osalta sel-
vitetään kevyen liikenteen ja moot-
toriajoneuvoliikenteen järj estelyt. 
Huomiota kiinnitetään erityisesti 
liikenteen ohjaukseen ja liikenne- 
teknisiin ratkaisuihin pää- ja ko-
kooj aväylillä. Tarvittavia tietoja 
ovat: 
- autoliikenteen väylien hallinnolli-

nen jako (yleiset tiet, kadut, kaa-
vatiet, yksityistiet) ja väylien toi-
minnallinen j äsentely (pääväylät, 
kokoojaväylät, liityntäväylät) 

- liikennetekninen poikkileikkaus 
(ajokaistat, kevyen liikenteen rat-
kaisut ym.) 

- päällysteja sen kunto 
- viitoitetut reitit, pitkämatkaisen 

liikenteen reitit 
- etuajo-oikeutetut väylät, nopeus- 

rajoitukset, pysäköintirajoitukset 
- liikenteen ohjaus pääväylien liit- 

tymissä, liikennevalot 
- kevyen liikenteen väylät, eritaso-

risteilyt, eräissä tapauksissa suo-
jatiet 

- rautatien tasoristeykset. 
Liikenneverkon kuormitustiedot 

hankitaan yleensä aikaisemmin suo- 
ritetuista 	liikennelaskennoista ja 
määräpaikkatutkimuk sista. 	Yleis- 
ten teiden osalta tiedot saadaan tie- 
laitoksen suorittamista liikennelas-
kennoista. Liikennemäärätietoj en 
selvittäminen pää- ja kokoojaväy-
lien osalta on yleensä riittävä. 

Joukkoliikenteen osalta selvite-
tään linja-autolinjojen reitit, termi-
naalitja tärkeimmät pysäkit. 

Nykyisen liikenneverkon liiken-
neturvallisuuden arvostelemiseksi 
selvitetään seuraavat tiedot: 
- vastaako väyläverkon jäsentely 

liikenteellisiä tarpeita 
- onko kevyt liikenne erotettu ajo-

neuvoliikenteestä pää- ja ko-
kooj aväylillä 

- vastaako väylän tekninen taso ja 
liikennetekniset ratkaisut väylä- 
verkon jäsentelyä ja liikenteen 
tarpeita 

- onko väyläverkolla kohtia, joissa 
liikenne ruuhkautuu. 
Liikennetiedot sekä yhteenvedon 

tulokset voidaan esittää kartoilla 
1:5000-1:20000 (kuva 7-8) 

Tarkasteltaessa liikenneturvalli-
suustilannetta useamman vuoden 
ajalta on otettava huomioon liiken-
nej ärj estelyj en muutokset vastaava-
na aikana. Samoin tulisi tutkia lähi-
vuosina toteutettavaksi suunnitellut 
liikennehankkeet ja arvioida niiden 
merkitys liikenneturvallisuuden 
kannalta. 

3.11.3 Maastotarkastelu 
Maastotarkasteluja on tarpeen suo-
rittaa kandessa vaiheessa. Ensim-
mäinen tarkastelu tehdään perus-
tietoja kerättäessä. Toinen tarkas-
telu suoritetaan ongelmallisten koh-
teiden määrittämisen jälkeen niissä 
kohteissa, jotka onnettomuustieto-
jen tai muiden selvitysten perusteel-
la on todettu ongelmallisiksi. Lii-
kenneteknisten asiantuntijoiden tu-
lisi 	tutustua henkilökohtaisesti 
maastossa tilanteeseen, jotta olo-
suhteet tulevat toimenpidesuunnit- 
telussa 	otetuksi riittävästi huo- 
mioon. Maastokäyntien aikana tu-
lisi tärkeimpiä kohteita ja liikenne- 
tilanteita valokuvata analyysi- ja 
suunnitteluvaiheiden tarpeita var-
ten. 

20 



Kuva 7. Esimerkki taajaman liikenneverkosta  

s, f  

.LL6 (':.r:.] 

/4 -, 

\ 
S. Lii Lii Lii 5 ,  

10 6 •o , 
5. 0.1 S. 

— 7 ISO 	 0 

s. 
• i, 50• 	 ¶0 

Lii 

Soi ,zii 
8.0;.., At 0.0 

0 
flI• 3!. 

0.0 nt 

15 

2 
•:!;!' '._•.I:i ________________ 

14 I100lii?0 	 sis 12 ii ti 3* 
Lii 	Lii 	Lii Lii s, 

15 
_ 

IUVLI 0-3. 	 33UIIU 	IyUyICII pvruivciii LoueLu! ongeimaonreer 
21 



Perustietoja hankittaessa kiinni-
tetään huom jota väyläverkon lii-
kenneteknisiin ratkaisuihin, kuten 
liikenteen ohjaukseen, liittymäjär-
jestelyihin, kevyen liikenteen väylä- 
verkon jatkuvuuteen ym. tekijöihin. 
Maastotarkastelun yhteydessä voi-
daan tarkkailla liikennettä liikenne- 
järjestelyissä esiintyvien ongelmien 
selvittämiseksi. 

Ongelmallisten kohteiden osalta 
suoritetaan tarkempi tarkastelu, 
jossa selvitetään yksityiskohtaisesti 
kohteen tekniset puutteet. Huo-
miota kiinnitetään mm. seuraaviin 
tekijöihin: 
- tien tai kadun poikkileikkaus 
- ajoradan pituus- ja sivukaltevuu-

det 
- päällysteen kunto 
- ajoratamerkinnät ja niiden kunto 
- liikennemerkitja niiden kunto 
- liikenteen ohjaus (erityisesti väis- 

tämisvelvollisuudet) 
- kevyen liikenteen järjestelyt (eri-

tyisesti erottelu aj oneuvoliiken-
teestä) 

- näkemäesteet 
- tiehen liittyvät rakenteet ja lait-

teet. 
3.11.4 Muut selvitykset 
Liikenneolosuhteiden riittävää sel-
vitystä varten on eräissä tapauk-
sissa syytä suorittaa myös määrä-
paikkatutkimuksia, pysäköintitutki-
muksia, tutkimuksia koululaislii-
kenteestä, rautateiden tasoristeys-
ten käytöstä, joukkoliikenteestä tai 
tavaraliikenteestä jne. 	Tällaisia 
tutkimuksia tarvitaan 	pääasiassa 
suurehkoissa taajamissa, mikäli ajan 
tasalla olevaa tietoa ei ole muutoin 
saatavissa. Tärkeätä on saada tietoa 
alueella päivittäin liikkuvien liiken-
netottumuksista, lasten koulumat-
koista ja liikkumisesta koulun lähi-
ympäristössä sekä eri yhteyksissä 
tehdyistä toimenpidealoitteista 
(kuvat 9ja 10). 

3.12 Onnettomuusselvitykset 
Liikenneturvallisuussuunnitelman 
tärkeimmän lähtökohdan muodos-
tavat tiedot liikenneonnettomuuk-
sista. Perusaineisto laaditaan polii-
sin ilmoittamista tieliikenneonnet-
tomuuksista. 	Perusaineistoa voi- 
daan täydentää tutkijalautakuntien 
aineistolla ja liikennevakuutusyhdis-
tyksen aineistolla. R au tateillä ta-
pahtuneista tieliikenteen onnetto-
muuksista saadaan poliisin aineistoa 
täydentävää tietoa VR: n paikalli-
sesta ratapiiristä. 

3.12.1 Poliisin ilmoittamiin tielii-
kenneonnettomuuksiin pe-
rustuva onnettomuusana-
lyysi 

Onnettomuustiedot saadaan poliisin 
täyttämistä ilmoituksista (poliisilo-
make 503, liite 1). Tienpitäjälle 
osoitetut lomakkeet ovat yleisten 
teiden osalta tiepiirissä ja muiden 
väylien osalta yleensä kunnassa. Jos 
kunnan hallussa olevissa tiedoissa 
on puutteita, täydennys saadaan 
parhaiten poliisin hallussa olevista 
tiedoista. Ilmoituslomake on muut-
tunut vuoden 1978 alusta. Van-
hemmista lomakkeista saadaan peri-
aatteessa samat tiedot kuin nykyi-
sistä. 

Onnettomuustiedot 	hankitaan 
3-5 vuoden ajalta. Poliisilomak-
keen tietoja täydennetään tarvit-
taessa ainakin onnettomuuspaikkaa 
ja onnettomuustyyppiä koskevien 
tietojen osalta. Kartalle 1:5 000-
1: 20 000 merkitään onnettomuuk-
sien tapahtumapaikat vakavuusas-
teen mukaan eritellen (onnetto-
muuspistekartta, kuva 11). 

22 



Kuva 9. Esimerkki kou1umatkatutktmukseIla saatavista tiedoista. Polkupyörällä koulwnatkansa kulke-
vien vaarallisiksi kokemat kohteet. 1 cm:n pylväs vastaa 20 ilmoitusta. 
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Ilmoituslomakkeiden avulla sel-
vitetään onnettomuuksista seuraa-
vat tiedot: 
- onnettomuuksien kokonaismäärä 

vakavuusasteittain (moottoriajo-
neuvoliikenne ja kevyt liikenne 
erikseen) 

- onnettomuustyypit vakavuusas-
teittain 

- onnettomuuksien kasautumispis-
teet (kohteet, joissa on tapahtu-
nut selvästi enemmän onnetto-
muuksia kuin keskimäärin muissa 
kohteissa) 

- muut onnettomuuksien tyypilli-
set tiedot, kuten kohteittaiset ja 
ajalliset jakautumat jne. 
Onnettomuuksien 	analysointi 

voidaan tarkoituksenmukaisimmin 
suorittaa keräämällä suunnittelun 
kannalta tärkeimmät tiedot yhteen-
vetotaulukkoon (liite 2), johon ne 
merkitään koodeina. Aineiston kä-
sittely voidaan suorittaa ATK: ila, 
mikä tulee kyseeseen lähinnä suu-
rissa ja keskisuurissa kaupungeissa. 
Pienemmissä taaj amissa tilastolliset 

yhteenvedot voidaan helposti suo-
rittaa käsin yhteenvetotaulukon 
avulla. 

Onnettomuuksien kasautumispis-
teistä tehdään yksityiskohtainen 
tarkastelu. Ilmoituslomakkeiden 
avulla laaditaan onnettomuuksista 
tilannekartta (kuva 12), jossa esite-
tään tiedot onnettomuustilanteista. 
Liikenneympäristö tutkitaan maas-
totarkastelun avulla. Eri tekijöiden 
selvittämisellä pyritään arvioimaan 
onnettomuuksiin johtaneita syitä ja 
löytämään liikenneteknisiä toimen-
piteitä, jotka vaikuttavat liikenne-
turvallisuutta parantavasti. 

Toimenpidekortteihin (liite 5) 
täytetään tässä työvaiheessa seuraa-
vat kohdat: 
- kohteen kuvaus (liikenneympä-

ristö ja onnettomuudet) 
- liikennemäärät 
- vaikutus onnettomuuksiin: ta-

pahtuneet onnettomuudet ja ai-
kaisempien toimenpiteiden vai-
kutus 
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3.12.2 Tutkij alautakuntien aineis-
ton käyttö 

Poliisin täyttämän ilmoituslomak-
keen tietoja on eräissä tapauksissa 
mandollista täydentää läänin lii-
kenneonnettomuuksien tutkijalau-
takunnan keräämien tietojen perus-
teella. Niistä saadaan poliisiloma-
ketta tarkemmat tiedot tieolosuh-
teista, tien kunnossapidosta, tiehen 
kuuluvista laitteista ja liikennetilan-
teesta. Tie- ja vesirakennuspiirin 
edustaja on yleensä mukana lauta-
kunnan toiminnassa, joten tiedot 
saa parhaiten piirin välityksellä. 

3.12.3 Vakuutusyhtiöiden vahinko- 
ilmoitusaineisto 

Liikennevakuutusyhdistyksen tilas-
to perustuu vakuutuksen ottajien 
vahinkoilmoituksiin. Tilasto sisäl-
tää n. kaksinkertaisen määrän on-
nettomuustapauksia verrattuna po-
liisin aineistoon. Onnettomuuksien 
paikallistaminen on vaikeampaa 
kuin poliisin onnettomuusilmoituk-
sissa. Vakuutusyhtiöiden aineiston 
käyttö kohteittaisessa suunnittelus-
sa edellyttää, että vahinkoilmoitus-
lomakkeet ovat suunnittelijan käy-
tössä. Lomakkeiden saamisesta on 
erikseen sovittava liikennevakuutus-
yhdistyksen kanssa. 

3.13 Haastattelut 
Liikenneturvallisuuden 	kannalta 
ongelmallisten kohtien löytämiseksi 
tulisi suorittaa haastatteluja, joiden 
avulla saadaan tietää asukkaiden, 
tienkäyttäjien ym. henkilöiden 
omakohtainen näkemys siitä, mitä 
kohteita tulisi erityisesti liikenne-
turvallisuuden kannalta parantaa. 

Haastateltavat henkilöt tulisi va-
lita seuraavista ryhmistä: 
1. Asukkaat 

- asukasyhdistykset 
- kylätoimikunnat 
- muut järjestöt 

2. Koulut 
- oppilaat 
- opettajat 
- koulutoimen johtajat 
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Työpaikat 
- työntekijät 
- kuljetuspäälliköt tms. 

4. Ammattimaiset autonkuljettajat 
- palokunnan autonkuljettajat 
- poliisiautojen kuljettajat 
- linj a-autonkulj ettaj at 
- taksinkuljettajat 
- jakeluautojen kuljettajat 
- autokoulujen opettajat 
- koululaiskuljetuksia hoitavat 

autonkuljettajat 
Poliisi 
- liikennevalvontaa suorittavat 

poliisit 
- liikenneonnettomuuksia tutki-

vat poliisit 
6. Tien kunnossapitäjät 

- TVL:n tiemestari 
- kaupungin katurakennusmes-

tari 
- kunnan tierakennusmestari 

7. Muut 
vammaisjärjestöt 

- muut yhteisöt ja järjestöt. 
Haastattelut on yleensä syytä 

tehdä henkilökohtaisesti siten, että 
suunnittelija keskustelee valmiin 
kysymysluettelon (esimerkki liit-
teenä 3) pohjalta haastateltavien 
kanssa. Vastaaj ien liikkumistottu-
musten selvittämisen jälkeen pyri-
tään tärkeimpänä asiana tutkimaan, 
mitä kohteita haastateltava pitää 
erityisen vaarallisina ja miksi. Työ-
paikoilla ja kouluissa suoritettavas-
sa haastattelussa kysytään mielipi-
dettä lähialueen kevyen ja joukko- 
liikenteen järjestelyistä. Kunnossa-
pitäjältä selvitetään kunnossapitoon 
liittyvät liikenneturvallisuusongel-
mat ja tienkäyttäjien mandollisesti 
esittämät korvausvaatimukset. Po-
liisilta saadaan tietoja tavallisim-
mista liikennerikkomuksista. 

Haastattelujen pohjalta tehdään 
yhteenveto niistä kohteista, jotka 
haastateltavat kokevat vaarallisiksi 
ja kirj ataan haastateltavan ehdotuk-
set liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi. Haastattelutietoja käytet-
täessä on huomattava, että omakoh-
taisesti vaaralliseksi koetut kohteet 



eivät aina ole onnettomuuksien ka-
sautumisp isteitä. Liikenneturvalli-
suustoimenpitein pyritään kuiten-
kin lisäämään myös ihmisten viih-
tyvyyttä parantamalla vaarallisiksi 
koettuja kohteita onnettomuuksien 
kasautumispisteiden ohella. 

3.14 Konfiiktitutkimukset 
Onnettomuustiedot eivät satunnais-
vaihteluiden johdosta anna kaikissa 
tapauksissa riittäviä perusteita joh-
topäätösten tekemiseen liikennetur-
vallisuuden nykytilasta. Lisäinfor-
maation saamiseksi voidaan ongel-
mallisimmissa kohteissa järjestää 
konfliktitutkimuksia, joiden avulla 
saadaan lyhyessä ajassa tietoja koh-
teen liikenneturvallisuusongelmista. 

Konfiiktitutkimuksella tarkoite-
taan liikenteen tarkkailuun perustu-
vaa tutkimusmenetelmää. Siinä ti-
lastoidaan liikennetilanteet, joissa 
tienkäyttäjä suorittaa nopean jarru-
tuksen, väistöliikkeen tai muun sel-
laisen välttääkseen vaaratilanteen 
tai onnettomuuden syntymisen 
(kuva 13). Konfiiktitutkimuksen 
käyttö liikenneturvallisuustyössä  

perustuu tutkimukseen, jonka mu-
kaan konfliktitilanteiden lukumää-
rä on verrannollinen onnettomuuk-
sien lukumäärään samassa koh-
teessa. 

Konfliktitutkimukset ovat tar-
peen lähinnä seuraavissa tapauk-
sissa: 
- kohteessa, joka koetaan vaaralli-

seksi, mutta jossa onnettomuuk-
sia on tapahtunut vähän 

- kohteessa, josta halutaan lisätie- 
toja 	parantamistoimenpiteen 
määrittämistä varten 
Konfliktitutkimus edellyttää 

koulutetun henkilökunnan käyttöä 
sekä tarkkailuvaiheessa että kerätyn 
aineiston tulkinnassa, jotta tulokset 
olisivat vertailukelpoisia ja luotetta-
via. Tämä rajoittaa useimmiten me-
netelmän käytön ongelmallisiksi to-
dettuihin kohteisiin. Näissä koh-
teissa konfiiktitutkimuksen avulla 
saadaan viitteitä liikenneteknisistä 
toimenpiteistä, joilla konfiiktien 
määrää voidaan vähentää ja turvalli-
suutta lisätä. Parantamistoimenpi-
teen toteutuksen jälkeen vaikutuk-
sia voidaan arvioida konfliktitutki-
muksen avulla. 
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3.15 Yhteenveto liikenneturvalli-
suuden nykytilasta 

Nykytilanteen selvityksen perus-
teella määritellään eri osaselvitys-
ten yhteenvetona liikenneturvalli-
suuden ongelmakohteet, joita ovat 
onnettomuuksien kasautumispisteet 
ja haastattelujen, olosuhdeselvitys-
ten sekä konfiiktitutkimusten avul-
la todetut muut vaaralliset tai vaa-
rallisiksi koetut kohteet. 

Onnettomuuksien kasautumisp is-
teet voidaan määrittää poliisin tie-
toon tulleiden onnettomuuksien 
kokonaismäärän ja vakavuusasteen 
perusteella tai laskemalla onnetto-
muusmäärien suhde liikennemääriin 
tai liikennesuoritteisiin. Tarkaste-
luissa on yleensä syytä painottaa 
henkilövahinkoon johtaneita onnet-
tomuuksia, koska tilastojen edusta-
vuus näiden osalta on parempi kuin 
kaikkien onnettomuuksien osalta. 
Näin voidaan myös toimenpiteet 
keskittää kohteisiin, jotka onnetto-
muuksien seurausten kannalta ovat 
ongelmallisimpia. 

Haastatteluissa tulee esille haas-
tateltavien vaarallisiksi kokemat 
kohteet. Usein pääosa näistä koh-
teista on myös onnettomuustilasto-
en mukaan onnettomuusalttiita, 
mutta myös uusia kohteita voi tulla 
esille. Myös tällaisten kohteiden 
parantamista tulee tutkia. Konflik-
titutkimuksen avulla voidaan hank-
kia lisävalaistusta näiden kohteiden 
ongelmista. 

Olosuhdeselvityksen perusteella 
todetaan ongelmakohteet, joissa lii-
kennejärjestelyt eivät liikennetur-
vallisuuden kannalta nykyisin vas-
taa liikenteen ja ympäristön vaati-
muksia. Näitä ovat ensisijassa koh-
teet, joissa liikenne ja ympäröivä 
maankäyttö ovat ristiriidassa, lii-
kenneverkko on jäsentymätön ja 
kevyt liikenne on puutteellisesti 
erotettu moottoriaj oneuvoliiken-
teestä. 

Konfiiktitarkastelujen perusteel-
la voidaan määrittää liikenneturval-
lisuuden ongelmakohteita ja selvit-
tää yksityiskohtaisesti liikennerat-
kaisujen puutteita niissä. Konfiikti-
tutkimus yleensä täydentää tietout-
ta muilla perusteilla ongelmalliseksi 
koetusta kohteesta. Konfliktitutki-
muksella voidaan myös etsiä ongel-
makohteita erityisesti viime aikoina 
toteutetuissa järjestelyissä, joissa 
onnettomuusmäärät saattavat olla 
lyhyen käytössäoloajan johdosta 
vähäisiä. 

Toimenpidekohteiden määrittä-
miseksi laaditaan kartta ja taulukko 
eri tarkastelutapojen perusteella 
ongelmallisiksi todetuista kohteista 
(kuva 14). Tarkastelun avulla pyri-
tään löytämään ne tie- ja katuosuu-
det, joihin parantamistoimenpiteet 
tulisi ensisijassa kohdistaa. Ongel-
mallisimpien kohteiden lisäksi on 
otettava huomioon kohteet, joissa 
pienin toimenpitein voidaan liiken-
neturvallisuutta lisätä. Taulukkoa 
tehtäessä ei pyritä asettamaan koh-
teita vaarallisuusjärjestykseen. 
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PERUSTE 
KOHDE 	 onn. 	haast. 	olos. 	konf. 

Lukiokatu/Eureninkatu 	 X 	X 	X 	X 
Parolantie/Erottajankatu 	 X 	X 
Turuntie/Parolantie 	 X 	 X 
Turuntie/Poltinahontie 	 X 	X 
Hopeaseppientie/Kaivokatu 	 X 	X 
Viipurintie/Arvi Kariston katu 	X 	X 	X 
Viipurintie/Hämeentie 	 X 	X 
Aulangontie/Viipurintie 	 X 	 X 
Viipurintie/Hätilänkatu 	 X 	 X 

Kuva 14. Esimerkki ongelmallisten kohteiden yhteenvedosta 

3.2 Liikenneturvallisuuden paran-
tamistoimenpiteiden suun-
nittelu 

Liikenneturvallisuuden parantamis-
toimenpiteiden suunnittelussa tulisi 
ottaa tavoitteeksi sekä yksittäisten 
ongelmallisiksi osoittautuneiden 
kohteiden tehokas parantaminen 
että liikeneturvallisuuden yleinen 
kohentaminen kyseisellä alueella 
toteutettavilla tie- ja liikennetekni-
sillä toimenpiteillä tai valistustoi-
menpiteillä. Toimenpiteiden tulisi 
olla sopusoinnussa muiden suunni-
telmien kanssa ja käytettävissä ole-
vat resurssit huomioon ottaen oi-
kein mitoitettuj a. 

Toimenpiteiden suunnittelu kä-
sittää yksittäisten toimenpidevaih-
toehtoj en tarkastelun, toimenpide- 
ehdotusten suunnittelun ja vaiku-
tusten arvioinnin. 

3.21 Toimenpidevaihtoehtojen tar-
kastelu 

Liikenneonnettomuuksien analyysi 
muodostaa tärkeimmän lähtökoh-
dan selvitettäessä kysymykseen tu-
levia vaihtoehtoisia turvallisuuden 
parantamistoimenpiteitä. 	Lisäksi 
toimenpidevaihtoehtoj a 	voidaan 
määrittää tarkastelemalla nykytilan- 
teen selvityksen yhteydessä kerät- 
tyä aineistoa sekä toimenpideideoi- 
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ta, jotka pohjautuvat maankäyttö-
tietojen analysointiin, liikenteen ja 
liikenneverkon tarkasteluihin, maas-
totarkastelujen yhteydessä tehtyi-
hin havaintoihin, haastatteluihin ja 
muihin mandollisiin selvityksiin. 

Kysymykseen tulevien toimenpi-
teiden valitsemisessa tarvitaan lii-
kenneteknistä asiantuntemusta. 
Toimenpiteiden valinta edellyttää 
voimassa olevien määräysten, nor-
mien ja ohjeiden tuntemusta sekä 
aikaisempiin tutkimustuloksiin pe-
rustuvaa tietoa toimenpiteiden vai-
kutuksista liikenneturvallisuuteen. 
Toimenpiteiden tarkastelussa tulisi 
ottaa huomioon kaikki tienkäyttä-
järyhmät ja niiden liikkumiseen 
mandollisesti liittyvät ongelmat. 
Eräitä yleisiä liikenneturvallisuutta 
parantavia toimenpiteitä sekä toi-
menpiteitä erityyppisten onnetto-
muuksien välttämiseksi on lueteltu 
liitteessä 4. Laajemmin liikenne-
turvallisuuden parantamista taaja-
ma-alueella on käsitelty mm. kirjal-
lisuusluetteloon sisältyvissä julkai-
suissa 1-12. 

Ensimmäisessä vaiheessa pyritään 
tarkastelemaan pienten toimenpitei-
den toteuttamiskelpoisuutta. Pie-
nillä toimenpiteillä tarkoitetaan 
kustannuksiltaan halpoja ja yleensä 
nopeasti toteutettavia toimenpitei-
tä, kuten esim. liikenteenohj austoi-
menpiteet. Näillä pystytään no-
peasti ja usein ensi vaiheessa tehok-
kaastikin vaikuttamaan liikennetur-
vali isuuteen. 

Toiminnansuunnittelussa toimen-
piteet voidaan jakaa neljään eri pää-
ryhmään: 
- hoitotoimenpiteet 
- kunnostustoimenpiteet 
- ylläpitoinvestoinnit 
- kehittämistoimenpitect 

Hoitotoimenpiteet ovat toimen-
piteitä, joiden avulla varmistetaan 
teiden päivittäinen liikennekelpoi-
suus. Toimenpiteitä ovat esim. 
päällysteen paikk aus-, lumenpois-
to-, liukkauden torjunta- ja liiken-
teenohj austoimenpiteet. 
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Liikenteenohj austoimenpiteillä 
voidaan paitsi selventää liikenne- 
ympäristössä käyttäytymisen muo-
toja myös ratkaisevasti vaikuttaa lii-
kenneverkon jäsentelyyn tähtäävien 
pyrkimysten toteutumiseen. Tär-
keimpiä toimenpiteitä tältä kannal-
ta ovat väistämisvelvoli isuuksien 
osoittaminen, läpikulkuliikenteen 
ohjaaminen sekä erityisesti suurissa 
taajamissa katujen yksisuuntaista-
minen ja liikennevaloj en asentam i-
nen. 

Erityisesti taajama-alueella tar-
kasteltavia liikenteen ohjaukseen 
liittyviä asioita ovat pysäköintijär-
jestelyt, joiden voidaan katsoa jois-
sakin tapauksissa aiheuttavan lii-
kenneturvallisuusongelmia. Ongel-
mina tulevat esille lähinnä kadun-
varsipysäköinnin aiheuttama näke-
mien rajoittuminen sekä pysäköin-
nin muulle liikenteelle aiheuttamat 
häiriöt, pysäköintialueiden ja katu-
jen liittymät sekä usein myös aluei-
den sisäisten järjestelyjen epäsel-
vyys. Tärkeimpänä toimenpiteenä 
voidaan usein pitää pysäköinnin ra-
joittamista tai kieltämistä pää- ja 
kokoojaväylillä sekä liittymien lä-
heisyydessä. 

Liikenteenohj austoimenp iteiden 
lisäksi myös muilla hoitotoimenp i- 
teillä on varsinkin talviaikana oleel-
unen merkitys liikenneturvallisuu-
teen. Tärkeimpiä toimenpiteitä tur-
vallisuuden kannalta ovat näkemien 
parantamiseen, liukkauden torjun-
taan, liikennemerkkeihin ja ajorata-
merkintöihin liittyvät toimenpiteet. 

Kunnostustoimenpiteet ja yllä-
pitoinvestoinnit ovat lähinnä tien 
rakenteen parantam is- ja päällys- 
teen uusimistoimenpiteitä, joiden 
avulla voidaan myös monissa ta-
pauksissa vaikuttaa liikenneturvalli-
suuteen. Suunnitelmia laadittaessa 
tulee huolehtia esim. erityisen tur-
vallisuustarkastclun avulla turvalli-
suusnäkökohticn huomioonottarni-
scst a. 



Kehittämistoimenpiteitä 	ovat 
taajama-alueella esim. liikennever-
kon jäsentelyyn tähtäävät tie- ja 
katujärjestelyt, yksittäisiin liitty-
mun kohdistuvat moottoriajoneu-
voliikenteen turvallisuutta paranta-
vat toimenpiteet sekä kevyen liiken-
teen järjestelyt. Joissain tapauk-
sissa saattavat kysymykseen tulla 
myös olemassaolevan tien suun-
tauksen parantaminen, tien neli-
kaistaistaminen ja ohikulkutien ra-
kentaminen. 

Liikenneturvallisuussuunnitelmaa 
laadittaessa saattaa tulla esille eri-
tyisiä asioita, mihin esim. päiväko-
deissa, kouluissa ja poliisin toimin-
nassa olisi syytä kiinnittää erityistä 
huomiota. Tällaiset toimenpiteet 
voidaan tässä vaiheessa koota yh-
teen luetteloon. 

Liikenneympäristöön kohdistu- 
villa toimenpiteillä ei voida poistaa 
kaikkia onnettomuuksia. Varsin 
yleisiä onnettomuuksien syitä ovat 
huomiointi- ja arviointivirheet, liian 
suuri tilannenopeus, ajoneuvon, 
kulj ettaj an tai j alankulkij an virheel-
linen toiminta, alkoholin osuus tai 
muut vastaavanlaiset tekijät. Näistä 
tekijöistä aiheutuvia onnettomuuk-
sia voidaan vähentää mm. valistusta 
ja liikenteen valvontaa lisäämällä ja 
oikein suuntaamalla. 

3.22 Toimenpide-ehdotusten suun-
nittelu 

Liikenneturvallisuuden nykytilan-
teen selvityksen perusteella ja toi-
menpidevaihtoehtojen tarkastelussa 
tulee esille hyvin runsaasti eri koh-
teita koskevia erilaatuisia suuria ja 
pieniä toimenpiteitä, joista pienim-
mät saattavat sisältyä osana suurem-
piin kokonaisuuksiin. Toimenpide- 
ohjelman laatim inen edellyttää toi-
menpiteiden kokonaisvaltaista tar-
k aste lu a. 

Suunnittelun ensimmäisenä vai-
heena on toimenpiteiden jako nii-
den laadun perusteella edellä esite- 

tyn mukaisesti kehittämis-ja hoito- 
toimenpiteisiin sekä mandollisiin 
kunnostus- ja ylläpitotoimenpitei-
sun. Kehittämistoimenpiteisiin lue-
tut yksittäiset toimenpiteet voidaan 
yhdistää laajemmiksi kokonaisuuk-
siksi ja ryhmitellä ne seuraaviin pää- 
ryhmiin: 
- tie-ja katujärjestelyt 
- moottoriajoneuvoliikenteen tur-

vallisuusjärj estelyt 
- kevyen liikenteen järjestelyt 
- muut järjestelyt 

Hoitotoimenpiteet voidaan yhdis-
tää liikenneturvallisuuden kannalta 
kahteen merkittävimpään pääryh-
mään: 
- liikenteenohjaustoimenpiteet 
- liukkauden torjuntatoimenpiteet 

Kehittämis- ja liikenteenohjaus-
toimenpiteiden soveltuvuutta toi-
siinsa sekä jäsennöityyn väyläverk-
koon voidaan tarkastella kokoamal-
la toimenpidevaihtoehdot esim. 
1: 10 000 kartoille, esim. kuva 15. 
Alustavien vaikutusarvioiden perus-
teella projektiryhmä valitsee yhden 
tai useampia mandollisista vaihto-
ehtoisista toimenpidekokonaisuuk-
sista yksityiskohtaisemman suun-
nittelun periaateratkaisuksi. 

Periaateratkaisun 	mukaisten, 
mielekkään 	toteuttarniskokonai- 
suuden muodostavien toimenpitei-
den osalta voidaan laatia liitteen 5 
mukaiset toirnenp idekortit. Toi-
menp idekorttej a käyttämällä toi-
menpiteiden vaikutusten arviointi 
ja myöhemmässä vaiheessa onnet-
tomuusseuranta tulevat järjestel-
mällisesti suoritetuiksi. 
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Kuva 15. Esimerkki toimenpidekokonaisuuden muodostamisesta 

Toimenpiteiden 	suunnittelun 
tarkkuus tulee sopeuttaa vallitse-
viin olosuhteisiin niin, että toi-
menpideohjelman muodostamiseksi 
saadaan riittävät tiedot toimenpi-
teiden vaikutuksista ja kustannuk-
sista. Toimenpiteitä suunnitel-
uessa on sanallinen kuvaus toimen-
piteen laadusta yleensä riittävä. 
Verkostoon liittyvistä ja laajempi- 
alaisista toimenpiteistä voidaan teh-
dä 1:5 000 - 1: 10000 mittakaavas-
sa periaatekuvat. Liittymäj ärj este-
lyistä, pysäköintijärjestelyistä ja 
yksittäisistä kohteista voidaan teh-
dä tarkemmat 1:2 000 - 1:500 lii-
kennetekniset periaatekuvat, esim. 
kuva 16. 
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3.23 Toimenpiteiden vaikutusten 
arviointi 

Toimenpiteiden vaikutukset liiken-
neturvallisuuteen arvioidaan tutki-
muksissa esitettyjen tulosten ja ai-
kaisempien kokemusten perusteella 
onnettomuustyypeittäin. Arvioin-
nin tulos voidaan esittää toimen-
pidekorteilla, liite 5. Onnetto-
muuksien vähenemää arvioitaessa 
tulee ottaa huomioon onnetto-
muuksien tarkasteluajanjaksona jo 
toteutettujen toimenpiteiden mah-
dolliset vaikutukset. Samoin tulee 
ottaa huomioon toimenpiteen vai-
kutuksesta ongelmien mandollinen 
siirtymä toiseen kohteeseen esimer-
kiksi liikennevirtojen siirtymisen 
johdosta. Eräissä tapauksissa saat-
taa toimenpiteiden valintaan vaikut-
taa aika- ja ajoneuvokustannusten 
muuttuminen sekä liikenteen ai-
heuttamien haittavaikutusten pie-
neneminen. 

Toimenpiteiden 	kustannukset 
selvitetään keskimääräisten raken-
tamiskustannusten perusteella. Sa-
moin arvioidaan toimenpiteiden to-
teuttamisen aiheuttama kunnossa-
pitokustannusten muutos. Kustan-
nusten arvioinnissa käytetään mah-
dollisuuksien mukaan tie- ja vesi-
rakennuspiirin ja kunnan suoritta-
mien rakentamistoimenpiteiden jäi-
kilaskentatietoj a. 

3.3 Toimenpideohjelman laatimi-
nen 

Toimenpideohjelma muodostetaan 
tärkeysjärjestykseen saatettujen toi-
menpiteiden pohjalta ottamalla 
huomioon onnettomuuksien vähen-
tämiselle asetetut tavoitteet, alusta-
vat kustannuspuitteet, toimenpitei-
den mandollinen kytkeytyminen 
kunnan tai tie- ja vesirakennuspii-
rin muihin rakentamjshankkeisjin 
sekä toimenpiteiden toteuttamisen 
mandollisuus niin rahoituksen kuin 
muiden asiaan vaikuttavien näkö-
kohtien kannalta (kaavat, ympä-
ristösuojelu jne.). 

Toimenpiteiden tärkeysjärj estys 
määritetään vertaamalla toimenpi-
teen kustannuksia saavutettavaan 
hyötyyn. Hyötyä voidaan kuvata 
onnettomuuksien määrän vähene-
misellä, onnettomuuksien vakavuu-
den lievenemisellä ja subjektiivisen 
riskin pienenemisellä. 

Vakavia onnettomuuksia voidaan 
onnettomuusmäärän vähenemää ar-
vioitaessa painottaa esim. jakamalla 
pelkästään omaisuusvahinkoihin 
johtaneiden, vältettäviksi arvioitu-
jen onnettomuuksien lukumäärä vii-
dellä ja laskemalla näin saatu luku 
yhteen vältettäviksi arvioitujen hen-
kilövahinkoihin johtaneiden onnet-
tomuuksien lukumäärän kanssa (in-
deksi 5). Onnettomuuksien vaka-
vuuden muutos voidaan ottaa huo-
mioon myös kuvaamalla saavutetta-
vaa hyötyä onnettomuuskustannus-
säästöjen avulla. 

Nykytilanteen selvityksessä tulee 
todennäköisesti esim. haastatteluis-
sa ongelmakohteina esille paikkoja, 
missä onnettomuuksia on tapahtu-
nut hyvin vähän tai ei lainkaan. 
Tämä saattaa aiheutua mm. siitä, 
että kohteen lähiympäristön maan-
käytössä tai liikennejärjestelyissä on 
tapahtunut muutoksia aivan viime 
aikoina eikä onnettomuuk sia täten 
ole "ehtinyt tapahtua". Toisaalta 
onnettomuuksien vähäinen määrä 
saattaa johtua siitä, että kohde koe-
taan vaaralliseksi ja siinä liikennöi-
dään tämän johdosta suurta varo-
vaisuutta noudattaen. 

Tällaisissa kohteissa voidaan toi-
menpiteiden tärkeysjärjestyksen 
määrittämjseksi ennustaa odotetta-
vissa oleva onnettomuusmäärä vas-
taavantyyppisten kohteiden kesk i-
määräisen onnettomuusmäärän pe-
rusteella. Toisaalta tällaisissa koh-
teissa ja laajemminkin voidaan toi-
menpiteiden tärkeyttä mitata asian-
tuntijoiden arvioiden avulla. 

Asiantuntijoiden arviot voidaan 
selvittää liik enneturvali isuussem 
naarissa, jossa esitellään toimenpi- 
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teet esim. toimenp idekorttien avul-
la ja kukin osallistuja suorittaa 
oman arviointinsa toimenpiteen to-
teuttamiskelpoisuudesta subjektiivi-
sen riskin muuttuminen ja myös 
mandollisesti muut kuin pelkästään 
liikenneturvallisuusnäkäkohdat 
huomioonottaen. Seminaariin voi-
claan proj ektiryhmän lisäksi kutsua 
liikenneteknisiä asiantuntijoita niin 
tie- ja vesirakennuslaitoksesta kuin 
kunnasta sekä lisäksi tarvittaessa 
paikallisia asiantuntijoita kuntata-
soita eri lautakunnista ja sidosryh-
mistä. Seminaarin tarkoituksena on 

informoida toimenpidearvioinnin li-
säksi osallistujia liikenneturvallisuu-
den nykytilanteesta sekä mandolli-
sista toimenpideratkaisuista että 
myös koota tie- ja vesirakennuslai-
toksen ja kunnan edustajia yhteen 
laajemmin pohtimaan kunnan lii-
kenneasioita. 

Toimenpideohjelman laatiminen 
perustuu hyödyn ja kustannusten 
perusteella tärkeysjärjestykseen ase-
tettuihin yksittäisiin toimenpitei-
siin sekä onnettomuuksien vähen-
tämiselle asetettuihin tavoitteisiin, 
kuva 17. 

NNETTOMUUKSIEN VAHENTAMSELLE ASETETTU TAVOI 
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Kuva 17. Esimerkki tärkeysjärjestykseen asetetuilla toimenpiteillä saavutettavasta 
onnettomuuksien vähenemän ja toteuttamiskustannusten suhteesta 

Toimenp ideohj eim a muodoste-
taan valitscmal 1  tehokkuuden pe-
rusteella järjestykseen asetettuja 
toimenpiteitä riittävä määrä tavoit-
teet ja kustannuspuitteiden aiheut-
tamat rajoitukset huomioon ottaen. 
Tässä vaiheessa sovitaan alustavasti 
eri osapuolien Osuus toimenpiteen 
kustannuksista 	ja toimenpiteen 
suunnitteluvastuu. 	Kustannukset 
kunnan ja tie- ja vesirakennuslaitok-
sen kesken jaetaan ohjeen "Yleisten 
teiden tienpidon kustannusj ako 
kuntien ja valtion kesken'' mukai-
sesti. 

Kustannuspuitteiden ja kustan-
nusj aon perusteella suoritetaan toi-
menpiteiden ajoitus yleensä viid'n 
vuoden osalta vUoden tarkkuudella. 
Toimenpiteitä aj oitettaessa otetaan 
huomioon toimenpiteiden m andol-
unen 1..ytkevtvminen kunnan tai 
tie- ja vesirakennuspiirin muihin 
hankkeisiiii sekä toimenpiteiden 
toteuttamisen heippous. 

Toimenpideohjelma sisältää kart-
taesitvksen ja luettelon kehittämis-
toimenpiteistä (rakentaniis- ja pa-
rantamistoimenp iteet) sekä merkit- 
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tävimmistä liikenteenohj austoimen-
piteistä. Luetteloon merkitään 
kustannukset, kustannusjakautuma, 
toteuttamisajankohta sekä saavutet-
tava onnettomuuksien vähenemä. 

Hoitotoimenpiteistä sisältäen 
mm. liikenteenohjaustoimenpiteet, 
joiden toteuttaminen ei vaadi mää-
rärahaa- ja hallinnollisia käsittelyjä, 
tehdään oma ohjelma, minkä to-
teuttamisesta sovitaan kunnossapi-
täjän kanssa. Samoin työn yhtey-
dessä esille tulleet muuhun kuin lii-
kenneympäristöön kohdistuvat toi-
menpiteet annetaan toimenpiteiden 
toteuttamisesta vastuussa olevien 
tiedoksi. 

3.4 Suunnitelman sisältö ja käsit- 
tely 

Liikenneturvallisuussuunnitelman 
tulokset esitetään koottuna yhteen-
vetoraporttiin, jonka tulee sisältää 
päätöksenteon kannalta keskeisim-
mät tulokset nykytilanteen selvi-
tyksestä, kuvauk set toteutettaviksi 
esitetyistä toimenpiteistä toteutta-
misajankohtineen ja kustannuksi-
neen sekä arviot toimenpiteiden 
vaikutuksesta. Toimenpidekortit, 
joissa toimenpiteet on kuvattu yk-
sityiskohtaisemmin, voidaan laittaa 
yhteenvetoraportin liitteeksi. 

Yhteenvetoraportissa tulisi esit-
tää liikenneturvallisuuden nykyti-
lanteesta ainakin seuraavat tiedot: 
- katu- ja tiejaksot, joilla liikenne- 

turvallisuusongelmia 	esiintyy, 
esim. kuva 8 

- yleiskatsaus onnettomuuskehi-
tykseen 

- onnettomuuspistekartta, 	esim. 
kuva 11 

- yhteenveto ongelmallisista koh- 
teista, esim. kuva 14 
Yhteenvetoraportin tärkeimmän 

osan muodostaa toimenpideohjel-
ma, johon liittyen raportissa tulisi 
esittää ainakin:  

- kuvaus merkittävimmistä toim en- 
piteistäja niiden vaikutuksista 

- toimenpideluettelot 
- karttaesityk set 	toimenpiteistä, 

esim. kuva 18 
- yhteenveto toimenpiteiden vai- 

kutuksesta, esim. kuva 17 
Suunnitelman tulokset tulisi 

yleensä esittää julkistamistilaisuu-
dessa, mihin liikenneturvallisuusse-
minaariin osallistuneiden lisäksi voi-
daan kutsua julkisen sanan edusta- 
j at. 

Liikenneturvallisuussuunnitelma 
otetaan sekä tie- ja vesirakennus-
piirissä että kunnassa käsiteltäväksi 
ja pyritään tekemään kunkin toi-
menpiteen kohdalla päätökset jat-
kotoimenpiteistä asianomaisessa 
elimessä. Päätökset merkitään mah-
dollisiin toimenpidekortteihin nä-
kyviin ja liikenneturvallisuussuun-
nitelma otetaan huomioon edelleen 
kuntasuunnitelmaa laadittaessa ja 
tarkistettaessa. Tie- ja vesiraken-
nuspiirissä liikenneturvallisuussuun-
nitelman tulokset otetaan huo-
mioon keskipitkän tähtäyksen 
suunnitelmaa tarkistettaessa ja toi-
mintasuunnitelmia laadittaessa. 

Projektiryhmän valvonta- ja joh-
totyö päättyy liikenneturvallisuus-
suunnitelman käsiteltäväksi lähettä-
miseen. Tämäii jälkeen tie- ja vesi-
rakennuspiirin ja kunnan liikenne-
turvallisuudesta vastuussa olevien 
elinten yhteistyönä huolehditaan 
siitä, että sovitut toimenpiteet to-
teutuvat ohjelman mukaisesti ja toi-
siaan vastaten. 
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4. Liikenneturvallisuuden kehi- 
tyksen jatkuva seuranta 

Kunnan ja tie- ja vesirakennuspiirin 
liikenneturvallisuudesta vastuussa 
olevien elinten j atkuvana yhteistyö-
nä seurataan onnettomuustilanteen 
kehitystä, toimenpiteiden toteutta-
mista ja toimenpiteiden vaikutuksia 
sekä liikenneympäristössä tapahtu-
via muutoksia. Tarpeen mukaan 
koolle kutsuttavassa neuvottelutilai-
suudessa tarkistetaan esim. vuosit-
tain toteutettavat toimenpiteet se-
kä mandollisesti laaditun liikenne-
turvallisuussuunnitelman toimenpi-
deohj elma. Koko naisvaltaisen lii-
kenneturvallisuussuunnitelman laa-
timinen ei kuitenkaan ole edellytys 
jatkuvan yhteistyön aloittamiselle, 
vaan jatkuvan yhteistyön ensimmäi-
senä vaiheena voidaan seurata tur-
vallisuuden kehittymistä ja tämän 
perusteella selvittää kokonaisvaltai-
sen p  roj ek tiyhte istyönä toteutetta-
van liikenneturvallisuussuunnitel-
man tarve. 
4.1 Onnettomuusseuranta 
Liikenneturvallisuustilanteen kehit-
tymisen jatkuva seuranta edellyttää 
hyvin järjestettyä onnettomuusil-
moitusten tilastointia. E nsimmäi-
senä tehtävänä kunnan ja tie- ja 
vesirakennuspiirin liikenneturvalli-
suuden yhteyshenkilöiden tulisi so-
pia poliisin kanssa onnettomuusil-
moituksen tienpitäjän sivun (liite 1) 
käsittelymenetelmästä. Menetelmä 
voisi olla esimerkiksi seuraava: 
- Suurissa kaupungeissa poliisi toi- 

mittaa kaikki onnettomuusilmoi- 
tukset kaupungille, mistä TVL:n 
hoidossa olevilla teillä tap ahtu- 
neiden onnettomuuksien ilmoi- 
tukset 	toimitetaan 	edelleen 
TVL: lie.  

- Keskisuurissa kaupungeissa po-
liisi voisi toimittaa onnettomuus- 
ilmoitukset 	tienpitäjän perus- 
teella 	suoraan kaupungille ja 
TVL: lie. 

- Pienissä kaupungeissa ja muissa 
kunnissa poliisi voisi toimittaa 
kaikkien onnettomuuksien ilmoi-
tukset tiemestarille, joka toim it-
taisi kunnan väyläverkolla ja yk-
sityisteillä tapahtuneiden onnet-
tomuuksien ilmoitukset kunnan 
liikenneturvallisuuden yhteys- 
henkilölle. 
Edellä esitetyn menettelytavan 

avulla saadaan suurin osa onnetto-
muusilmoituksista heti oikeaan 
paikkaan. Vaikka menettelytapa 
sovitaan millaiseksi tahansa, niin 
kunnan liikenneturvallisuuden tilan 
kokonaiskuvan saamiseksi olisi tar-
peen, että tielaitos toimittaisi taa-
ama-alueilla yleisillä teillä tapahtu-
neiden onnettomuuksien osalta 
yhteenvedon kunnan liikennetur-
vallisuuden yhteyshenkilölle. Taa-
jaman sekä TVL:n hoidossa olevilla 
teillä että muilla väyliliä tapahtu-
neista onnettomuuksista laaditta-
vien onnettomuusilmoitusten tilas-
tointi olisi mielekästä toteuttaa 
yhtenäisesti seurannan ja yhteen-
vetojen suorittamiseksi. 

Yleisillä teillä tapahtuneista on-
nettomuuksista taltioidaan tiedot 
koko maan yleiset tiet kattavaan 
onnettomuusrekisteriin. Kuntien 
osalta automaattinen tietojenkäsit-
tely tulee kyseeseen lähinnä vain 
suurissa kaupungeissa. 	Onnetto- 
muustietojen tilastoinnissa 	tulisi 
kuntien pyrkiä esimerkiksi seuraa-
vaan järjestelmään. 
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Suurissa kaupungeissa voi tilasto- 
lomakkeiden käsittelyrutiini olla 
seuraava: 
- Vahinkoilmoituslomakkeelle mer- 

kitään tapahtumapaikan koodi 
- Onnettomuustiedot koodataan 

esim. ijitteen 2 A mukaiselle 
yhteenvetolomakkeelle 

- Vahinkoilmoituslomakkeet mapi-
tetaan kohteittain 

- Tiedot koodauslomakkeelta tai-
lennetaan magneettinauhalle esi-
merkiksi vuosittain. Nauhalta 
voidaan tulostaa erilaisia yhteen-
vetojaja analyyseja 
Keskisuurissa kaupungeissa voi-

daan noudattaa pääpiirteittäin sa-
maa käytäntöä kuin suurissa kau-
pungeissa. Menettelyä kannattanee 
useimmiten yksinkertaistaa siten, 
että automaattista tietojenkäsitte-
lyä käytetään vain silloin, kun on 
tarpeen tehdä laajahkoja selvityk-
siä. Monissa tapauksissa voidaan 
tiedot onnettomuuksista kerätä 
esim. liitteen 2 B mukaiselle sup-
peammalle yhteenvetolomakkeelle. 
Lomakkeelle voidaan kerätä tiedot 
yhtä liittymää, katua tai laajempaa 
aluetta koskevista onnettomuuk-
sista. 

Pienissä kaupungeissa poliisin ti-
lastolomakkeen käsittely voi tapah-
tua seuraavasti: 
- merkitään tilastolomakkeelle ka-

tuverkon koodauksen mukainen 
tapahtumapaikan osoite 

- kerätään onnettomuustiedot vas-
taavasti kuin keskisuurissa kau-
pungeissa käyttäen suppeampaa 
yhteenvetolomaketta 

- mapitetaan 	tilastolomakkeet 
kohteittain tai jos onnettomuuk-
siaon vähän niin vuosittain 
Maaseututaajamissa 	onnetto- 

muustietojen tilastoimiseksi riittää 
useimmiten tilastolomakkeiden ma-
pittaminen. Jos onnettomuuksia 
on vähän, mapitus voidaan tehdä 
yksinkertaisesti aik aj ärjestyksessä. 
Onnettomuustiedot voidaan myös 

maaseututaaj amissa yhteenvetojen 
suorittamiseksi kerätä liitteen 2 B 
mukaisille lomakkeille. 

Onnettomuusseurantaa voidaan 
suorittaa kandella eri tasolla; seu-
rataan onnettomuuksien yleiskehi-
tystä ja toisaalta onnettomuuskehi-
tystä tietyissä kohteissa. 

Onnettomuuksien kokonaiskehi-
tystä voidaan seurata vuosittain 
kohdan 3.12 mukaisesti laaditta-
vien onnettomuuspistekarttojen 
avulla. Näistä saadaan selville ka-
sautumakohteet, moottoriajoneuvo-
liikenteen ja kevyen liikenteen on-
nettomuuksien määrä ja vakavuus. 
Yhteenvetolomakkeiden avulla saa-
daan selville onnettomuustyyppien 
määrät ja kehitys sekä mm. onnet-
tomuuksien ajallinen vaihtelu. 

Yksittäisiä onnettomuusaltteim-
pia kohteita voidaan tarkastella 
kohdan 3.12 mukaan laadittavien 
onnettomuustilannekarttojen avul-
la. Kun näihin merkitään näkyviin 
onnettomuuksien tapahtuma-ajan-
kohdat, saadaan havainnollinen ku-
va onnettomuuksien kehityksestä 
ja mandollisesti toteutettujen toi-
menpiteiden vaikutuksista. Toi-
menpideohjelmaan sisältyvien koh-
teiden onnettomuusmäärien muu-
tosta ja kehitystä voidaan seurata 
myös esim. liitteen 5 toimenpide- 
korttien avulla. 

4.2 Toimenpiteiden toteutumisen 
ja vaikutusten seuranta 

Kunnan ja tie- ja vesirakennuspiirin 
liikenneturvallisuudesta vastuussa 
olevien elinten tulisi kummankin 
omalla tahollaan seurata ensisij ai-
sesti toimenpideohjelman toteutu-
misen eri vaiheita sekä toteutuksen 
jälkeen toimenpiteiden vaikutuksia. 
Merkittävimpiä tehtäviä on varmis-
taa toteutettavaksi esitettyj en toi-
menpiteiden rahoituksen jäijesty-
minen sekä se, että toimenpiteiden 
suunnitelmat ovat riittävän ajoissa 
valmiita. 
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Liikenneturvallisuuden 	vastuu- 
elinten tulisi osallistua mandolli-
suuksien mukaan parantamistoi-
menpiteiden yksityiskohtaisempien 
rakennus- ja toteuttamissuunnitel-
mien laatimiseen ja ainakin tarkis-
taa, että suunnitelmat laaditaan lii-
kenneturvallisuussuunnitelman peri-
aatteita noudattaen. Lisäksi vastuu- 
elinten tulisi tarkistaa muihin suun-
nitelmiin sekä kaavoitukseen liitty-
vien liikenneturvallisuusnäkökoh-
tien huomioonottaminen esim. tar-
kistuslistojen avulla. 

Niin 	liikenneturvallisuus- kuin 
muidenkin toimenpiteiden toteut-
taminen edellyttää usein rakentami-
sen aikaisia liikenteen järjestelyjä. 
Vastuuelinten tulisi huolehtia siitä, 
että työnaikaiset järjestelyt täyttä-
vät liikenneturvallisuuden vaati-
mukset. Liikenneympäristöön koh-
distuneet pienet toimenpiteet, ku-
ten esim. väistämisvelvollisuuksien 
muuttuminen ovat toimenpiteitä, 
joita tavallisesti tienkäyttäjä ei hel-
posti huomaa. Tämän johdosta 
tapahtuneista muutoksista on riit-
tävästi informoitava tienkäyttäjiä 
joko liikennemerkein tai yleisiä 
oukkotiedotusvälineitä käyttäen. 
Suuremmista, lähinnä katuverk-
koon kohdistuneista, totunnaisiin 
ajoreitteihin vaikuttavista muutok-
sista kannattaa tienkäyttäjiä infor-
moida kotiin jaettavan tiedotteen 
avulla. 

Toimenpiteen toteuttamisen jäl-
keen liikenneturvallisuuden yhteys- 
henkilöiden tulisi seurata toimen-
piteen vaikutuksia esim. kokoamal-
la toimenpidekortille tiedot toteut-
tamisen jälkeen tapahtuneista on-
nettomuuksista. Toimenpiteiden 
vaikutuksia voidaan myös selvittää 
luvussa 3.14 kuvattua konfiiktitut-
kimusta käyttäen. Myös toimen-
pideohjelmaan sisältyvien, mutta 
toteuttamattomien toimenpiteiden 
osalta kootaan jatkuvasti tietoa toi- 

menpidekortteihin onnettomuus- 
tyyppien kehityksestä. 

Kunnan ja tie-ja vesirakennuspii-
rin liikenneturvallisuuden yhteys- 
henkilöiden tulisi kokoontua sään-
nöllisesti, esim. kerran vuodessa to-
teamaan kummankin omalla tahol-
laan suorittaman liikenneturvalli-
suustilanteen, toimenpiteiden to-
teutumisen sekä liikenneympäris-
tön kehittymisen seurannan tulok-
set, tarkistamaan seuraavan vuoden 
toteuttamisohjelmat sekä kutsu-
maan koolle tarvittaessa kunnassa 
ja tie- ja vesirakennuspiirissä liiken-
neturvallisuudesta vastuussa olevat 
elimet neuvottelutilaisuuteen päät-
tämään suuremmista toimenpiteistä. 

Tarpeen mukaan osapuolien ta-
lousarvioiden laatimisaikataulun 
mukaan ajoitetussa neuvottelutilai-
suudessa tarkistetaan toimenpide- 
ohjelma onnettomuusseurannan, 
toimenpiteiden vaikutuksen seuran-
nan ja liikenneympäristön kehitty-
misen seurannan perusteella. Neu-
vottelutilaisuuteen osallistuisivat 
tie- ja vesirakennuspiiristä lähinnä 
liikenneturvallisuusinsjnööri sekä 
piiri-insinöörin harkinnan mukaan 
myös suunnittelupäällikkö, tieverk-
koinsinööri, alueinsinööri ja tiemes-
tari ja kunnap puolelta liikennetur-
vallisuustyötä johtavan lautakun-
nan edustus sekä liikennesuunnitte-
lusta ja kaavoituksen ja maankäy-
tön suunnittelusta vastaava asian-
tuntemus. Neuvottelutilaisuudessa 
tarkistetaan toimenpideohjelma 
seuraaville toteuttamisvuosille sekä 
harkitaan seurantatulosten perus-
teella projektiyhteistyönä toteutet-
tavan liikenneturvallisuussuunnitel-
man laatimisen tarvetta. 
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LIITE 2A/2 

LIIKENN[ONETT0MUUKSIEN KOOLJAUSLOt4ALKEEN TYTTU0HJE[T 

Liikenneonnettoinuuksien 	koodauslomaketta voidaan 	kNyttä 	käsin 	tai 	ATK:lla 
tehtvö 	liikenneturvallisuustilastojen seurantaa 	varten. 	Kaikki 	lomakkeel- 
le merkittävat onnettomuutta koskevat tiedot ilmaistaan koodien avulla. 
Seuraavassa 	nurnerokoodit ni itä 	tietoja 	varten, joita ei 	vahinkoilmoitukses- 
sa 	ilmaista numeroina. 

Sarakef Tiedon 	laji 	 Koodit 

Korttitunnus l=osalliset 	1-2, 	2 	= osalliset 	3-4 jne. 
2-6 Tilastoloniakkeen vahinkoiliioituksen numero 

numero 
9-11 Järjestysnumero juokseva numerointi onnettomuuksien tapahtumajärjes- 

tyks es sä 
12 Tapahtumapaikka 0 = ei 	tiedossa, 	1 	= 	liittymä, 	2 	ei 	liittymää 
13-18 Tapahtuinapaikan osoit koodataan katuverkoston lihkityksen mukaan 
21 Tieluokka 0 = ei 	tiedossa, 	1 	= moottoritie, 	2 	= 	valtatie 	tai 

kantatia, 	3 = muu maantie, 	4 = 	paikallistie, 	5 	= 
pääkatu, 	6 = kokoojakatu, 	7 = muu katu, 8 = kevyen 
liikenteen 	väylä, 	9 	= muu 

22 Viikonpäivä 0 	= ei 	tiedossa, 	1 	maanantai 	jne. 
34 Kevyen liikenteen 0 	ei 	tiedossa, 	1 	jalkakäytävä 	tai 	pyörätie, 	2 

väylä ei 	kevyen 	liikenteen 	väylää 
35 Tien paällyste 0 = ei 	tiedossa, 	1 	= kestopäällystetty, 2 = kiveys, 

3 = betonipaällyste, 4 = öljysora 	tai 	vastaava, 	5 = 
sora, 6 = muu 

36 Liikenteenohjaus 0 	ei 	tiedossa, 	1 	= kärkikolmio, 	2 	STOP-merkki, 
3 = 	liikennevalot, 	4 	liikennevalot 	vilkulla, 	5 	muu 

37 Tasoristeyksen 0 = ei 	tiedossa 	(eritasoristeys), 	1 	ei 	puomeja, 
turvalaitteet 2 = on puomit 

38 Tietyöt 0 = ei, 	1 	= on 
39 Tien pinta 0 = ei 	tiedossa, 	1 	= 	luniinen, 	2 = 	sohjoinen, 	3 	jäinen, 

4 	= paljas, 	kuiva, 	5 	= 	kostea, märkä, 	6 	kulumisosissa 
vettä, 	7 = ajourat paljaat 

43 Liukkauden torjunta 0 = ei 	torjuntaa, 	1 	= hiekotettu, 2 	suolattu 
44 Valaistus 0 = ei 	tiedossa, 	1 	päivänvalo, 	2 	hämara, 	3 	= 

pimeä, 	4 	= pimeä, 	tie valaistu 
45 Sää 0 = ei 	tiedossa, 	1 	kirkas, 	2 	= 	pilvipouta, 	3 	= 	sumu, 

4 = 	vesisade, 	5 	lumisade, 	6 = räntäsade 
46 Nakyvyys 0 	ei 	tiedossa, 	1 	= alle 200 m, 	2 	200-500 m, 	3 

yli 	500 m 
47-48 Onnettomuustyyppi Tilastokeskuksen 	tyyppiluokituksen numero 
49 Onnettomuuden laji 0 	ei 	tiedossa, 	1 	auto-onnettomuus, 	2 	moottori- 

heikoiniman osapuolen pydräonnettoniuus, 	3 	mopo-onnettomuus, 4 	muu moot- 
mukaan toriajoneuvo-onnettomuus, 	5 	polkupyöräonnettomuus, 

6 = jalankulkijaonnettomuus, 	7 = muu onnettomuus 
58-59 Osallisen 	laji 1 	= henkilöauto, 2 	pakettiauto. 	3 = kuorma-auto, 

4 = 	linja-auto, 	5 = erikoisauto, 	6 = hälytysajoneuvo 
hälytysajossa, 	7 	moottoripyörä, 8 	kevyt moottori- 
pyörä, 	9 = rnopo, 	10 = traktori, 	11 	= muu moottoriajo- 
neuvo, 	12 	= 	raitiovaunu, 	13 = juna, 	14 	hevosajoneuvo, 
15 = polkupyörä, 	16 	muu kulkuneuvo, 	20 	jalankulkija, 
40 	hirvi, 	41 	= 	poro, 	42 = peura, 	43 	kotieläin, 	44 
muu eläin 

64 Alkoholin osuus 0 = 	ei, 	1 	= 	epäillään 
65 Rengastus 0 = ei 	tiedossa, 	1 	= 	kesä, 	2 	talvi, 	3 = nasta, 	4 = 

seka 
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LIITE 28 

ONNETTOMUUSTIETOJEN KOONTALOMAKE 	Pai kka kunta 

Paikka Tyyppi Aika Varustus Toimenpideideat Huom 
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LIIT 	3 
1(4) 

LI IKENNETURVALLISUUSSUUNHITELMA 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

1 	Vast3djan ammatti 	......................................................... 

ik 	.....v 	Onainen 	Ornies 

2. Työpaikan sijainti (kaupunginosa tms.) ..................................... 

3. Kodin sijainti (kaupunginosa tilis.) ......................................... 

4. Yleisimmin käytetty kulkurnuoto työ- ja koulumatkoilla: 

o henkilö- tai pakettiauto 
o kuorma-auto 
o linja-auto 
o moottoripyöra tai mopo 
o polkupyörä 
o jalankulku 

5. Yleisimmin käytetty kulkumuoto ostos- ja asiointimatkoilla: 

o henkilö- tai pakettiauto 
o kuorma-auto 
o linja-auto 
c moottoripyörä tai mopo 
o polkupyörä 
o jalankulku 

6. Millaiseksi arvioitte oman kunnan liikenteen turvallisuuden verrattuna 

muihin kuntiin 

o keskimääräistä parempi 
o keskimääräinen 
o keskimääräistä huonompi 

Perustelu: 
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Mainitkaa viisi rnielestänn 	vuerllista Lohdutta alueella, jolla päivittäin 
liikutte. Esittäkää myds arvionne kunkin kohdan vaarallisuudpn syystä 
sekä parannusehdotus. 

Vaarallinen 	kohde 
(kadun 	nimi, 	risteys, 	tms.) 

Vaarallisuuden syy Parantamis-
ehdotus 

2. 

3. 

4. 

5. 

8. Kohderyhmän mukaan vaihtuva kysymys (liite) 

9. Muita liikenneturvallisuuteen liittyviä näkdkohtia ja parannuschdotuksia 
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Kohder -yhmien mukaan vaihtuvat Lysynykset 

8. 	 Ammattiniaiset autonkuljettajat 

a) Onko kaupungissa toteutettu liikennejärjestelyjä, jotka 
vaarallisesti haittaavat amniattimaista liikennettä? 
Mitkä järjestelyt? 

b) Ehdotuksia matkustajien ja tavaran jättämistä helpottaviksi 
järjestelyiksi. Tällä hetkellä erityisen vaikeat tai liiken-
neturvallisuutta vaarantavat pysähdyspaikat? 

c) Kohdat, joissa hälytysajoneuvojen liikkumisesta aiheutuu 
vaaratilantei ta? 

8. 	Koulut 

a) Onko pääsy koulusta pysäkeille ja jalankulku/pyöräteille 
turva 11 i nen? 

b) Lähialueen ongelmakohteet ? 

8. 	Työpaikat 

a) Onko pääsy työpaikalta pysäkeille ja jalankulku/pyöräteille 
turvallinen? 

b) Lähialueen ongelmakohteet? 

8. 	Tienpitäjä 

a) 	Onko seuraavien kunnossapitotoimenpiteiden puuttuminen aiheut- 
tanut korvausvaatiniuksia? 

3skus 	useii 
koskaan 

auraus 

liukkauden torjunta 

päällysteen korjaus 

ajoratauierki nnät 

liikenneinerkkien 	korjaus ja 
puhdistus _________ 
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b) Aiheuttaako kunnossapitotyd vaaraa muulle liikenteelle tai 
muu liikenne kunnossapitotyölle? Missä kohteissa? 
Parannusehdotus? 

c) Aiheuttaako tienvarsiniainosten, liikennemarkkien, opastel-
den, pylväideri yms, sijoitus nökemäestettä tai muuta vaaraa 
liikenteelle? Missä kohteissa? 

8. Kunnan 1 uottamusrniehet 

Saako liikenneturvallisuuslautakunta kaupunkilaisilta aloit-
teita, jotka koskevat liikenneturvallisuuden parantamista? 
Mistä kohteista ja minkä laatuisia? 

9. Poliisi 

a) Mitkä ovat taajaiiiassa tavallisinunan liikennenikkomukset 
tai -virheet (esim. liikennekäyttuytymisessä) , jotka ovat 
aiheuttaneet onnettomuuksia? 

b) Mitkä ovat taajamassa tavallisönmat liikennerikkomukset 
(esim. liikennekäyttniytymisessä), jotka ovat aiheuttaneet 
konfiikteja ta vaaratilanteita? 

c) Mitkä seuraavista toimenpiteistä olisivat nähdäksenne tehok-
kairnpia liikenneturvallisuuden parantajia? 

o poliisin näkyvän valvonnan lisääminen 

o poliisin mittausvälineiden (alcometer, kamera, 
tutka jne.) lisääminen 

o yleisön koulutuksen ja valistuksen lisääminen 

o liikennejärjestelyjen parantaminen 
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LIITE 4 

TIE- JA LIIKENNETEKNISIä TOIr1ENPITEIT 
LI IKENNETURVALL1SUUDEN PARANTAMISEKSI 
TAAJAMA-ALUE 1 LLA 

A. 	YLEISIX LIIKENNETUNVALLISUUTTA PARANTAVIA TOIFNPITEIT 

Koko taaj aina 

Koko taajaman tasolla liikenneturvallisuutta voidaan parantaa 
seuraavilla ylei sillä toimenpiteillä: 

1. Kehitetään liikenneverkkoa siten, että pitkämatkainen 
liikenne ja suuret liikennernäärät kerääntyvät harvah-
kolle piiiiverkolle. Näiden pää- ja kokoojaväylien ra-
jaamien alueiden läpi kulkeva moottoriajoneuvoliikenne 
pyritään saamaan mandollisimman vähiin. 

2. Suunnitellaan kevyen liikenteen verkko koko taajama- 
alueen kattavaksi yhtenäiseksi järjestelmäksi. 

3. Kehitetään julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä ja 
turvallisuutta 

. 	Sijoitetaan toiminnat taajaxna-alueella siten, että lii- 
kenneverkon kuormitus saadaan mandollisimman pieneksi. 

Taajamien keskusta-alueet 

Suurin osa taajamien liikenneonnettomuuksista tapahtuu suhteel-
lisen suppealla keskusta-alueella. Muuhun taajama-alueeseen ver-
rattuna keskusta-alueilla on seuraavia ominaisuuksia: 

- 	auto-, jalankulku- ja pyöräliikenne on suurimmillaan 
- 	joukkoliikenne keskittyy tietyille väylille 
- 	katu- ja tonttiliittymiä on runsaasti, eikä niitä 

yleensä voida vähentää 
- 	tilaa uusille vilylille, levityksille tai eritasoille 

on erittäin vähän 

Keskusta-alueen liikenneturvalljsuutta voidaan parantaa seuraa-
villa toimenpiteillä: 

- 	keskitetään suuret autovirrat muutamille pääkaduille 
ja säilytetään muut kadut tonttikatuina, pysäköinti-
tiloina tai muutetaan ne kevyen liikenteen väyliksi 

- 	yhdistetäiin keskusta-alueelle tulevat kevyen liiken- 
teen väylät toisiinsa riittävän tiheällä kevyen lii-
kenteen verkolla 

- 	järjestetään ajo pysäköintipaikoille pääkaduilta jä- 
sentelyn mukaisesti 

- 	keskitetään joukkoliikenne sellaisille väylille, että 
vaihtomatkat helpottuvat ja kävelyetäisyydet jäävät 
lyhyiksi 
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Taajamien aaritoalueet 

Koko taajr:aoi 	11u taatt ioieta ii keneonnettonaksiu 
asuntoalueiden ori:ettoouusrntärdt muodostavat suhteelli sen pienen 
osuuden. Silti viime aikoina on alettu yhä enemmän kiinnittl. 
huomiota asuntoalucilla sattuneiden liikenneonnettomuuksien -Ja-
hentiimiseen: On havaittu, että vanhemmat asuntoalueet ovat nne5-
tomuusalttiimpia kuin viime aikoina rakennetut alueet. 

Asuntoalueiden liikerineturvallisuuden lisäämisen nelji. ttrkirt. 
toimenpidettä Ovat: 

- 	toimintojen sijoittaminen niin, että liikennemäärit 
ja liikeranekonfliktit vähenevät 

- 	moottoriajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen 
erottaminen toisistaan 

- 	liikennevorkon jiisentäminen eriluokkaisiin väyliin 
- 	ajoväylien yksinkcrtai staminon ja yhdenmukaistaminen 

virheratkaisujen välttämiseksi 

Asuntoalueiden liikenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
liikenneturvallisuus, viihtyvyys ja käytänn3llisyys. 

Asuntoalueiden onnettomuuksista huomattavan osan muodostavat 
moottoriajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen kohtaaitisesta 
aiheutuvat onnettomuudet. Kevyen liikenteen onnettomuuksien 
vähentämiseksi voidaan asuntoalueilla toteuttaa seuraavia toi-
menpite itä: 

- 	Liikenteen uudelleenjiirjestely 

-- eri liikennemuotojen erottelu 
-- läpikulkuliikenteeri estäminen (11- ja pussikaduilla, 

liikennemerkeillä, liikennevalojen sopivalla ohjaa-
misella) 

-- 	uojakatujen rakentaminen 
-- kadunvarsipysäköinnin estäminen 

- 	Nopeuksien alentaminen 

-- kadun pituuden rajoittaminen 
-- ajoradan kaventaininen 
-- ajoradan mutkittelu 
-- töyssyt 

Taajamien teollisuusalueet 

Teollisuusaluejden erityispiirteitä ovat: 

- 	työaikojen a]kamis- ja päättyrnisaikoina voimakas moottori- 
ajoneuvo, pyörii- ja jalanku].kuliikenne 

-. 	alueella paljon raskasta liikennettä 
- 	alueella paljon erikoiskuljetuksia 
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Teoliisuusalueidon liikenneturvallisuutta parantavia toimen-
piteitä ovat: 

- 	moottoriajorieuvoliikenteen ja kevyen liikenteen 
erottaminen toisistaan 

- 	kevyen liikenteen verkon rakentaminen teollisuus-, 
palvelu- ja asuntoalueiden välille 

- 	nopeuerajoituoten asettaminen alueelle 
- 	kadunvarsipysäköinnin poistaminen vilkkaasti liiken- 

näidyiltä kaduilta (erilliset pysäköintialueet) 
- 	yleisen tien ja tooliiruusalueelta tulevan tien 

liittymiin huomioonottaminen 

-- STOP-merkit 
-- etuajo-oikeusmerkki 
-- liikennevalot 
-- suojatiet merkkeineen 
-- kääntymiskaistat 

B. TOIMENFITEIT ENITYYPPISTEN ONNETTOMUUKSIEN VXLrrNISEKsI 
TAAJAMA-ALUEELLA 

Kääntymis- ja risteämisonnettomuudet (onnettomuusryhinät 3, 	ja 5) 

Nakeritaxnis- ja parantaaistoimenpiteet: 

- 	liittymien poistaminen 
-.--- 1 	 - 	liittyman paikan muuttaminen 

- 	liittymien yhdistäminen 
- 	liittymän kanavointi 

Li ikenteenohjaustoi menpiteet 

- 	ajoväylien yksisuuntaistaainen 
- 	väistämisvelvollisuuden osoittaminen (STOP-merkki) 
- 	pysähtymis- ja pysäköintikieltomerkit 
- 	käiintymiskiellot 
- 	ryhmittymismerkinnät 
- 	ajokaistanuolet 
- 	liikennevalojen asentaminen 
- 	valo-ohjauksen vaiheiden ja ajoituksen tarkistaminen 
- 	liikennemerkkien Sijoituksen muuttaminen 
- 	viitoituksen parantaminen 
- 	nopeurrajoitus 

Kunnossapitotoimenpiteet 

- 	näkemäesteiden raivaaminen 
- 	talvikunnossapidon tehostaminen (liukkauden torjunta 

ja lumivallien poistaminen) 
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Kevyen liikenteen onri tneidet 
(onnettonuuarykt 6, 7 + polkulYc r niieet 

RakeiitarnH- 	ja parantari a 	'nriteet 

- 	 erillisten kevyen liikenteen viiylien rakentina 
- 	 ja1Iakäytävien rakentaminen ja leventiirninen 
- 	 pientareidc'n leventiiniinen 
- 	 kevyen liikenteen suojaarninen kaiteilia 
- 	 alikukuktytävien rakentaminen 
- 	 yiikakus 	1 talon 	r ok-ntrioinen 

suajaavi on 	korol 	1011 	ikeritiinen 

Li ikenteenohjaunto tinenpitc 

- 	moottoriajoneuvoliikerilcofl kieitLminen kevyel] 
liikenteelle varatuilta alueilta (kevyen liakentea 
korttelit, kävelykadut yms.) 

- 	suojatien iiierkitseminen ajoratamerkinnöin 
- 	suojatien merkitseminen liikennemerkein 

suojatien nierkitseminen valaistuin liikennen-rkeir 
- 	suojatien valaiseminen 
- 	ajoradan ylipuolisten suojatiernirkklen asett.arner 
- 	suojatien ennakkovaroitusrnerkkl 
- 	suojatievilkku 
- 	suojatien ennakkovarintua (siretepintaun tai tiry- 

uritus) 
- 	suojatien siirtäminen 
- 	nopcusrajoitus 
- 	liikennevalojen aseinnin 
- 	kevyen liikenteen estirninen andalla trnn. 
- 	linja-autopyniikkien niirttininen 
- 	ajorac}an reunaviivojen merkitserninen 

Kun n on napit otoi me n p i teet 

- 	kevyele liikenteelin varatun tilan pu1taanarto myös 
talvella 

- 	näkernäesteenä olevien lumivallien poistaminen 

Peräänajo-onnettomuudet (onnettornuunryhmät 0, 1 ja 9) 

Rakentamis- ja parantarnistoirnenpiteet 

liittyrnien poistaminen 
liittymän paikan muuttaminen 

- liittymien yhdistäminen 
- 	liittymäkulman muuttaminen 
- 	liittymän kanavointi 
- 	linja-autopynäkkien pynäkkilevennyeten rakentaminen 
- 	joukkoliikennekaistOjinfl rakentaminen 



Liikenteenohjaustoi menpi teet 

- 	pysähtyniis- ja pynäköimiskiellot 
- 	kääntymiskiellot 
- 	ryhmittyinisnierkinnät 
- 	ajokaistanuolet 
- 	liikennemerkkien sijoituksen muuttaminen 
- 	viitoituksen parantaminen 
- 	nOpeusrajOitus 

Kunnossapitotoimenpiteet 

- 	talvikunnossapidon tehostaminen (liukkauden torjunta 
ja ajourien poistaminen) 

Yksittäisonnettomuudet (onnettomuuaryhmä 8) 

Rakentamis- ja parantamistoimenpiteet 

- 	kaarresäteen loiventaminen 
- 	ajoradan leventäminen 
- 	pientareen leventäminen 
- 	liittyniäkuirnan muutos 
- 	reunakiven siirtäminen 

Li ikenteenohj austoimenpiteet 

- 	nopeusrajoitus 
- 	ajoratamerkintöjen parantaminen 
- 	tien valaiseminen 

Kunnossapitotoimenpiteet 

- 	epätasaisen päällysteen korjaaminen 
- 	liukkauderi torjunta 

Kohtaamisonnettomuuudet (onnettomuus ryhmä 2) 

Rakentamis- ja parantamistoimenpiteet 

- 	ajoratojen yksisuuntaistaminen 
- 	ajoradan leventiiminen 
- 	pientareiden leventäminen 
- 	ajosuuntien erottaminen saarekkeella 
- 	kaarresäteen loiventaminen 

Li ikenteenohjaustOimenpiteet 

- 	nopeusrajoitus 
- 	ohituskieliot 
- 	pysähtyTnis- ja pysäköimiskiellot 
- 	ajoratamerkinnät 
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