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Tietaitoksen toimintalinj at liikenneturvallisuuden parantamiseksi 

Liikenneturvallisuus 2005 kuvaa Tielaitoksen toimintaperiaatteita ja pää-
määriä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Liikenneturvallisuusohjelma 
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tion pohjalta, mutta siinä on otettu huomioon organisaation ja toiminnan 
muuttuminen siten, että liikeimeturvallisuuden parantamisesta vastaisi tule-
vaisuudessa tiehallinto. 

Liikenneturvallisuuden toimintalinjoj a on valmisteltu laaj ana asiantuntija- 
työnä, jossa on kuultu myös intressi- ja sidosryhmien edustajia. Johtoryh-
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Alkusanat 

Tielaitos on määritellyt toimintalinjansa liikenneturvallisuuden edistämisek-
si, jotta turvallisuuden tuloksekas parantaminen ja sen kehittäminen edelleen 
voitaisiin varmistaa myös tulevaisuudessa. 

Liikenneturvallisuuden parantamisen tärkeimpinä lähtökohtina ovat Valtio-
neuvoston periaatepäätökset tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta 1993 
ja 1997 sekä niihin liittyvät toimenpideohjelmat. Valtioneuvoston periaate-
päätös 1993 edellyttää tieliikennekuolemien puolittamista vuodesta 1989 
vuoteen 2000. Jotta tähän päästäisiin, on liikenneministeriö asettanut Tielai-
tokselle vuosittain liikenneturvallisuustavoitteen. Periaatepäätös 1997 asettaa 
tavoitteen vuodeksi 2005. Tavoite on vakavimpien henkilövahinkojen vähen-
tämisen jatkaminen yhtä nopeasti kuin 1 990-luvulla ja pääseminen lähem-
mäs Ruotsin ja Norjan turvallisuustasoa. Tällöin liikennekuolemien vuotui-
nen määrä olisi alle 250 vuonna 2005. 

Tieliikenteen turvallisuuden ratkaisee monien tekijöiden yhteisvaikutus: 
tienpitotoimien ohella esimerkiksi liikennemäärien kehitys, maankäytön ja 
liikennejärjestelmän yhteensovitus, liikenteen säätely ja valvonta, liikenne- 
käyttäytyminen, ajoneuvojen turvallisuuden parantaminen sekä turvalaittei-
den ja -varusteiden käyttö. Yleisten teiden turvallisuudesta huolehtimisen li-
säksi Tielaitos ottaa osaa liikenneturvallisuusyhteistyöhön, jolloin vaikute-
taan useampien tekijöiden kautta liikenneturvallisuuden kehitykseen 

Liikenneturvallisuus 2005 on yksi tienpidon osastrategioista. Se kuvaa lii-
kenneturvallisuuden näkökulmaa myös suhteessa muihin tavoitteisiin ja toi-
mintoihin, sillä lähes kaikella tienpidolla on vaikutusta liikeimeturvallisuu-
teen. Tienpitoa kehitetään ottamaan paremmin huomioon erilaisten olosuh-
teiden ja tavoitteiden aiheuttamat toimenpidetarpeet, joilla j alankulkij oiden, 
pyöräilijöiden ja moottoriajoneuvoilla liikkuvien turvallisuutta voitaisiin li-
sätä. Turvallisuuden huomioonottamista parannetaan myös laadunhallinnan 
kautta. 

Hyvien liikenneturvallisuuden parantamistulosten saavuttaminen on jatkossa 
yhä vaativampaa, sillä halvimmat rakenteelliset toimet on perustienpidon 
niukan rahoituksen myötä jo otettu käyttöön ja niiden kohteet ovat siten vä-
hentyneet. Uusia edullisia toimia haetaan jatkuvasti kotimaisessa ja kansain-
välisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. 

Helsingissä 2.9.1997 

Jukka Isotalo 
Johtaja 
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LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISEN YLEI-
SET LÄHTÖKOHDAT 

Johdanto 

Tielaitos huolehtii ja vastaa yleisten teiden tienpidosta ja tieliikenneolojen 
kehittämisestä sekä niihin liittyvästä palvelutoiminnasta. Tielaitos vastaa 
osaltaan tieliikenteen kehittämisestä siten, että se tarjoaa hyvät lähtökohdat 
väestön hyvinvoinnille, elinkeinoelämälle ja ympäristön kestävälle käytölle. 
Liikenneturvallisuus on yksi tienpidon keskeisistä tavoitteista, mutta se on 
myös laajempi yhteiskunnallinen tavoite (valtioneuvoston periaatepäätökset 
1993 ja 1997). Luonteeltaan liikenneturvallisuustyö on ennakoivaa viran-
omaistoimintaa kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi. 

Liikenneturvallisuuden edistäminen edellyttää vaikuttamista maankäyttöön 
ja toimintojen sijoittumiseen, valtakunnallisiin ja alueellisiin liikennejärjes-
telmiin, yleisten teiden tarjoamiin liikenneympäristöihin sekä niillä liikkumi-
seen. Mandollisimman monien keinojen yhtäaikainen käyttö ja liikennetur-
vallisuuden vaatimusten sovittaminen yhteen muiden tavoitteiden kanssa on 
tärkeää, kun parannetaan ihmisten liikkumisen turvallisuutta. Teiden turvalli-
suudelle ja sen parantamiselle asetetaan täten erilaisia vaatimuksia eri ympä-
ristöissä ja käytettävissä olevat keinot vaihtelevat. Kansalaisten ja sidosryh-
mien kannanotot otetaan huomioon keinoja valittaessa 

Yleinen toimintalinja 

Vuosikymmenien tuloksekkaan työn ansiosta liikenneturvallisuutta on nyt 
kyettävä parantamaan uudessa tilanteessa, jossa turvattomuus yleisillä teillä 
ei enää keskity ns. mustiin pisteisiin, vaan teillä onnettomuudet jakaantuvat 
pitkälti liikennesuoritetta vastaavasti. Turvattomuus ja turvallisuus onkin 
nähtävä laajemmin tietyyppeihin, tieympäristöihin ja yleisesti ihmisten elin- 
ympäristöihin liittyvinä ominaisuuksina. 

Eriluokkaiset tiet erilaisissa ympäristöissä (tietyypit) poikkeavat toisistaan 
turvallisuudeltaan; tätä eroa voidaan kuvata onnettomuusriskin' ja -tiheyden 2  
avulla. Luotettavin arvio kohteen onnettomuusriskistä saadaan yhdistämällä 
laskennassa kyseisen tietyypin keskimääräinen riski ja kohteessa tapahtuneet 
onnettomuudet. Onnettomuuksien jakautuminen tieverkolle eli onnettomuus- 
tiheys osoittaa tehokkaita kohteita parantamiselle. 

Turvallisuuden parantamistoimia kannattaa onnettomuuksien riski- ja tiheys- 
arvioiden perusteella suunnata seuraavasti: 
o Investointiluonteiset toimet on edullista kohdistaa sinne, missä niistä saa-

daan suuret onnettomuussäästöt. Tällaisia kohteita löytyy ennen muuta 

1  onnettomuuksien suhde liikennesuoritteeseen 
2  onnettomuuksien suhde tiekilometreihin 
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taajamien ja pääteiden vilkasliikenteisiltä osuuksilta - tunnuslukuina voi-
daan käyttää esimerkiksi henkilövahinkojen onnettomuustiheyttäja kuole-
manriskiä. Toimenpiteen valinta riippuu kustannusten ohella siitä, mitä 
muita tienpidon tavoitteita halutaan tukea samanaikaisesti. 

o Pienet liikenneturvallisuutta edistävät toimet, esimerkiksi liikenteen ohja-
uksen keinot, ovat käyttökelpoisia koko tieverkolla onnettomuusriskin 
alentamiseen. Nopeussäätelyä kehitetään taajamissa ja kylissä asutuksen 
mukaan. Näitä toimia käytetään liikermeturvallisuusongelmien ratkaisussa 
myös suurempia investointeja odotettaessa. 

o Selvästi vaaraa aiheuttavat tekijät poistetaan nopeasti. 
Koska investoinneilla voidaan vuosittain vaikuttaa vain hyvin vähäiseen 
osaan tieverkkoa, turvallisuuden kannalta merkittäviä ovat hoitotoimet, eten-
kin talvihoito. Samoin käyttöönotettavilla liikenteen hallinnan keinoilla, ku-
ten liikenteen muuttuvilla ohjausjärjestelmillä ja ajantasaisella liikennetiedo-
tuksel la, pyritään edistämään turvallisia aj otapoj a. 

Toimintalinja taajamateillä 

Taajamissa liikenneturvallisuustavoitteiden lähtökohtana on asukkaiden lähi-
ympäristön turvallisuus ja sen osana etenkin kevyen liikenteen aseman pa-
rantaminen. Tätä tavoitellaan mm. autoliikenteen tarvetta vähentämällä ja 
ajonopeuksia pienentämällä sekä kevyen liikenteen järjestelyjä parantamalla. 

Toimintalinja pääteillä 

Kun halutaan säilyttää autojen nykyisenkaltainen nopeussäätely (rajoitukset 
linjaosuuksilla 80 - 100 - 120 kmlh), pääteiden turvallisuuden parantamises-
sa käytetään rakenteellisia ratkaisuja kuten tieympäristön pehmentämistä, yk-
sityistiejärjestelyjä, kevytliikenteen järjestelyjä ja liittymien parantamista. 
Muiden vilkasliikenteisten teiden turvallisuutta kannattaa parantaa vastaavin 
rakenteellisin toimin. Pääteillä selvitetään lisäksi talvihoidon tehostamista 
sekä liikenteen hallinnan keinojen käyttöä. Erityisesti kohtaamisonnetto-
muuksien vähentämiseksi tarvitaan yhteistyötä muiden liikenne- ja liikenne-
turvallisuustahojen kanssa. 

Toimintalinja alemmalla tieverkoHa 

Yleisrajoituksen alaisilla teillä nopeussäätelyä kehitetään niin, että tienvarren 
asutus otetaan aikaisempaa paremmin huomioon. Tärkeää on myös tien en-
nakoitavuus ja sen lisääminen mm. liikennemerkein ja optisen ohjauksen 
keinoin. Rakenteellisin keinoin liikenneturvallisuuteen voi vaikuttaa edulli-
sesti muun toiminnan yhteydessä, esimerkiksi rakennetta parannettaessa. 

Toimintalinjojen seuranta 

Liikeimeturvallisuuden parantamistoimintaa ja sen vaikutuksia seurataan se-
kä valtakunnallisesti että alueellisesti. 
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1 TIELAITOKSEN TOIMINTA PERIAA TTEET LIIKENNE-
TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI 

Tielaitoksella on yhteiskunnallinen vastuu liikenneturvallisuudesta osana 
valtakunnallista yhteistyötä. Liikenneturvallisuuden parantamista ja sen ke-
hittämistä ohjaavat Tielaitoksessa seuraavat toimintaperiaatteet: 

1 Tielaitos toimii aktiivisesti valtakunnallisen, alueellisten ja paikallis-
ten liikennejärjestelmien turvallisuuden lisäämiseksi. 

2 Tielaitos sitoutuu yhteiskunnan asettamaan liikenneturvallisuuden 
parantamistavoitteeseen, jota se toteuttaa kulloinkin käytettävissä 
olevilla resursseilla parhain mandollisin keinoin. 

3 Tielaitos edistää liikkumisen ja kuljetusten turvallisuutta kaikissa 
oloissa sekä taajamien että haja-asutusalueiden yleisillä teillä. 

4 Tielaitos etsii ja ottaa käyttöön keinoja erityisesti liikennekuolemien 
ja muiden vakavien henkilövahinkojen vähentämiseksi yhdessä lii-
kenteeseen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien muiden osapuolten 
kanssa. 

5 Organisaatiota ja toimintaa kehittäessään Tielaitos parantaa kansa-
laisten osallistumismandollisuuksia ja varmistaa tienpidon liikenne-
turvallisuuslaadun tilaus- ja tuotantotoiminnassa. 

6 Tielaitos huolehtii omin toimin sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa 
liikenneturvallisuustietämyksen aj anmukaisuudesta ja turvallisuus-
tiedotuksesta. 
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II TIELAITOKSEN PÄÄMÄÄRÄT LIIKENNETUR VA LLI-
SUUDESSA 

Liikeimeturvallisuuden parantamista ja kehittämistä ohjaavia yleisiä toimin-
taperiaatteita on täsmennetty asettamalla kullekin yksi tai useampia päämää-
riä vuodelle 2005. 

Tavoitteena on kehittää toimintoja, mutta samalla varmistaa se, että jo tulok-
sekkaiksi osoittautuneita toimintatapoj a käytetään edelleenkin. 

On tärkeää, että liikenneturvallisuuden vaatimukset tunnistetaan ja osataan 
sovittaa yhteen laitoksen muiden tavoitteiden kanssa. Yhteensovittamista ta-
pahtuu sekä tienpidon että hankkeiden suunnittelussa Viime kädessä vasta 
alueellisiin ongelmiin suhteutetuilla tiepiirien strategioilla ja toimenpideoh-
elmilla on mandollista löytää ne liikenneturvallisuuden parantamistoimin-

nan suunnat, jotka johtavat parempaan turvallisuuteen tieverkolla. Keskeiset 
keinot vuoden 2005 päämäärien saavuttamiseksi määritellään liikenneturval-
lisuusohjelmassa, joka julkaistaan erikseen. 

Seuraavilla sivuilla esitellään nämä liikenneturvallisuuden parantamisen toi-
mintaperiaatteisiin liittyvät päämäärät. 
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1 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TURVALLISUUS 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa käydään läpi eri liikennemuotojen verkot 
ja niiden väliset yhteydet sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovitus, joi-
loin koko liikennejärjestelmää - yleiset tiet mukaan lukien - tarkastellaan ko-
konaisuutena. Luonteeltaan liikennejärj estelmäsuunnittelu on eri sektorivi-
ranomaisten kesken tehtävää yhdentävää suunnittelua demokraattisesti tehty- 
j en päätösten sekä kansainvälisten sopimusten toteuttamiseksi. Suunnittelu 
vaatii eri tahojen laajaa yhteistyötä ja tukea yhteisille kehittämistavoitteille 
kuten liikenneturvallisuuden edistämiselle maankäytön suunnittelun kautta. 
Vastuuta suunnittelusta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä on myös Tielaitok-
sella - toteuttarnisvastuu jakaantuu erikseen osapuolille. 

	

- 	 Toimintaperiaate / 

Tielaitos toimii aktiivisesti valtakunnallisen, alueellisten ja paikallisten lii-
kennejärjestelmien turvallisuuden lisäämiseksi. 

	

1 	Päämäärä 2005 

1 .1 	Tielaitos on yhdessä maakuntien, kuntien, eri liikennemuotojen 
ja liikenteen edustajien kanssa osallistunut maankäytön ja lii-
kenteen yhteensovittamiseen. Yhteistyöllä on edistetty liikku-
misen ja kuljetusten hoitamista minimoimalla autoliikenteen 

- -  tarvetta sekä parannettu kevyen ja joukkoliikenteen toiminta-
edellytyksiä. Alueellinen liikenneturvallisuussuunnittelu täy -
dentää osaltaan liikennejärjestelmäsuunnittelua. Toimien ansi-
osta liikenteen aiheuttamat terveyshaitat ovat vähenemässä. 

i - , 

&y,  ;'( 
Jl( 	\ 

, 	,—) 	 -' 	1' \ 	'-7 
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2 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEESEEN SITOU-
TUMINEN 

Yhteiskunta on ilmaissut pyrkimyksensä liikenneturvallisuuden parantami-
seen valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden paran-
tamisesta. Liikenneministeriö asettaa Tielaitokselle vuosittaiset turvallisuus- 
tavoitteet valtion talousarvioon liittyen. Tavoitteiden toteuttaminen taloudel-
lisesti ja tehokkaasti edellyttää alueellisten eroavuuksien huomioon ottamista 
sekä taitoa sovittaa yhteen tienpidolle asetettavat erilaiset vaatimukset. 

Toimintaperiaale 2 

Tielaitos sitoutuu yhteiskunnan asettamaan liikenneturvallisuuden paranta-
inistavoitteeseen, jota se toteuttaa kulloinkin käytettävissä olevilla resursseil-
la parhain mandollisin keinoin. 

Päämäärät 2005 

2.1 	Tielaitos on sisällyttänyt liikenneministeriön asettamat turvalli- 
suustavoitteet ja laitoksen liikenneturvallisuusstrategian valta- 
kunnallisiin tienpidon ohjelmiin sekä toiminnan ohjaukseen. 

2.2 	Tiepiirit ovat laatineet alueelliset strategiat turvallisuusongel- 
mien ratkaisemiseksi ja sisällyttäneet ne alueellisiin tienpidon 
ohjelmiin. 

2.3 	Liikenneturvallisuuden vaatimukset tunnetaan. Liikenneturval- 
lisuuden ja muiden tavoitteiden välisiä ristiriitoja osataan käsi-
tellä eri tilanteisiin ja oloihin sopivilla menettelytavoilla. 
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3 YLEISTEN TEIDEN TURVALLISUUSLAATU 

Tielaitos tarjoaa tienkäyttäjille turvallista liikennekäyttäytymistä tukevia tei-
tä ja tieympäristöjä. Tästä huolehditaan mm. tieverkon luokittelulla, eri tie- 
luokkien liikenteelle sopivalla palvelutasolla, tiejaksojen yhtenäisellä laatu-
ja turvallisuustasolla sekä yksittäisten liikenne- ja rakenneteknisten ratkaisu-
jen laadulla. Teiden turvallisuuslaatu sisältää myös tienkäyttäjän tekemien 
virheiden ehkäisyn sekä virheiden seurausten lieventämisen. Teiden virheen-
sietoa voidaan lisätä mm. tieympäristöä pehmentämällä ja muotoilemalla. 

Toimintaperiaate 3 

Tielaitos edistää liikkumisen ja kuljetusten turvallisuutta kaikissa oloissa se 
kä taajamien että haja-asutusalueiden yleisillä teillä. 

Taajamateitä koskevat päämäärät 2005 

3.1 	Liikennejärjestelmän kannalta hyvän taajarnatieverkon hierar - 
kian säilyttämiseksi tai parantamiseksi on toimittu yhteistyössä 
kuntien kanssa. Autojen nopeustasot on sovitettu taajama- 
ympäristöihin. 

3.2 	Yhteistyössä kuntien kanssa on edistetty asukkaiden ja kevyen 
liikenteen kannalta turvallisia ja terveellisiä taajamaympäris-
töj ä. 

Haja-asutusalueiden teitä koskevat päämäärät 2005 

3.3 	Tiestö, sen hoitotaso ja autojen nopeustasot mandollistavat yh- 
dessä turvallisen, toimivan ja ympäristön huomioon ottavan lii-
kenteen. Erityisesti on panostettu päätieverkon henkilövahinko-
riskin pienenä pitämiseen. 

3.4 	Kevyelle liikenteelle on osoitettu mandollisimman turvallisetja 
verkollisesti jatkuvat yhteydet. 
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4 PITKÄJÄNTEINEN TYÖ VAKAVIMPIEN ONNETTO-
MUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI 

Vakavimpien onnettomuuksien tutkimiseen sekä niiden ehkäisytoimien ke-
hittämiseen ja käyttöönottoon kiinnitetään erityistä huomiota. Tämä toiminta 
suunnataan alkuvaiheessa liikennekuolemien perusteella, koska yleisillä teil-
lä tapahtuvista vakavista vammautumisista ei toistaiseksi ole luotettavaa tie-
toa. Kevyen liikenteen onneuomuudet taajamissa ja haja-asutusalueella sekä 
autoliikenteen kohtaamis- ja suistumisonnettomuudet haj a-asutusalueella ai-
heuttavat nykyisin kolme neljäsosaa liikennekuolemista. 

Toim intaperiaate 4 

Tielaitos etsii ja ottaa kfiyttöön keinoja erityisesti liikennekuolemien ja miii-
den vakavien henkilövahinkojen vähentämiseksi yhdessä liikenteeseen ja sen 
turvallisuuteen vaikuttavien muiden osapuolten kanssa. 

Päämäärät 2005 

Tielaitos on tehnyt pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistyötä 
liikennekuolemien ja muiden vakavimpien henkilövahinkojen 
ehkäisemiseksi. 

Tielaitos on vähentänyt ii ikennekuolemia kohdistamalla liiken-
neturvallisuustoimia kevyen liikenteen onnettomuuksiin taaja-
missa ja haja-asutusalueilla sekä autojen kohtaamis- ja suistu-
misonnettomuuksiin haja-asutusalueilla. 
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5 KANSALAISTEN OSALLISTUMINEN JA TIENPIDON 
LAADUNHALLINTA 

Kansalaisten mandollisuudet osallistumiseenja palautteen antamiseen onjär-
jestettävä sekä tiehallirmon että tuotannon tehtävissä. Tienpidon tuotteisiin ja 
niiden tuottajiin liittyviä liikenneturvallisuuden vaatimuksia tulee selventää 
ja varmistaa niiden huomioon ottaminen tilaustoiminnassa. 

Toimintaperiaate 5 

Organisaatiota ja toimintaa kehittäessään Tielaitos parantaa kansalaisten 
osallistumismandollisuuksia ja varmistaa tienpidon liikenneturvallisuuslaa-
dun tilaus-ja tuotantotoiminnassa. 

Päämäärät 2005 

5.1 	Tielaitoksessa on toimivat, vakiintuneet menettelytavat tiestön 
liikenneturvallisuusongelmien havaitsemiseksi ja kansalaisten 
palautteiden huomioon ottamiseksi. 

5.2 	Tilaustoiminnassa on määritelty tuottajien ja tuotteiden liiken- 
neturvallisuusvaatimukset ja niitä myös seurataan. Suunnitte-
lun, rakentamisen ja kunnossapidon laadunvalvonta ottaa huo-
mioon liikeimeturvallisuuden. Tuottaj ilta edellytetään liikenne-
turvallisuuden sisällyttämistä tuotteidensa laatuj ärj estelmiin. 
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6 LIIKENNETURVALLISUUSTIETAMYS 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa jatkuvasti uutta liikenneturvallisuus-
tietoa, jonka hyödyntämisestä on tärkeää huolehtia, sillä tienpitoon liittyvillä 
toimilla ja niitä tukevalla tiedotuksella voidaan vaikuttaa tienkäyttäjien liik-
kumiseen ja liikennekäyttäytymiseen. 

Toimintaperiaate 6 

Tielaitos huolehtii omin toimin sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa liikenne-
turvallisuustietämyksen ajanmukaisuudestaja turvallisuustiedotuksesta. 

Päämäärät 2005 

6.1 	Tielaitos on huolehtinut henkilöstön liikenneturvallisuuskoulu- 
tuksesta sekä riittävän ja ajan tasalla olevan liikenneturvalli-
suustietouden saatavuudesta. Henkilöstö on vastuussa liikenne-
turvallisuustietämyksensä kehittämisestä sekä liikenneturvalli-
suuden huomioon ottamisesta omassa toiminnassaan. 

6.2 	Tielaitoksessa liikenneturvallisuuden tutkimus- ja kehittämis- 
toiminta on kohdistunut turvallisuuden kannalta keskeisimpiin 
ongelmiin ja kehittämistarpeisiin sekä hyödyntänyt ajankoh-
taista koti- ja ulkomaista kehitystä. Tulosten käyttöönotto on 
tehokasta. 

6.3 	Tielaitos on tiedottanut liikenneturvallisuuteen vaikuttavista 
muuttuvista ja muuttuneista tieliikenteen oloista. Yhdessä mui-
den liikenne- ja liikenneturvallisuusalalla toimivien kanssa on 
kampanjoinnilla ja muulla tiedonvälityksellä tuettu hyvää lii-
kennekäyttäytymistä. Viranomaisten keskinäistä vuorovaiku-
tustaja yhteistyötä on kehitetty. 

.AU 
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