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.DJHUÄVII1 

Tieliikente8n kehittyminen on parantanut yhteiskunnan odelly-

Lyksi tuotannollisen toiminnan harjoittamiseen ja elintason 

nostamiseen. Se on tuonut mukanaan myös entistä paremmat mah-

dollisuudet henkilökohtaisten yhteyksien y1lpitmiseen sekä 

edistnyt matkailua. 

Liikenteen kehittymisen myit on syntynyt kuitenkin erit hait-

tavaikutuksia, joista tieliikenneonnettomuudet ovat keskeisim-

pn ongelmana. 

Liikenneturval1isuusty5, jonka tavoitteena on liikenneturvalli-

suuden parantaminen vhentmll onnettomuuksien lukumr 

tai lieventmll niiden seurauksia on muodostunut trkeksi 

tehtvksi tieliikenteen kehittmisess. 

TVL:n liikenneturvallisuusty3 on laitoksen puitteissa a osak 

si yhteistyss muiden organisaatioiden kanssa tapahtuvaa eri-

tyisesti yleisten teiden liikenneturvallisuuden parantamiseen 

suuntautuvaa toimintaa. TVL pyrkii parantamaan turvallisuutta 

lhinn liikenneympristöän vaikuttamalla. TVL:n toimintaan 

sisältyy tss tarkoituksessa sekä turvallisuuden parantamis-

keinojen lytmiseen pyrkiv 	tutkimustoimintaa että turvalli- 

suutta parantavien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista. 

iljempn esitetn TVL:n tavoitteet ja toimintapBriaatteet 

liikenneturval lisuuden parantamisen tht vss toiminnassa 

sekä laitoksen osuus maassamme harjoitettavassa liikenneturval-

lisuustyiss. Tienvarsimainoksia ei ole käsitelty tss asia- 

kirjassa, niist tullaan antamaan erilliset ohjeet. 



1 . 	LIIKENNETURVALLISLJULJEN NYKYTIL 

1.1 	Liikennoturvalliouudun kehitys 

Tieliikenneonnettornuuksissa kuolleiden lukum3rist on saa-

tavissa tilastotietoja 1930-luvulta lähtien. Liikenneonnet-

tomuuksissa kuolleiden mr on pieniä poikkeuksia lukuun-

ottamatta kasvanut jatkuvasti 1960-luvun puoliväliin saak-

ka, jonka j3lkeen liikennekuolemien mr on vähentynyt pa-

rin vuoden ajan. Vuoden 1968 jälkeen liikenteessä kuollei-

den mr' kääntyi jlleen nousuun. Vuonna 1972 kuoli tielii-

kenteess 1156 henkil5. Vuoden 1972 jälkeen on liikenteessä 

kuolleiden mär vähentynyt voimakkaasti liikennesuoritteen 

samanaikaisesta huomattavasta kasvusta huolimatta (Kuva 1). 
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Kuva 1. 	Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden 

henkil6iden rnr 	vuosina 1931 -1976 

Poliisin ilmoittamien liikenneonnettomuuksjen kokonaism- 

r'3 on ki3ntynyt liev3n laskuun jo 1960-luvun puolivälissä. 

Tällä vuosikymmenellä on niden onnettomuuksien mr vhen 

tynyt jatkuvasti vuosia -73 ja -75 lukuunottamatta. Vuodesta 

1970 vuoteen 1975 ovat poliisin ilmoittamat koko maan tie-

liikenneonnettomuudet v3hentyneet noin 9 	(Taulukko 1). 
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Taulukko 1 	Tieliikenneonnettomuudet vuosina 1967-76 ja 

niissä kuolleet ja vammautuneet henkil6t 

Vuosi 

Kaikki 	onnet- 
tornuudet _______ ________ 

Henkilövahinko- 
onnettomuudet 

Kuolemaan 
joht.onn. 

Onnettom. 
kuolleet 

Onnettom. 
vammautuneet 

Koko Yleiset Koko Yleiset Koko Yleiset Koko Yleiset Koko Yleiset 
maa tiet maa tiet maa tiet maa tiet maa tiet 

1967 32 040 13 	546 11 	572 5 770 690 633 973 694 15 	345 8 	595 
1968 28 962 12 	235 10 	746 5 430 860 634 939 702 14 	370 7 	918 
1969 29 053 12 	159 11 	358 5 854 929 647 1 	006 710 15 	248 8 473 
1970 30 466 12 522 11 	439 5 597 973 588 1 	055 758 16 028 8 	791 
1971 30 005 12 	539 11 	465 5 695 1 	041 717 1 	143 791 16 026 6 729 
1972 28 205 11 	255 11 	553 5 409 1 	072 740 1 	156 609 15 	985 8 	175 
1973 29 	071 11 	669 11 	395 5 490 980 693 1 	085 784 15 	859 8 328 
1974 26 574 10 	001 9 580 4 493 779 523 855 596 14 	167 6 	671 
1975 27 508 10 930 10 	337 4 768 842 565 910 623 15 	067 7 286 
1976 23 989 9 588 8 630 4 091 724 470 804 530 11 	706 6 039 

Suuri osa liikenneturvallisuustilanteen parantumisEst. on 

luettavissa yleisten teiden turvallisuuden parantumisesta joh-

tuvaksi. Yleisten teiden onnettomuudet ovat vuodesta 1970 vuo-

teen 1975 vähentyneet noin 13 %. Yleisten teiden onnettomuudet 

ovat edelleen vähentyneet vuodesta 1975 vuoteen 1976 noin 12 	. 

Yleisten teiden onnettomuuksista ovat vähentyneet vuodesta 

1970 vuoteen 1976 prosentuaalisesti eniten seurauksiltaan va-

kavat onnettomuudet: kuolemaan johtaneet 32 , vammoihin joh- 

taneet 26 % ja kaikki onnettomuudet 23 %. Vaikka kevyen liiken-

teen onnettomuudet ovat viime vuosina vähentyneet huomattavas-

ti, edustivat ne edelleen vuonna 1976 huomattavaa osaa vakavim-

mista onnettomuuksista: 41 % kuolemaan ja 28 % henkil8vahin-

koihin johtaneista onnettomuuksista oli kevyen liikenteen on-

nettomuuksia (Kuva 2) 

Vuonna 1970 kuoli yleisten teiden liikenneonnettomuuksissa 758 

henkil ja vammautui 8791. Vuonna 1976 kuoli 530 henkili5 ja 

vammautui 6039 henkilöä. 
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Kuva z. Yloistan teivari liikanneturvalljsuuotjlanteen kehi-

tyo vuosina 	57-7t 

Vertailtaessa Suomen tieliikenneonnettomuuksien mr3 mui-

hin Pohjoismaihin, voidaan todeta, että asukasluku huomioon 

ottaen on Suomen turvallisuustilanne parantunut viime vuo-

sina. Tosin riski kuolla liikenneonnettomuudessa oli vuonna 

1975 edelleen Suomessa hiukan suurempi kuin muissa Pohjois-

maissa, kun sit arvioidaan laskemalla liikenneonnettomuuk-

sissa kuolleiden m3rä asukasta kohti. Tanskassa oli suu-

rempi riski vammautua liikenteoss9 kuin Suomessa. Norjassa 

ja Ruotsissa riski vammautua liikonteass3 oli piunompi kuin 

Suomussa [Kuva 3) 
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Kuva 3. 	Tieliikenneonnettomuuksissa Pohjoismaissa kuolleet 

ja vammautuneet henkil5t vuosina 1970-75 asukaslu-

kuun s u hteutettuna 



[ri liikennöijryhmien osuus liikenteessä kuolleista ja vammau-

turioista on vaihdellut eri Pohjoismaissa huomattavasti. Polku-

pyilij5iden ja mopoilijoiden osuus on ollut suurin Tanskas- 

i, auton kuljettajien ja matkustajien osuus on ollut suurin 

HuutGissa ja jalankulkijoiden Norjassa. 

uornen tieliikenteess on viime vuosina kuollut autojen m-

rn suhteutettuna enemmän ihmisiä kuin muissa Pohjoismaissa. 

Liikenteessä vammautuneiden mr autojen mrn suhteutettu-

na on puolestaan ollut suurin Tanskassa. Ko. onnettomuusluku-

jen erot eri Pohjoismaiden vlill ovat viime vuosina supistu-

neet (Kuva 4). 

Riski kuolla tai vammautua tieliikenteess oli Suomessa vuon-

na 1975 Euroopan keskitasoa, kun sitä tarkastellaan laskemal- 

la liikenteessä kuolleiden tai loukkaantuneiden mr asukasta 
kohti. 
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• 	Kuva 4. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja vammautuneet 

henkil3t 1000 henkilöautoa kohti Pohjoismaissa 

na 1970-76 

Vertailtaessa eri maiden liikenneonnettomuustietoja toisiinsa 

on muistettava, että erot eri maiden tilastointimenetelmjss 

vaikeuttavat johtopt5sten tekoa. 



1.2 Onnettomuuksista aiheutuvat menetykset 

Liikenneonnettomuuksista aiheutuvat menetykset voivat olla 

joko laskennallisesti selvitettävissä olevia taloudellisia 

menetyksiä tai onnettomuuksista johtuvia inhimillisiä kär-

sirnyksiä ja muita psyykkisiä vaikutuksia. Kummatkin vaiku-

tukset voidaan jakaa välittömiin, toissijaisiin välittömiin 

ja välillisiin vaikutuksiin. 

Välittömiä vaikutuksia henkilövahinkoon johtaneessa liiken-

neonnettomuudessa ovat onnettomuudesta aiheutuneet aineelli-

set, fyysiset ja henkiset menetykset ja vauriot samoin toi-

menpiteet niiden poistamiseksi tai lieventämiseksi periaat-

teellisena tavoitteena onnettomuutta edeltänyt tilanne. Näi-

tä välittömiä vaikutuksia ovat mm. onnettomuudesta aiheutu-

neet sairaanhoidolliset toimenpiteet, onnettomuuden tapahtu-

misen aiheuttamat tietyt hallinnolliset toimenpiteet, onnet-

tomuuden vaikutukset vammautuneen ja hänen omaistensa toi-

meentuloon sekä muut yleiset toimenpiteet näiden vaikutus-

ten takia. Välittömiä vaikutuksia ovat myös tilapäiset häi-

riöt tuotantotoiminnassa samoin toimenpiteet näiden häiriöi 

den poistamiseksi. 

Toissijaisia välittömiä vaikutuksia ovat liikenneonnettomuu-

den uhrin tuotantopanoksen menetys tuotannossa (ansiotyössä), 

kotona ja vapaa-ajan toiminnassa. Toissijainen välitön vaiku-

tus on myös liikennerikoksesta tuomitun rangaistuksen toi-

meenpano, samoin rangaistusta kärsivän työpanoksen osittai-

nen menetys. Tähän ryhmään kuuluvat myös muille aiheutuneet 

ajanmenetykset. 

Välillisiä vaikutuksia ovat mm. vaikutukset tiettyihin toi-

mintoihin, joita varten on olemassa kiinteät organisaatiot, 

mutta joihin kukin tapahtunut onnettomuus vaikuttaa. Näihin 

välillisiin vaikutuksiin luetaan myös sellaiset yhteiskun- 

taan kohdistuvat vaikutukset, jotka eivät aiheuta taloustoi-

mia ja joita ei myöskään laskennallisesti kyetä määrittämään. 



v1jI1jSj 	vaikutukoja ovat mm. onnettomuudesta aiheutuva 

'oilinnollinen toimenpide kuten esim. tilastointi ja liikenteen 

allinnolliset toimenpiteet. Tih3n ryhmri kuuluvat mys vaiku-

jiikivn vullun tu1okr 	'rrtkr j 	'iukutu 

TVH:ssa on arvioitu vuonna 1976 yleisill 	teillä tapahtunei- 

don honkilOvehinko-onnettomuukojen välittmiksi kustannuksik-

si noin 330 milj.markkaa. Tllin on otettu huomioon sairaan-

hoidoilisista toimenpiteistä, surmansa saaneiden hautaamises-

La, hallinnollisista toimenpiteistä ja omaisuusvahingoista ai-

heutuneet kustannukset sekä onnettomuuksjssa henkens3 menett-

noiden ornaisille ja onnettomuuksissa vammautuneille maksetta-

vat el3kkeet. Vuonna 1976 yleisill teillä tapahtuneissa on-

nettomuuksissa henkens3 menett3neiden ja vammautuneiden henki-

lOiden tuotantopanoksen menetys on arvioitu 1ihes 350 milj. 

markaksi. 

1.3 Keskeisimmt liikenneturvalljsuusonelmat 

Viime vuosien onnettomuustilastojen perusteella voidaan ylei-

sillä teillä todeta eräitä onnettomuustyyppej ja liikennetur-

vallisuuden ongelma-alueita, joihin tulisi kiinnittää erityis-

tä huomiota liikenneturvallisuusty5ssä. Näitä ovat: kevyen 

liikenteen onnettomuudet, valta- ja kantateiden suuret onnet-

tomuusluvut, pimeän ajan onnettornuudet, hukkaan kehin onnet-

tomuudet, taajamaonnettomuudet, yksittäisonnettomuudet, hiit-

tymäonnettomuudet ja hirvieläinonnettomuudet. 

Kevyen liikenteen onnettomuudet muodostavat huomattavan suu-

ren osan seurauksiltaan vakavista liikenneonnettomuuksista 

viime vuosina toteutetuista toimenpiteistä huolimatta. Noin 

40-45 % kuolemaan johtaneista ja noin 30 % vammoihin johta-

neista onnettomuuksista on ollut viime vuosina kevyen liiken-

teen on ne t tomu u ks ja. 

Yleisten teiden onnettomuudet ovat keskittyneet valta- ja kan- 



tateille: näiden teiden yhteispituus on vajaa 15 % yleisten 

teiden yhteispituudesta, mutta niillä on tapahtunut viime 

vuosina yli 40% yleisten teiden liikenneonnettomuuksista. 

Onnettornuudet ovat lisäksi keskimääräistä vakavampia, sillä 

noin hO % kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on tapahtu-

nijt valto- ja kantateillä. Suurin onnettamuusryhmä on yksit-

täisorinettomuudet, seuraavina ovat eläinonnettomuudet, kään-

tymis- ja peräänajo-onnettomuudet. Liikennesuoritteeseen ver-

rattuna valta- ja kantateiden turvallisuustilanne on huomat-

tavasti valoisampi kuin tiepituuteen verrattuna - tapahtuuhan 

yleisten teiden liikennesuoritteesta ko. teillä noin 50 %. 

Henkil5vahinkoon johtaneista onnettomuuksista on noin 40 % 

tapahtunut pimeän tai hämärän aikana, näistä noin neljäsosa 

valaistulla tiellä, mikä johtuu siitä, että vilkkaimmin lii-

kenn6idyt tiet on varustettu tievalaistuksella. 

Lähes 40 % vuoden 1976 onnettomuuksista tapahtui talviolosuh-

teissa ts. tien pinnan ollessa luminen, jäinen, iljanteinen 

tai sohjoinen. 

riaaseututaajamien yleisillä teillä tapahtui tämän vuo- 

nen alun onnettomuusaineistosta tehdyn selvityksen mukaar. sjh-

teessa tiepituuteen yli 4 kertaa niin paljon liikenneonnetto-

muuksia kuin koko maan yleisillä teillä. Taajamien yleisillä 

teillä tapahtuneista kuolemaan ja vammoihin johtaneista onnet-

tomuuksista oli suurin ryhmä kevyen liikenteen onnettomuudet, 

joita oli 47 % kaikista onnettomuuksista. Kevyen liikenteen on-

nettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista oli suurempi taa-

jamissa (24 %) kuin kaikilla yleisillä teillä (16 %). 

Yleisten teiden onnettomuuksista muodostavat yksittäisonnet-

tomuudet lähes 30 %. Näiden onnettomuuksien syntymisessä on 

alkoholi myStävaikuttavana tekijänä useammin kuin muissa on-

nettomuuksissa. 

Onnettomuuksista on viime vuosina ollut vajaa 15% yleisten 

teiden liittymäonnettomuuksia ja noin 20 % yksityisteiden 

liittymäonnettomuuksia. 

Hirvieläinonnettomuuksien määrä on lisääntynyt vuosikymmenen 



alusta vuoteen 1975 lähes nelinkertaiseksi. Eräissä Etelä-Suo-

rren tie- ja vesirakennuspiireiss on parin viime vuoden aika-

ra koskirn9irin joka ne1js tai viides liikenneonnettomuus ol-

lut hirviclinonnettomuus. Eri tyyppisiä elinonnettomuuksia 

ur riuin 1rj-1 	koko maan yleisten teiden onnettomuuksista. 

Vluniiri eJull 	esitettyihin liikenneturvallisuusongeirniin voi- 

iaan vaikuttaa tielaitoksen toimialaan kuuluvin 1iikenneymp-

ristri kohdistuvin turvall isuuden parantamistoimenpitein, 

joskin osa niist 	on kalliita. 



LilkenneturVGilj,UJ$kustannukset 

w. 1973 - 76 Toteutumo 

	

1977 	Tarkistettu 
?oimintosuunn. 

	

v. 197$ 	Atustava 
Iolmintasujr. 

mmk 

1973 	974 	975 	1976 	1977 	1978 

10 

1.4 LiikonnLurvalljsuuden parantamiseen kävtettävät varat 

Tie- ja v irakunnuslaitoksen toteuttamista toimenpiteistä 

monet palvelevat samanaikaisesti useiden eri tavoitteiden 

saavuttamista. Tästä syystä ui voida täysin yksikäsitteises-

ti ja Larkasi osoittaa, mikä osa tielaitoksen käyttämistä 

rusurssuis La ki tuLOOn ii ikunnuturval lisuuden hyväksi. 

Voidaan kuitenkin osoittaa eräitä tieteknisiä toimenpitei-

tä, joiden katsotaan pääasiallisesti parantavan liikennetur-

vallisuutta. Näitä toimenpiteitä ovat mm. erilaiset kevyen 

liikenteen järjestelyt, liittymäjärjestelyt, tievalaistus ja 

tasoristeysturvalaitteet. 

Tieteknisiin turvallisuusjärjestelyihin käytetyistä varoista 

on kerätty tietoja vuodesta 1973 lähtien. Näiden liikenne-

turvallisuuskustannusten OSUUS tienrakentamis kustannuksista 

on kasvanut vuosittain vuodesta 1973 lähtien ja oli vuonna 

1976 noin 15 % (Kuva 5). On kuitenkin huomattava, että tien 

rakentamiseen osoitetut varat ovat supistuneet reaaliarvol-

taan ja liikenneturvallisuuskustannusten osuuden kasvu joh-

tuukin pääosiltaan tästä. Vuoden 1976 liikenneturvallisuus-

kustannukset olivat noin 110 milj.mk (ko. vuoden kustannus- 

tasossa). 

Kuva 5. Liikenneturva1ijsuuskustannustcn osuus yleisten 

teiden rakentamiskustannuksista (Tr-ind. 230) 



Yleisten teiden kunnossapitoon on viime vuosina käytetty vuo-

sittairi noin 600 mmk (vuoden 1976 kusttaso). Kunnossapitotoi-

rriialan tehtivist katsotaan liikenneturvaj.ljsuuteen vaikutta-

van eniten tiest6n talvihoidon ja pllysteiden kunnossapidon, 

joihin k€ytettiin noin 40 kunnossapitokustannuksista vuonna 

1U7[. 

v 

II. 

1970 	-71 	-72 	-73 	-74 -75 	-76 	-77 	-78 

vv. 1970-76 ?oteuturna (rnomentti 31.24.14) 
vv. 1977 -78 toimenpideohjelma 1978-82 

Kuva 6. Yleisten teiden kunnossapitokustannukset 

(Tr-ind. 230) 
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2. 	TVL: N LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET 

	

2.1 	Ylui:S 

Tie- ja vesirakennuslaitokson toiminnalle jäljempänä asete-

tut trilden liikonneturvallisuuden parantamista palvelevat 

liikonLoen ylläpito- ja kehittämistavoitteet ovat osa lai-

toksen toiminnalle asetetuista tavoitteista. Laitoksen mui- 

den tavoitteiden rinnalla ne pyrkivät edistämään maassamme 	1 

harjoitettavan liikennepolitiikan yleisten periaatteiden to- 

teutumista. Tavoitteet ovat tarkoitetut my8s edistämään osal-

taan valtakunnallista liikenneturvallisuustyötä, johon kuu- 

luu sekä liikenneympäristöön että ihmiseen ja ajoneuvoon vai-

kuttaminen. 

TVL:n liikenneturvallisuustoiminnalle asetetaan jäljempänä 

sekä yleiset tavoitteet että yksityiskohtaisesti rajatut mää-

rälliset tavoitteet, joista viimeksi mainittujen tulisi to-

teutua vuoteen 1985 mennessä. 

Tavoitteiden asettelussa lähdetään siitä käytännön sanelemas-

ta tosiasiasta, ettei täysin turvallista tietä ole. Kaikilla 

teillä tapahtuu jossain määrin liikenneonnettomuuksia, mutta 

niiden määrä ja vakavuusaste vaihtelee. Eräänä tärkeänä lii-

kenneturvallisuuteen vaikuttavana tekijänä on liikenneympä-

ristö, johon TVL:n toiminnalla voidaan vaikuttaa. Suunnitte-

lomalla ja rakentamalla liikenneympäristö turvalliseksi voi-

daan onnettomuuksien lukumäärää ja vakavuusastetta pienentää. 

Turvallisen liikenneympäristön luomiseen ja ylläpitämiseen 

tarvitaan yleensä sitä enemmän resursseja mitä korkeammalle 

turvallisuustavoitteet asetetaan. Onnettomuustilastojen poh-

jalta tehdyissä kustannus-hyötyselvityksissä on voitu myös 

todeta, että parannettaesa liikenneturvallisuutta tieteknisin 

toimenpitein joudutaan sijoittamaan sitä enemmän varoja söäs-

tettyä onnettomuutta kohti mitä laajempi ohjelma valitaan ta-

voitteeksi (kuva 7). Turvallisen liikenneympäristön toteutta-

mispyrkimykset saattavat johtaa myös ristiriitaan muiden 

TVL:lle asetettujen tienpidon tavoitteiden kanssa. 
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Kuva 7. Onnettomuuksien vähenemän riippuvuus tavoiteohj&mon 
Iaaj uudesta. 

Edell mainituista syistä toteuttamiskelpoiseksi tavoitteeksi 

ei voida asettaa liikenneonnettomuuksien torjumista kokonaan, 

vaan ainoastaan liikennetur'vallisuuden vaiheittainen paranta-

minen kytten hyväksi tarkoituksenmukaisiksi osoittautuvia 

keinoja sekä yhteiskunnan tt tarkoitusta varten antamia re-

sursseja. 

2.2 Yleiset tavoitteet 

Yleisten teiden liikenneturvallisuuden osalta asetetaan seu-

raavat yleiset tavoitteet: 

• liikenneturvallisuuden tulee parantua edelleen siten, 

että kaikkien onnettomuuksien sek erikoisesti henki- 



lvah inkoon j ohtaneiden onnettomuuksien lukumäärä 

suhteutettuna tienkäyttäj ien liikennesuoritteen 

rJf lleun pierenee 

• liiHnrwturvallisuuden parantumisen tulee toteutua 

LetLviss olevien resurssieri puitteissa mandol-

1 is rrlrHur) t,uhokkaast i 

• 1 iikenneturvullisuustavoitteiden tulee painottua 

muihin tienpidon tavoitteisiin nähden yhteiskunnan 

odotusten mukaisella tavalla 

• liikenneturvallisuuden tulee parantua mandollisuuk-

sien mukaan tasapuolisesti koko maassa siten, että 

objektiivisin perustein määritetty liikenneturval ii-

suus olisi samaa suuruusluokkaa eri osissa maata 

toiminnalliselta merkitykseltään samankaltaisi ila 

te i 11 ä 

• eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuden tulee oarantua 

mandollisuuks ien mukaan tasapuolisesti 

Kaikkia yleisiä teitä koskevan yleisen tavoitteen saavu:tanis-

ta arvostellaan vuosittaisen TVL:n onnettomnuustilaston perus-

teella kiinnittäen erityistä huomiota kuolemaan ja loukkaantu-

miseen johtaneiden onnettomuuksien lukumäärän kehitykseen. 

Li ikenneturval 1 isuuden parantamisen optimaal inen tehokkuus 

saavutetaan käyttämällä kaikkia tarkoituksenmukaisia tienpi-

don keinoja sekä harjoittamalla yhteistoimintaa muiden liiken-

neturvallisuustyätä suorittavien organisaatioiden kanssa. Toi-

menpidevaihtoehtojen vertailussa käytetään kustannus-hytysel-

vityksiä sekä otetaan huomioon yhteiskunnan suhtautuminen eri 

toimenpiteisiin. 

Liikenneturva 11 isuustavoitteiden painotuksen selvittämiseksi 

huolehditaan yleisten teiden liikenneturvallisuuden kehitystä 

sekä TVL:n liikenneturvallisuustyätä koskevien tietojen julkis-

tamisesta, mielipiteitä selvittävien tutkimuksien suorittami- 
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esta sekä liikenneonnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuvien 

rnenetyksien taloudellisen arvion laatimisesta ja ajan tasalla 

jitimisest. 

Liikenneturvallisuuden tiekohtaisessa vertailussa pidetn lh-

tbkohtana TVH:n ohjeiden mukaista t8iden toiminnallista luoki-

husta. Vertailulukuina kyLetn teiden onnettomuusastelukuja 

oLaen myu onnotturnuuksion vakavuusastu huomioon. 

Eri tienk3yttj3ryhmien turvallisuuden tasapuolista parantumis-

ta selvitetn sekä eri moottoriajoneuvoryhmien että kevyen 

liikenteen osalta. Tasapuolisuustavoitteeseen sisältyy rny6s pyr-

kimys eri tienkyttjryhmien turvallisuuden tasoittamiseen si-

ten ett3 objektiivisin perustein mritetty eri ryhmien turval-

lisuus olisi mandollisuuksien mukaan samaa suuruusluokkaa. 

Silt3 osin kun liikenneturvallisuuden tieluokkakohtaiset ja 

tienkytt3jryhm3kohtaiset tasapuolisuustavoitteet ovat sel-

vsti ristiriidassa tehokkuustavoitteiden kanssa esim. suuren 

liikennemr'n takia, asetetaan valtakunnallisesti tärkeiden 

teho kkuustavoitteiden toteutuminen toimenpiteiden valinnassa 

etusijalle. 

2.3 Mr1liset tavoitteet vuoteen 1985 mennessä 

Yleisiin teihin kohdistuvan liikenneturvallisuusty8n tavoit-

teeksi asetetaan viime vuosien suotuisan kehityksen jatkami-

nen, onnettomuusasteen jatkuva pienentrninen sekä koko maan 

osalta (kuva 8) ett3 tieluokittain liikennesuoritteen odo-

tettavissa olevasta kasvusta huolimatta. 

1) Toiminnallisen luokituksen ollessa kesken on lyhyen thtyk 

sen tavoitteet asetettu hallinnollisen luokituksen perusteel-

la. 
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Kuva 8. Onnettomuusosteen (Onn/l0 8  autokm) kehitys maanteillä vuosina 
1967 - 1976 sekä asetettu tavoite vuoteen 1985 mennessä 

Tavoitteen saavuttaminen ede1lytt 	TVL:n toimialueeseen kuu- 

luvien liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden rin-

nalla myös muiden viranomaisten toimesta tapahtuvaa valistus- 

toimintaa, liikennevalvonnan tehostamista, ajoneuvoja ja tien-

kyttji koskevia turval1isuusmryksi jne., joilla kaikil- 

la toirnenpiteill yhteensä voidaan vaikuttaa liikennejärjes-

telmn kokonaisuutena. Lyhyellä thtyksell onnettoruE-

teen aleneminen merkitsee myös onnettomuuksien lukurnärr 

henemist, mutta mikäli liikennesuoritteen kasvu jatkuu, ei 

pitkällä thtyksell. ilmeisestikn kyetä estmn onnetto-

muuksien kokonaismrn kasvua. Kasvun nopeuteen kylläkin voi-

daan vaikuttaa. 

Onnettomuusasteen kehityksen jatkuminen edellytt 	tieluokit- 

tain ja koko maassa seuraavia tavoitteellisia onnettomuusas-

teen arvoja vuonna 1985: 
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Onriettomuusaste 	(onn. /108 	autokmJ 

iiuluukkLi Hi3nkil6vah. 	joht. Kaikki 

v. 	1976 v. 	1985 v. 	1976 v. 	1985 

MooSturitiet 14.1 5 34.4 16 

Valtatiut 21 .2 13 51 .7 35 

Kantatiut. 23.4 13 55.5 35 

[luut 	maantiet 25.7 17 56.2 39 

Paikallistiet 30.8 20 76.3 50 

Kaikki 24.0 15 56.3 37 

Onnettomuusastetavoitteentoteutumiseksi tulee henkil6vahinko-

onnettomuuksien mrn vhenty8 vuoden 1976 luvuista vuoden 

1985 lukuihin noin 750:ll ja kaikkien onnettomuuksien vastaa-

vasti noin 1300:lla. 

Voidaan arvioida, että tavoitteellinen vhenem on mandollista 

saavuttaa seuraavalla tieluokkakohtaisella kehityksell: 

Tieluokka Henkilövahinko— 
onnettomuuksien 
vähenem. (kpl) 

Kaikkien onnetto-
muuksien vähenemä 
(kpl) 

Moottori -tiet 60 140 
Valtatiet 250 370 
Kantatiet 110 180 
Muut maantiet 210 330 
Paikallistiet 120 280 

Kaikki 750 1300 

Tehtyjen selvitysten perusteella voidaan arvioida, että tavoit-

teellisesta onnettomuuksien vhenemst voidaan nykyisessä ra-

hoitustilanteessa saavuttaa tieverkon ja teiden parantamistoi-

menpiteill noin 30 %. Tstä suurin osa on mandollista saavut-

taa liikenneturvallisuustoimenpiteiden tavoiteohj elman (LTD) 

mukaisilla toimenpiteillä (liite). 



Loppuosa tavoitteesta tulee saavuttaa tien kunnossapidon, 

liikenteen ohjauksen, valistuksun, liikenteen valvonnan ym. 

toimenpiteiden tehostamisen avulla (kuva 9). 

Onn. 

 

... 

0rnettcrnuuskehitys eUei oee,a 
Uu5iC turvCIliSuUSOirTI1eirQ 

Tietekniset Ii kenneurViisuuen 
parontarnistoimenpiteet (n 30%) 

2. Tien kunno5sapI,n kuuuyen 
toirner.pteie, Iiicn'cn chjaus-
ja steIytoirnen teiden, vaitus-
toirn,nnon, 	kerrevcvonnon 
sekd aoneuvajen 
turvIfisusmärcyter, kettäminen 
(n. 70%) 

1970 -71 -72 -73 -74 -75 -76 	 1985 

Kuva 9. Yleisten teiden liikenneturvellisuustilanteen kehityk-

selle asetettu tavoite ja eri toimenpideryhmin osuus 

onnettomuuksien vhenemisest. 

2.4 Alueittaiset tavoitteet 

Liikennetur'vallisuuden nykytilaa ja taustatekij3it on tar-

kasteltu pii•reittin taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Piirien turvallisuustilannetta kuvaavia jakautumia 

?irt 	Piir.n osuus 

on- 
nvLt.,.uukssta 

Pilrir osuus 
v..r,sun 
l)72-7C 	0- 

Vy.fl 	iiiJ(Or,- 

PLirin sorna 
mustlnn pS.- 
tOibn OV.4)O 

tun.uuKsistt 

	

irin osuus 	tokorn),ttä 
olo Vas t,. 	t,%rvuse lvi- 
Lykv..n 	suka.005t. ks- 
vvon 	iiik..iiteun Yö>'- 

iLost 	(.) 

Onnottosouu.tihsyS v. 	1976 
(unO/km) 

Xsikki 	 K.v. 	Jiik. 
onflSttOm. 	OflflhItm. 

Piirin 
osuus 
lukon- 
nsp.,io- 

Piirin 
osuu. 
yloi-
siat4 

1 kiirusi- 
- 

1.11 	cij- (L) Soko c.unu5*.O- (.) rits...- I•ist8 

lisyy.iuok- ru.11i.yys- is v. 	*975 (>s) 
ks 1uo.ks (-) 

16 1)4 32 *7 20 0.399 Q • øl.I 2) 6 

15 II. Ili 1)4 *4 0.167 0.1)23 ii. 12 

12 10 15 12 1* 0.171 0.1)21 *2 9 
7 8 7 9 7 0.157 0.02* 7 6 

6 5 7 3 3 0.103 0.0*2 5 7 

1->'. 	 4 5 2 4 4 0.09) 0.0*4 44 7 
2.4 	 6 7 3 9 6 0.086 0.0*6 5 7 

• 	6 6 s 0.104 0.0*8 6 7 

V 	 11 13 8 11 9 0.453 0.026 8 *0 

3 1 2 6 0.071. 0.0*7 3 5 

0 	 6 6 3 6 6 0.102 0.0*4 5 
2 3 0 3 5 0.041 0.008 2 6 

4 9 2 6 4 0.047 0.008 6 ii 

Xa.o 	 100 *00 100 100 100 0.131 0.018 100 100 

Yli 60 % yleisten teiden onnettomuuksista tapahtuu Uudenmaan, 

Turun, Hämeen, Kymen ja Vaasan piirien alueella. Onnettornuuk-

sien osuus vastaa ko. piirien osuutta liikennesuoritteesta. 

Näiden viiden piirin yleisten teiden pituus on kuitenkin vain 

noin 40 % koko maan yleisistä teistä, joten piirien onnettomuus- 

tiheys on huomattavasti maan keskiarvoa suurempi. 

Lhinn taulukossa 2 esitettyjen tietojen ja onnettomuusasteen 

perusteella ottaen huomioon tieluokkakohtainen turvallisuusti- 

• lanne sekä tehdyt tarveselvitykset on edellä esitetyn tavoit-

teen mukainen onnettomuuksien kokonaisvheneminen jaettu tie- 

ja vesir'akennuspiireittisiksi tavoitteiksi seuraavasti: 



• 
Piiri 

Osuus 	(%) 	onnettomuuksien 
vhenemistavoitteesta 

Ju; i FTi1 20 

irku 17 

1 '1 

Kymi 7 

1ikkeii 5 

Pohjois-Karjala 3 

Kuopio 4 

Keski-Suomi 4 

Vaasa 13 

Keski-Pohjanmaa 3 

Oulu 5 

Kainuu 2 

Lappi 3 
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3. 	TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄ TOIMINTA 

3.1 Yleistä 

Edellä asetettujen liikenneturvallisuustavoitteiden saavutta-

minen riippuu maassamme yleisesti toteutettavasta liikennetur-

vallisuuspolitiikasta, johon sisältyy niin liikenneympäristöön 

kuin myös ihmiseen ja ajoneuvoon vaikuttavien toimenpiteiden 

toteuttaminen. 

TVL:n osalta tavoitteiden saavuttaminen edellyttää liikenne-

turvallisuustyön toiminnallista kehittämistä, tie- ja liiken-

neteknil listen parantamistoimenpiteiden toteuttamista, 1 iiken-

neturvallisuustavoitteiden riittävää painottamista kunnossapi-

totoiminnassa, teitä parannettaessa ja uusien teiden suunnit-

telussa sekä tehokkaan liikenneturvallisuusalan tutkimustoi-

minnan harjoittamista sekä tutkimustulosten käyttöön saattamista. 

3.2 Liikenneturvallisuustyön toiminnallinen kehittäminen 

Liikenneturvallisuustyöhön kuuluvan toiminnan osalta kiinni-

tetään huomiota sekä TVL:n sisäisen että laitoksen ulkopuolel-

le suuntautuvan yhteistoiminnan kehittämiseen. 

TVH:ssa kehitetään osastojen ja toimistojen välistä yhteistyö-

tä. Liikenneturvallisuuden parantamista palvelevien toimenpi-

teiden valintaa ja toteuttamista ohjataan siten, että liiken-

neturvallisuuden ylläpitämistä ja parantamista varten osoite-

tut resurssit tulevat käytetyiksi mandollisimman tehokkaalla 

tavalla. 

Liikenneturvallisuustyön kehittämisuksi liikennotoimisto osal-

listuu laitoksen lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäyksen suun-

nitteluun. Liikennetoimisto seuraa onnettomuustjlastojsta tur-

vallisuustilanteen kehitystä, tekee piirien liikenneturvalli-

suustyön laajuutta koskevia esityksiä ja antaa lausuntoja pii-

rien toimintasuunnitelmjsta. 



TVL:n ja kuntien vlist yhteistoimintaa tehostetaan lii-

kennoturval lisuuden huomioon ottamiseksi maankyttratkai-

suja tehtess ja yhteistyOn toteutettaviksi soveltuvista 

liikunrioLurvallisuuskohteista sopimiseksi sek toimenpitei-

den Loteuttarniseksi. 

Yhteistyt3 Liikenneturvan, poliisin vakuutusyhtiOiden ja 

muiden liikenneturvallisuusty5t3 harjoittavien organisaa-

tioiden ja j3rjestOjen kanssa kehitetn edelleen ja pyri-

tn näin saamaan tietoja TVL:n liikenneturvallisuustyt3 

varten ja välittmn omia tutkimustuloksia ja kokemuksia 

n3iden organisaatioiden k3yttOOn. 

Yhteistyt3 muiden Pohjoismaiden kanssa jatketaan ja tehos-

tetaan erityisesti Pohjoismaisen Tieteknillisen Liiton puit-

teissa. Yhteyksi3 muihin maihin kehitet3n edelleen. 

3.3 Liikenneturvallisuusalan tiedotustoiminta 

Liikenneturvallisuusalan sis3ist3 ja ulkoista tiedotustoi 

mintaa tehostetaan. 

Tiedotustoiminnassa saatetaan yleisesti tietoon yleisten 

teiden liikenneturvallisuustilanteen kehitys, laitoksen toi-

mintalinjat, saavutetut tulokset liikenneturvallisuuden pa-

rantumisen osalta sekä osoitetaan liikenneturvallisuuden pa-

rantamiseen käytetyt resurssit. 

Osoitetaan liikennejrjestelmn eri osatekijihin liittyvät 

ongelmat, joihin on syyt kiinnitt 	huomiota liikenneturval- 

lisuustyön edelleen kehittmisess. 

Kehitetään tutkimustulosten sisist ja ulkoista tiedotus-

toimintaa, jotta tulokset voitaisiin hydynt 	tehokkaasti. 

Tehostetaan laitoksen omatoimista sekä tienkyttjien tie-

dusteluihin vastaamalla tapahtuvaa tie- ja liikenneolosuh-

teita koskevaa tiedotustoimintaa, jolla tienkyttji opas-

tetaan turvallisimmille vylille ja tiedotetaan olosuhteissa 
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tapahtuvista muutoksista sekä yllättävistä vaaratilanteista. 

Laitoksen sisällä pyritään luomaan liikenneturvallisuusongel-

mia koskeva nopea tiedonvälitys. Tiedotustoiminnafl kaksisuun-

taisuuteen kiinnitetään huomiöta. Tienkäyttäjille suunnattuun 

tiedotutoirnintaan tulevia palautteita seurataan ja käytetään 

liikenneturvallisuustyn ja tiedotustoiminnan edelleen kehit-

t ä [n i se 55 

3.4 Liikenneturvalljsuusalan tutkimustoiminta 

Voidakseen parantaa tieliikenneoloja ja liikenneturvallisuut-

ta TVL seuraa tie- ja liikenneolosuhteiden kehitystä ja etsii 

oikeita keinoja kehityksen ohjaamiseksi tarkoituksenmukaisel-

la tavalla. Tämä edellyttää tutkimustoiminnan harjoittamista. 

Lii kenneturvallisuusalan tutkimustoiminnan koordinoiminen 

kuuluu liikennetoimiston tehtäviin; liikennetoimisto my6s te-

kee pääosan liikenneturvallisuustutkimu ksista. 

Tutkimustoiminnassa pyritään laajentamaan yhteistyötä mui-

den 1 iikenneturvallisuustyötä harjoittavien vastuuyksiköi-

den kanssa sekä tarvittaessa käyttämään hyväksi tutkimuslal-

toksien ja muiden alojen asiantuntijoiden tarjoamia palveluk-

sia. 

Liikenneturvallisuuden parantamista palvelevan tutkimustoi-

minnan harjoittamisessa pidetään TVL:n vastuualueena ylei-

sun teihin ja niiden liikenteeseen kohdistettuja liikenne-

turvallisuustutkimuksia. Tutkimukset suunnataan lähinnä tie- 

ja liikenneteknisten kysymysten selvittämiseen, mutta myös 

inhimilliset ja taloudelliset tekijät otetaan huomioon. Lii-

kenneturvall isuustutkimuksissa rajoitutaan lähinnä sovelta-

viin tutkimuksiin. Tutkimuskohteena pidetään ajankohtaisia 

ongelmia. 

TVL osallistuu mandollisuuksien mukaan myös muihin kuin tie- 

ja liikenneteknisiin tutkimuksiin, mikäli ne palvelevat yleis-

ten teiden liikenneturvallisuuden parantamista. 



Lähivuosina suunnataan tutkimustoiminta etenkin seuraaviin 

i a 	o n i u u s ii n 

- liikuririuturvullisuustyn taloudelliset perusteet 

- tienpidon ohjelmointia palvelevat selvitykset 

- kovjen liikenteen turvallisuuden parantaminen 

- liittyrnien turvallisuuden parantaminen 

- hirvieläinonnettomuuksien torj untakeinot 

- opastusjärjestolmän kehittäminen 

- nopeusraj oitusjärjestelmän kehittäminen 

- hätäpuhelinjärjestelmän ym. tiehen liittyvien varusteiden 

kehittäminen 

- varoitusmenete lmien kehittäminen 

- kunnossapitotoimenpite iden turvail isuusvai kutukset 

- liukkauden torjunta 

- nastarenkaiden käytön merkitys 

- päällysteiden urautumisesta aiheutuvat turvallisuusonelmat 

- kelirikon turvallisuusvaikutukset. 

Tutkimus- ja seuranta-aineiston laajentamiseksi ja tilasto-

jen kattavuuden parantamiseksi tehostetaan yhteistyötä eri 

liikenneonnettomuustilastojen pitäjien kesken sekä yleisten 

teiden onnettomuustilastojen tuottamiseen osallistuvien vi-

ranomaisten kesken. 

3.5 Liikenneturvallisuuden oainottaminen tienitotoiminnassa 

Uusien teiden ja tien parantamishankkeiden suunnittelussa 

otetaan huomioon liikenneturvallisuustutkimusten tulokset 

eri ratkaisuvaihtoehtoja vertailtaessa. Liikenneturvalli-

suustavoitteiden painotuksessa otetaan huomioon asetetut 

onnettomuusastetavoitteet. 

Liikenneturvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen pyritään 

varmistamaan sekä tien rakentamis- että parantamishankkeita 

suunniteltaessa systemaattisten parantamistarvetta sekä 

toimenpiteiden valintaa koskevien tarkastelujen avulla. 
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Taajarr!a-allJeilla sijaitsevien yleisten teiden liikennejärjeste- 

iyji miunri tellessaari T\/L pyrkii vaikuttamaan siihen, että kun- 

laat isi ko . sijunnitulrnriri voikuLusaluetta koskevan liikenne-

LIir\/u1Li;JIssuJrIrILu1rnurI. 

Kunnussapiiiun tavuitLeidun rnaaritteiyssä korostetaan entistä 

selvemmin liikennetur'vallisuuteen vai kuttavia toimenpiteitä. 

Kunnossapidossa pyritään edelleen k iittärnään liikennet'irval ii-

suutta i iantaviu toimenpiteitä. 

LiitLeenä esitetty liikenneturvailisuustoimenpiteiden tavoite- 

ohjelma sekä kevyen liikenteen tarveselvitys otetaan huomioon 

ohjelrnoinnissa. Toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja vai-

kutuksia seurataan ja selvitysten perusteella suoritetaan ti-

lanteen arviointeja sekä päätetään toiminnan laajuudesta seu-

raavina vuosina. 

Liikenneturval lisuuden parantamistoimenpiteet valitaan ensis i-

jaisesti kustannus-hy6tytarkastelun perusteella asettaen ne 

tehokkuutensa perusteella tärkeysjärjestykseon. 

Liikenneturval lisuuden parantamistarvetta koskevien selvitys-

ten perusteella pyritään tienpitoon osoitettujen määrärahojen 

piireittäistä jakoa sekä määrärahojen jakoa piirin toimintojen 

kesken suuntaamaan siten, että turvallisuutta voitaisiin paran-

taa mandollisimman tehokkaasti. 

3.6 	Keskeisimmät liikenneturvallisuutta oarantavat toimenoiteet 

3.6.1 Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 

Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja muun kevyen 

liikenteen turvallisuuden parantamiseksi rakennetaan kevyen 

liikenteen teitä, siltoja ja alikulkukäytäviä sekä järjeste-

tään ajoradan ylityspaikat turvallisemmiksi. Myös kevyen lii-

kenteen teiden käytön tehostamiseen kiinnitetään huomiota mm. 

viitoitusta kehittämällä ja kunnossapitoa tehostamalla. Ko. 



toirinnDitan 	rarantavat erityisesti taajamien liikennetur- 

'J 	1 L 	L 

Kuhtuet valitaan tutkimusten perusteella siten, että toimen-

piteet suunnataan ensisijaisesti onnettomuuksien kasaumakoh-

tim sek kevynn liikenteen kannalta epeoullisimpiin kohtei-

siin. 

KrJ\/yeri liikenteen vy1ion ja eritasoisten ristemisjärjeste-

lyjen suunnittelussa otetaan huomioon myös vanhusten, lasten 

ja liikuntaesteisten tarpeet. Jo rakennettujen kevyen liiken-

teen jrjestelyiden käytt tarkkailemalla pyritn suunnit-

telun tasoa parantamaan entisestn ja tekemn parannuksia 

jo toteutettuihin jrjestelyihin. 

Kevyen liikenteen suojateiden merkitsemist tehostetaan. Lu-

sia entistä tehokkaampia merkinttapoja kokeillaan. 

200 
km 

973 -74 -75 -76 -77 	78 -79 -80  

00 
kpl 

Kevyei Iiikente?n olikulkukcy?ävcf 
jo yIkuIktisiUct 

, -1 i 

H 

ki 	i 
973 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 

Kuva 10. Toteutetut kevyen liikenteen järjestelyt vuosina 

1973-77 ja viirneisimmt suunnitelmat vuosille 

1978-80 
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3.6.2 Talvi1iukkaudrsta johtuviuri ii ikonneonnettomuuksien 

torj umirien 

Fiandoliistetaan nastojen kyttF5 suorittunirjlla FJ 	llysLurn kor'- 

jaus yhteiskunnan antamien resurssien pui t. Lii. 

Pyritn kehittmn kulutusta entistä paremmin kestvi p 3 l -
lysteit. 

Fyrit3.in selvittmn ja tarkistamaan pällysteen uusir'!skr-

teerien tarkoituksenmukaisuus 

kannalta. 
Milj mk 

150i- 

1970 	-7! 	-72 	-73 	-74 	-75 	-76 -77 

Kuva 11. Pllysteiden uusimiskustannukset vv. 1970-77 (Tr'-ind. 230) 

Selvitetn, missä mrin kunnossapitotoimenpitei1l ja näist. 

erityisesti teiden suolauksella voidaan vaikuttaa tien pinnan 

liukkaudesta aiheutuvien onnettomuuksien torj umiseen. 



3.5.3 Nopeusrajuitusj3rjestelm3n kehitt3rninen 

Nopeusrajoitusjrjestelrnn kokeilusta thn saakka saadut tu-

lokset osoittavat, että nopeusrajoituksilla voidaan tehokkaas 

ti vhentä varsinkin seurauksiltaan vakavien onnettomuuksien 

esim. ohitusonnettomuuksien mär. Jrjestelmn yleisistä pe-

riaatteista pttää liikenneministeri. TVH:n tehtvn on 

jrjestelmn yksityiskohtainen suunnittelu sekä vaikutuksien 

seuranta. 

Nopeusrajoitusjrjestelmä kehittessän TVL pyrkii johdonmu-

kaisen jrjestelmn rakentamiseen, jossa sekä taloudelliset 

että inhimillist tekijät on otettu huomioon yhteiskunnan toi-

vomalla tavalla. Nopeusrajoitukset pidetään jatkuvasti tie- ja 

liikenneolosuhteita vastaavina tekeml l nopeusrajoituksi in 

tarvittavat muutokset. 

Nopeusrajoitusjärjestelmä kehitettäess pyritn seuraaviin 

tavoitteisiin: 

- rajoitusten tulee vhent 	onnettomuuksia vapaaseen nopeu- 

teen verrattuna 

- nopeusrajoitusten yleistason tulee vastata matkustusajan ja 

turvallisuuden yhteiskunnallisia arvostuksia 

- nopeusrajoitusten tulee tasoittaa onnettomuusriskiä alenta-

malla sitä sellaisissa tie- ja liikenneoloissa, joissa lii-

kenne on vaarallisinta 

- nopeusrajoitusjrjestelmän tulee olla johdonmukainen ja pai-

kalliset olot huomioon ottava 



73000- 

km 

20000- 

15000- 

10000- 

5000- 
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Perusnopeus 
BOkm/h ja 
paikalliset 
rajoitukset 

120 km/h 

100 km/h 

8Okm/h 

6Okm/h 
^ 5Qkm/h 

1.8.73 21.12.73 1.7.74 	1.7.75 	1.7.76 1.10.76 1.7.78 

Kuva 12. Tjever'kon jakautuminen nopeusrajoitusluokkiin 

nupeusrajoituskokejlun eri vaiheissa ja sen jälkeen 

Nopeusraj o itusj rj este1mn vai kutuksia seurataan nopeuksia 

mittaamalla sekä onnettomuuksien kehitystä seuraamalla. Tut-

kimuksien tuloksista annetaan palautetta 1iikennerninisteril- 

ie. 
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3.6.4 Liittym3onnettomuuksientorjuminen 

LiittymissO tapahtuvien onnettomuuksien torjumiseksi raken-

netaan vilkkaimmat tasoliittymt eritasoisiksi ja kanavoi-

daan tarkeimmat/iiittymat paasuunnassa. Onnettomuusaltteim-

piin liittymiin jrjestetn valaistus. Lisäksi toteutetaan 

erit muita rakenteellisia liittymien par'antamistoimenpi-

teit ja yksityisten teiden liittymien jrjestelytoimenpi-

teitä. Liittymien merkitsemist tehostetaan suunnistustau-

lujen kytt6 lis mll. 

50 

40 

30 

20 

l0 

Kuolemaan 	Vommoihin 	Omoisuusvoh. 
Johtaneet 	johtaneet 	- johtaneet 

Kuva 3. Liikenneonnettomuuksien väheneminen p33suunnan kana-

voinnin jlkeen (Selvitys TVH 2.632) 

Liittymlupiensek kaava-, rakennuslupa- ja lohkomislupalau 

suntojen myöntmisvaiheessa pidetn huolta siitä, että liit- 

tymien sijoittelussa ja muotoilussa liikenneturvallisuuden 	- 

vaatimukset otetaan huomioon. 

3.5.5 Pime3n ajan onnettomuuksien torjuminen 

pjritr / 
imen ajan onnettomuuksien vhentmiseksi/ rakentamaan tie 

valaistus t3rkeimmille tieosille. Kevyen liikenteen pimeän 

ajan turvallisuutta parannetaan my6s jalankulku- ja polku 

oy6rteit rakentamalla. 



Onneltomuuksia kpl 
140 

120 

100 

40 

80 
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Er9t Urkeirnrnt merkit varustetaan havaittavuuden parantami- 

frsi iikaisrmpaa tehokkaammin heijastavalla materiaalilla. 

LikuisLapauksissa liikennemer'kkej voidaan myös valaista. Lii-

kennemerkkjen kunnon tarkkaj. lemjseksi kehitetn laaduntarkkai - 

lujt-jestelm laatuvaatirnuksineen. Huonokuntoiset merkit kor-

vataan uusilla. 

Teiden optista ohjausta parannotaan mm. reunapaaluilla, taus-

tamerkei ll ja ajoratamerkinnii ll. 

Hiiki.sevt valonlhteet pynitn poistamaan tieymprist6st. 

3.6.6 Tasoristeysonnettomuuksien torjuminen 

Yleisen tien ja rautatien tasoristeyksiss tapahtuneet tielii-

kenneonnettomuudet ovat viime vuosina vähentyneet huomattavas-

ti ja edustivat vuonna 1976 vajaata puolta prosenttia tielii-

kenneonnettomuuksista. Juna oli osallisena 23 onnettomuudessa. 

Niissä onnettomuuksissa, joissa juna oli osallisena, sai sur-

mansa 4 ja vammautui. 24 henkili5. 

67 68 69 	70 	71 	72 	73 	74 	75 	76 Vuosi 

Kuva 14. Rautatien ja yleisen tien tasoristeyksiss tapahtu-

neet tieliikenneonnettomuudet TVH:n tilastojen mukaan 



Hirvi-
Onn8ttOrfluuet 

Yhteensö 

Peura - 
onnettomuuder 

1971 -72 -73 -74 -75 -76 -77 Vuosi 
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Tasoristeysonnettomuuksien torjumiseksi muutetaan ert on-

nettomuusalttiit ja vilkasliikenteisettasoristeykseterita-

soristeyksiksi sekä varustetaan tasoristeyksiä puolipuomi-

laitteiri. Lisäksi suoritetaan tarpeen ja mandollisuuksien 

mukaan muita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä kuten 

tasoristeysten poistamista tiejärjestelyin, näkemien paran-

tamista, tien tasauksen parantamista jne. 

3.5.7 Hirvieläinonnettomuuksien torjuminen 

Hirvi- ja peuraonnettomuuksien torjumiseksi TVL pitää vuoden 

1977 tilanteessa tehokkaimpana keinona näiden eläinten kan-

nan huomattavaa alentamista sellaisilla alueilla, joilla on-

nettomuuksia tapahtuu eniten. 

Omettomi,jdet (kpl) 
I5OO- 

Kuva 15. Hirvi- ja peuraonnettomuudet yleisillä teillä 

vuosina 1971-75 



Yhteistyin riistanhoitopiirien kanssa selvitetn hirvien ja 

peurojen p asiallisot liikkumisalueet. Tm selvitys palvelee 

osaltaan mys hirvikannan stely. Hirvieläimist varoitta-

ven rnurkkien sijainti tarkistetaan selvityksen perusteella 

vuosittain. Niurkkien uusiminen toteutetaan vaiheittain. Vesa-

kot raivataan teiden varsilta niiltä alueilta, joissa hirvi-

uiJirni 	liikkuu eniten. 

1vituLri mm. hirvipeilien ja hirviaitojen tehokkuus on-

nettomuuksien torjuntakeinoina. 

Poro - onnettomuuksien torjumiseksi teiden varsille merkitän 

poronhoitoaluejden rajoja osoittavat varoitusmerkit. Poroero-

Luksen aikana huolehditaan turvallisuudesta varoitusmerkeill 

ja nopeus raj oi t u ks i 11 a. 

L.B Pelastuspalvelun tehostaminen 

Yleisten teiden htpuhelinjrjestelmn laajentamista koskeva 

yleissuunnitelma laaditaan. Suunnitelmaa pidetn jatkuvasti 

ajan tasalla. Pyritön toteuttamaan hötpuhelinjrjestelyj 

niillä tjllö, joilla pelastuspalvelun tarve on suurin. 

Jrjestetn kokeilu htpuhelimien sijoittamiseksi huoltoase-

mi 11€. 

Jatketaan yhteistyötä posti- ja lenntinlaitoksen kanssa hö-

böpuhelimiin liittyvissö puhelinteknisiss kysymyksissä. 

Sairaaloiden ja terveyskeskuksien, joissa on ymprivuorokau-

tinen pöivystys, viitoittamista tehostetaan liikenneministe-

riön vahvistamien uusien "ensiapuasema"-merkkien avulla. 

TVH:n laatimien ohjeiden perusteella laaditaan piireittöin 

suunnitelmat ensiapuasemien merkitsemisestä. Merkitsemisen to-

teuttaminen hoidetaan yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kans-

sa siten, ettö opastuksesta tulee kunkin ensiapuaseman osalta 

johdonmukainen ja jatkuva. 
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3.B.9 Tienkäyttäjien palvolualueiden kehittäminen 

Levähdys- ja pysäkäimisalueiden verkkoa täydennetään varusta-

maila näillä alueilla ne valta- ja kantatieosuudet, joilta 

alueet vielä puuttuvat. Levähdys- ja pysäkäimisalueet pyri-

tään toteuttamaan muiden toimenpiteiden yhteydessä kustannus-

ten säästämiseksi. 

Huoltoasernien liittymälupia myännettäessä sekä kaava- ja ra-

kennuslupalausuritoja annettaessa pyritään ohjaamaan huoltoase-

mien sijoitturnista tienkäyttäjän kannalta tarkoituksenrnukai-

sesti. 

pyritään/ 
Huoltoasemien liikennejärjestelyjä/parantamaan niiltä osin 

kuin suoritettujen selvitysten perusteella on järjestelyjen 

todettu olevan tarpeellisia. 

3.B.1O Liikenteen ohjauksen kehittäminen 

Liikennemerkkien laatuvaatimuksia kehittämällä pyritään edis-

tämään hyviksi ja kestäviksi havaittujen materiaalien käyt-

tä uusia liikennemerkkejä valrnist8ttaessa. 

Liikennemerkkien kunnossapito- ja puhdistustoimintaa kehite 

tään. Teiden varsilla olevat huonokuntoiset, huonosti havait 

tavat merkit kunnostetaan tai vaihdetaan uusiin riittävän 

ajoissa. Tälläin kiinnitetään erityisesti huomiota liikenne-

turvallisuuden kannalta tärkeisiin varoitus- ja rajoitusmerk 

keihin. 
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Lräissä erikoiskuhtuissa tehostetaan merkkien näkyvyyttä mer'k-

kejä valaisernalla tai varustamalla ne tehokkaasti heijastaval-

ia kalvolla. 

L.dullä mainittujen toirriunpituidun tavoitteena on saada lii-

kerinumrrkit; sekä päivä- että yöolosuhteissa hyvin havaittavik-

51 sekä tiJSOlttiJrl murkkien kunnosta johtuvia havaittavuusero- 

Alueittaisten kokoriaistar'kasteluj en perusteella tarkistetaan 

viitoitusjärjestulrnä entistä johdonmukaisemmaksi. Tällä toi-

menpiteellä pyritään liikennettä ohjaamaan siten, että se 

löytää joustavasti oikeat reitit, eikä liikenteeseen synny 

opastuksen puutteista johtuvia liikenneturvallisuutta huonon- 

tavia yllättäviä tilanteita. 

3.5.'il Eräät muut tärkeinä pidettävät toimenpiteet 

Edellä käsiteltyjen liikenneturvallisuutta parantavien toimen-

piteiden ohella toteutetaan seuraavia toimenpiteitä: 

- Suoritetaan kaidejärjestelyjä korvaamalla vanhoja heikkora-

kenteisia kaiteita uusilla kaiteilla, luiskaloivennuksilla 

tai. poistamalla vaarallisia sivuesteitä. Moottoriteiden kas-

kikaistat varustetaan kaiteella niiltä osin kuin kaiteet ovat 

osoittautuneet liikenneturvallisuuden kannalta tarpeellisik-

si. 

- Tien parantamisen yhteydessä poistetaan vaarallisia sivues-

teitä, loivennetaan luiskia, avarretaan mandollisuuksien mu-

kaan tai varustetaan kaitein onnettomuusaltteiksi. osoittau-

tuneet tai olosuhteiltaan vastaavat kallioleikkaukset. 

- Papannetaan näkemäolosuhteita. 

- Suoritetaan linja-autopysäkkijärjestelyjä. 

- Tehostetaan ajoratamerkintöjen kunnossapitoa. 



- Kiinnitetään entistä enemmän huomiota muun liikenteen va-

roittamiseen erikoiskuljetusten yhteydessä. 

- Kokeillaan koulujen kohdalla tilapäisiä nopeusrajoituksia 

ja vilkkuvaloja. 

- Kiinnitetään huomiota tietyämaiden liikenneturvallisuus-

järjestelyihin. 

- Laaditaan rakentamis- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä 

liikenteen ohjaus- ja säätelytoimenpiteet kattavat tur'val-

lisuussuunnitelmat onnettomuusaltteimmille tieosille. 
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- Kehitetään tienpitoa koskevaa normijär'jestelmää. 



LIITE 

LIIKENNETURVALLISUUSTflII'IENFITFIOEN TAVOITEOHJEL1A 

'(luiston to..rJeri 1jjkennutijrvalljsuustavojtteiden toteutumi-

non edel1ytt 	nrn. tievorkon ja yksittäisten teiden paran- 

tamista. Olemassa olevan tieverkon turvallisuuden paranta-

rnistoiminnan tehostamiseksi on laadittu tien rakentamiseen 

sek osaksi myös liikenteen ohjaukseen ja stelyyn kuulu-

via liikenneturva11isuustoimenpiteit sis1tv tavoiteoh-

jelma. Ohjelma perustuu tietyin kriteerein valittujen on-

nettomuusalttiiksi osoittautuneiden tieosuuksien parantami - 

sesta aiheutuvien toteuttamiskustannusten, kytt- ja kun-

nossapitokustannusten lisäyksen sekä odotettavissa olevan 

onnettomuuksien vhenemisen tarkasteluun. 

Ohjelmaan sisältyy seuraavia toimenpiteitä: 

- tien suuntauksen parantamista 

- jalankulku- ja polkupyöräteiden, jalkakytvien sekä 

kevyen liikenteen ylikulkusiltojen ja alikulkukytvien 

rakentamista osaksi yhteistyss kuntien kanssa 

- yleisten teiden liittymien turvallisuuden parantamista, 

kuten eritasoliittymien rakentamista, liittymien kana-

vointia, liittymien valaisemista ym. liittymien raken-

teellisia parantamistoimenpiteit 

- tievalaistuksen jrjestmist osaksi yhteistyss kun-

tien kanssa 

- yksityisten teiden liittymjrjestelyj 

- yleisten teiden ja rautateiden tasoristeysten rakenta-

mista eritasoristeyksiksi ja varustamista turvalaittein 

yhteisty5ss Valtionrautateiden kanssa 

- erit muita tien rakenteeseen kohdistuvia toimenpiteitä 

- liikennemerkkijrjestelyj, pienehkj nopeusrajoitusten 
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muutoksia, vesakon raivausta ym. liikenneturvallisuutta 

parantavia toimenpiteit8. 

Tavoit8ohjE1ma sis01t3 	1794 parantamiskohdetta. Kohteiden 

rakentamiskustannukset ovat noin 1200 Mmk ja kytt6- ja kun-

nossapito kustannusten 1 isys kandessakymmeness vuodessa 

noin 300 Mmk. T1l ohjelmalla arvioidaan saavutettavan kah-

dessakyrnrneness, vuodessa 8300 onnettomuuden kokonaissst6. 

Nist 4600 on henkil8vahinkojhjn johtavaa onnettomuutta ja 

3700 omaisuusvahinkoihin johtavaa onnettomuutta. 

Oheisesta taulukosta i1menevt ohjelmaan sis1tyvien toimen-

piteiden suoritteet, rakentamiskustannukset sekä toimenpi- 

teistä seuraavat kunnossapito- ja kyttökustannusten lisyk-
set. 

Toiitepide 	 Køhtee 
(kpl) 

Pituue 
(km) 

Rokortainie- 
kutonnukae 
(Mmk) 

Kunnoasapito- 
ja kiyttÖ- 
kuatannueten 
liaiyø 
(>lmk) 

Kuatenuka.t 
yhteena 
(Mmk) 

Tien suuntukse 	parantaminen 326 730 566 27 593 
Ja1nkulku- ja polkupyräien 351 750 238 80 318 rkentariner 
Jalakiyt-vät rakonte!ine 10 11 5 0 5 
c-vyen liiknteen ylikulkuaillan/ 146 - 42 3 45 a1iklkytin rentariren 

ft1taso1jjttyn ra.tarinen 39 - 31 2 83 
LitttyIn kanavointi 234 - 64 5 69 
Liitty'1a1aintuk3cr 	rakertainen 46 - 4 15 19 
uz iiittyrnir 	araa1ron 129 - 31 3 34 
ieva1acse 	järjeetiinen 150 383 36 137 173 
'ityistiejrjesto1yt 88 - 26 4 30 

muitinen 4 - 5 0 5 eitaaoriyksei 
P.atietasoiseykzei, vor,staminer 40 - 8 1 9 tva1aitt1n 	 - 

:•:- 	raknteoll1aat toimenpiteet 36 95 49 2 51 
?:u't turvallictusto1menpjteet 195 544 86 16 102 

1794 - 1241 295 1536 
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flheisesta kuvasta käyvät ilmi tavoiteohjelmaan sisältyvien 

toimenpideryhmien kustannusosuudet ja näillä toimenpiteillä 

saataviksi arvioidut onnettomuussäästöjen osuudet. 

50% 0 Istonnusten osuus 

Kokkien onnettomuuksien 
40%— - vät,enemän osuus 

Hv onneifomuuksien r vöhenemän osuus 

:::i i;J1i-ri 
f:j 	I.:[j 	IkU.•i 	IUiJ.I 	IJ: 

Li ikenneturval 1 isuustoimenpiteiden tavoiteohj elma palvelee 

suuntaa antavana lähtkohtana sekä tienpidon pitkän että 

lyhyen aikavälin suunnittelussa. Tavoiteohjelmassa esitet-

tyjä toimenpiteitä sisällytetään kunkin vuoden toiminta- 

suunnitelmaan laitoksen käytössä olevien kokonaismäärära-

hojen sallima määrä, erillistä määrärahaa näiden toimenpi-

teiden toteuttamiseen ei ole osoitettu. 

Tavoiteohjelmaan sisältyy vain osa niistä toimenpiteistä, 

joilla tienpidon yhteydessä pyritään parantamaan liikenne-

turvallisuutta. Turvallisuustavojttejden toteuttamista pal-

velevat my5s tieverkolliset järjestelyt, korkealuokkaisten 

teiden rakentaminen, laitoksen suorittama kunnossapitotoi-

minta, esim. liukkauden torjunta samoin eräät kehittämis-

toiminnat, esim. hätäpuhelinjärjestelmän, opastus- ja no-

peusrajoitusjärjestelmän kehittäminen. 



Ohjelmaan sisltyvill toimenpiteill saavutettavia onnettomuus-

sst6j arvioitaessa on kytetty tieinvestointilaskelmjssa ylei-

sesti kytetty tarkastelujaksoa 20 vuotta. 

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet on yhdistetty vammoihin johta-

noiden onnettomuuksien kanssa henkil6vahinko-onnettomuuksjen ryh-

mksi, jolloin on tilastojen perusteella voitu osoittaa luotetta-

vammin tienkyttjn kannalta onnettomuusaltteimmat tienkohdat 

kuin pienempiä onnettomuusryhmi kytten. Prosenttilukukertoimia 

kytten on kuitenkin onnettomuussst6ist arvioitavissa my8s 

liikenneonnettomuuksien uhrien väheneminen eri toimenpiteiden vai- 

kutuksesta. 

Toimenpiteiden kannattavuutta arvioitaessa on otettava huomioon, 

että liikennesuorjtteen todennköisen kasvun seurauksena nousee 

my8s sstettyjen onnettomuuksien mr tulevaisuudessa tss ar-

vioitua suuremmaksi. Lisksi on otettava huomioon TVH:n tilasto-

jen kattavuus, joka on vain n. 55% varsinkin lievien onnettornuuk-

sien jdess tulematta poliisin tietoon ja sitc kautta TVH:n ti-

lastoihin. Esitettyjen onnettomuussst6arvioiden pohjautuessa 

kuitenkin TVH:n tilastoihin voidaan arvioida todellisten onnetto-

muussst5jen olevan tässä esitettyj suurempia. 

Tieteknillisist toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia tarkas-

teltaessa on lisäksi otettava huomioon, että monet liikennetur-

iallisuutta parantavat toimenpiteet pienentvt samalla myös ajo- 

Kustannuksia sekä parantavat liikenteen sujuvuutta ja yleistä 
viihtyvyyttä. 
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