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Pertti Salavaara kansanedustaja, 
liikenne-  ja  viestintävaliokunnan  jäsen 

 ja  liikennetoimittaja 

I  Tiehallinnon  rooli  

0  LiikenneturvaUisuus
-yhteistyö  

jotta  me  kaikki pääsisimme 
turvallisesti perille 

Tiellä liikkumisen ensimmäinen 

päämäärä  on  päästä perille. Ku-

kaan meistä ei ole liikenteessä 

yksin. Liikenne  on  joukkuepeliä, 

 jossa  on  huomioitava muutkin 

Ilikkujat. Ratin takana  on  aina ih-

minen. 

Kun varaa matkanteolLe riittävästi 

aikaa, ei turha kiire andista  ja 

 pääsee varmasti perille. Hyvillä 

mielin  ja  ehjänä. 

C  Toiminta  ja  toimenpiteet  

O  yleistä  

Ø  suunnittelu  

0  teiden parantaminen  

9  muu tienpito  

O  liikenneturvaltisuuden 
 seuranta  

O  Tiiviissä yhteistyössä 
Lilkenneturva  

0  Yhteydet  

• Tiehallinto  parantaa liikenneturvallisuutta muun muassa keskikaiteita  ja  teiden valaisua 
lisäämällä. 
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Tiehallinnon  rooli 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Tiehallinto 

edistää liikkumisen  ja  kuljetusten turvallisuutta. 

etsii  ja  ottaa käyttöön keinoja erityisesti liikenne- 

kuolemien  ja  muiden  vakavien  henkilövahinkojen 

välttämiseksi yhteistyökumppaneiden kanssa. 

parantaa kansalaisten osallistumismandollisuuk

-sia ja  varmistaa liikenneturvallisuuden huomioon-

ottamisen tienpidossa. 

huolehtii liikenneturvallisuustietämyksen ajan- 

mukaisuudesta  ja  turvaRisuustiedotuksesta  sekä 

omin toimin että yhteistyössä eri tahojen kanssa. 

Tiepiirin liikenneturvallisuustyön perustana ovat val-

takunnalliset liikenneturvallisuustavoitteet  ja  Tiehat-

linnon  toimintaperiaatteet. Tiepiirin tavoitteena  on 

 liikennekuolemien  ja vakavien  loukkaantumisten vä-

hentäminen. 

Lii kenneturvallisuusyhteistyö 

Tiepiiri  toimii aktiivisesti yhteistyössä lääninhallituksen-, 

Liikenneturvan-  ja  liikkuvan poliisin edustajajien kanssa 

tiikenneturvallisuuden pulmien ratkomiseksi. Tiiviissä 

yhteistyössä mukana ovat myös muun muassa paikat-

lispoliisi, maakuntaliitot,  kunnat ja  riistanhoitopiirit.  

Tiedottaminen 

Tiedottaminen ajankohtaisista liikenneturvallisuuteen 

vaikuttavista asioista kuten tiekohtaisesta säästä, 

ruuhkista  ja  tietöistä  on  osa  tiepiirin liikenneturvalli-

suustyötä. Lisäksi toteutamme muutaman kerran vuo-

dessa laajempia tiedotuskampanjoita kohdistetuista 

teemoista yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tiivis yhteistyö lukuisten organisaatioiden kanssa  ja  liikenneturvallisuudesta 

tiedottaminen ovat  osa  tiepiirin toimenkuvaa.  

liikenneturvallisuus 	0  



Taajamaportti  muistuttaa autoilijaa muka va/la tavalla ajonopeuden alentamisesta. 

Toiminta  ja  toimenpiteet 
Yleistä  
LiikenneturvaUisuus  on  tärkeä  osa  tienpitoa.  Tel- 	toteuttaa vuosittain pieniä liikenneturvallisuus - 

den  hoidon, yUäpidon  ja  rakentamisen tavoitteena 	hankkeita, joita ovat muun muassa suojatie-  ja  

on  luoda tiellä liikkujiUe turvalliset olosuhteet. 	liittymäjärjestelyt sekä tievalaistuksen, automaat- 

Liikenneturvallisuuden parantaminen  on  uusien 	tisen kameravalvonnan  ja  taajamaporttien raken- 

tiehankkeiden  suunnittelun  ja  toteutuksen kes- 	tammen. Tiestön talvihoito  ja  kunnossapito luovat 

keinen  tavoite. Rakennushank- 	 mandollisuudet turvalliseen liik- 

keiden lisäksi Hämeen tiepiiri 	» LiikenneturvaLlisuus 	kumiseen ympäri vuoden. 

suunnittelun  ja  toteutuksen 

keskeinen tavoite.  
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Suun  ni tte  U 

Tie-  ja  liikennesuunnittelua  tehdään monella eri  tark-

kuustasolla. Liikenneturvallisuus  on  keskeinen tavoite 

kaikilla  suunnittelutasoilla.  Maankäytön  suunnittetun 

 yhteydessä tehdään tärkeimmät liikenneturvallisuutta 

koskevat päätökset.  Tiepliri  on  mukana  maakuntakaa-

vojen  ja  kuntien  yleiskaavojen liikennesuunnitelma

-työssä  liikennejärjestelmän  ja  liikenneturvallisuuden 

asiantuntijana.  

Tiepiiri  laatu jatkuvasti erilaisia  tienpidon ohjelmoin

-tia  palvelevia selvityksiä. Selvitysten tarkoituksena 

 on  määrittää hankkeiden toteutuksen tärkeysjärjestys. 

Tiepiirin alueelle  on  laadittu seuraavat  lilkenneturval-

lisuuden  parantamiseen tähtäävät selvitykset: 

liikenneturvallisuuden parantaminen ala-asteen 
koulujen kohdalla 

Hämeen tiepiirin  ohituskaistaselvitys  

kevyen liikenteen väylien  tarveselvitys  Hämeen 
 tieplirin  alueella  

tienvarsipalvelujen  kehittäminen Hämeen  tiepiirissä 

taajamaporttiselvitys  

kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 
maaseutu kylissä.  

Liikenneturvallisuussuunnitelmat  ovat  osa  kokonais-

valtaista  liikenneturvallisuustyötä.  Niissä esitetään 

liikenneturvallisuutta parantavat tekniset toimenpiteet 

 kohdekuntien  alueilla. Toinen yhtä tärkeä  osa  liikenne

-turvallisuussuunnitelmaa  on  koulutus-, valistus-  ja  tie

-dotussuunnitelma,  jossa määritellään kunnan eri  hal -

lintokuntien  välinen  liikenneturvallisuusyhteistyö  sekä 

 vastuutahot. Tiepuirin  alueella laaditaan yhdestä kahteen 

alueellista  liikenneturvallisuussuunnitelmaa  joka vuosi.  

ajantasainen  suunnitelma 

suunnitelma tekeillä  v. 2004  
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• Seutukunnat,  joissa  on  ajan tasalla olevat  liikenneturvallisuus
-suunnitelmat.  
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•  Koulujen läheisyydessä suojatieturvallisuutta  voidaan parantaa 
muun muassa  korotettujen suojateiden  avulla.  

Tiehankkeiden  suunnittelun keskeisenä tavoitteena 

 on  parantaa liikenneturvallisuutta. Esisuunnitelmissa 

määritetään toimenpiteiden tarpeet  ja  alustavat toi-

menpide-ehdotukset. Tiesuunnittelussa tienpitäjä 

hankkii oikeuden tien parantamistoimien toteuttami-

selle. Suunnittelun laatuarvioinnissa tarkistetaan lii-

kenneturvallisuus-, ympäristö-  ja  joukkoliikenneasiat. 

 Tarkastuksen jälkeen tehdään tarpeelliset muutokset. 

Teiden parantaminen 

Liikenneturvallisuutta parannetaan erilaisten inves-

tointien avulla. Tiepiiri laatu vuosittain toiminta-  ja 

 taloussuunnitelman,  jossa esitetään viiden seuraavan 

vuoden hankkeet.  

Myös teiden  ja  siltojen rakenteellisen kunnon paranta-

misen yhteydessä tehdään pieniä Liikenneturvallisuus-

toimia, muun muassa suojatiejärjestelyjä, pientareen 

leventämisiä  ja  vähäisiä liittymien parantamisia. 

Tieverkon sujuvuutta  ja  liikenneturvallisuutta paranne-

taan esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä: 

• kevytliikenteen  väylien  ja  alikulkujen  rakentaminen 

• liittymien parantaminen 

•  uusien tieyhteyksien rakentaminen 

Nopeuksien alentamiseUa pienennetään loukkaantu-

misriskiä  etenkin taajamien jalankulku  ja  pyöräilyon-

nettomuuksissa. 

Työkohteesta  laaditaan liikenteenohjaussuunni-

telma, jossa esitetään työnaikaiset liikenne-

järjestelyt. Hyvin hoidetut työmaan kohdan 

liikennejärjestelyt parantavat seka tiell 

liikkujien  että tiellä työs 

kentelevien  

ken  netu rva  I- 

A  lisuuden.  

I  
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Muu  tienpito  

Teiden hoidolla  ja  kunnossapidolla  luodaan tien- 

käyttäjälle olosuhteet, jotka mandollistavat turval-

lisen liikkumisen  koko  9430  kilometrin tieverkolla. 

Tiet  on  jaettu kuuteen talvihoitoluokkaan teiden 

liikenteellisen merkityksen perusteella. Parhaim-

paan talvihoitoluokkaan iS kuuluvat kaikkein vilk-

kaimmat päätiet, joita Hämeen tieplirin alueella  on 

 yhteensä  576 km.  

Teiden päällystämise(lä parannetaan sekä raken-

teellista kuntoa että pintakuntoa. Hyvän pintakun

-non  merkitys korostuu ennen kaikkea ääriolosuh-

teissa, kuten kovissa vesisateissa. Vuosittain 

Hämeen tiepiiri päällystää alueensa tieverkkoa 

keskimäärin  500 km. 

• Liuossuolaus  on  tehokkain tapa torjua  liukkautta. 

Vesakonraivaukset  ja  liittymien näkemäraivaukset 

 ovat  osa  teiden hoitoa. Kunnalliset näkemät an-

tavat autoilijalle enemmän aikaa reagoida yllät-

täviin titanteisiin, kuten tielle tuleviin hirviin  tai 

 liittymää lähestyvään autoon. Vesakoinnit teh-

(Jään  2-3  vuoden välein. Yleisten teiden Liittymien 

näkemäraivaukset tehdään vuosittain. 

Liikenneturvallisuuden seuranta  

Tiehallinto tilastoi tieverkolla  tapahtuneet onnet-

tomuudet  ja  kartoittaa ongelmakohdat. Ongelmien 

syyt selvitetään  ja  keinot ongelmien poistamiseksi 

määritellä  än.  

TurvaLlinen  Liikenne  on  yhteinen 
asiamme  - yhteistyölLä  ja  teoilla 

 pääsemme tavoitteeseen!  

liikenneturvallisuus 



Liikenneturvallisuus  yhdistää 
	 'VP  

Liikenneturvaa  ja  Tiehallintoa 
	 TIEHALLINTO  

Lilkenneturva  tukee yhteistyössä 

Tiehallinnon kanssa kuntia  ja  lää-

nejä niiden liikenneturvallisuus-

työssä.  Se  tarjoaa kunnille avain- 

ryhmien koulutusta  ja  tuottaa eri-

ikälsten lilkennekasvatukseen 

ohjetmia  ja  oppimateriaalia.  [li-

ken  neturvan  Tampereen  toimis-

ton yhteyspäällikkö  Matti  Joki 

näkeekin hedelmältisimpänä 

yhteistyömuotona kuntiin päin 

tehdyn liikenneturvaltisuustyön. 

-  Siinä meillä  on  voimaa enem-

män, kun toimitaan ryhmänä. 

Meidät otetaan hyvin vastaan, 

 ja  työhömme  tulee jämäkkyyttä, 

kun teemme sitä yhdessä Tiehal-

linnon kanssa. 

Vuonna  2002  perustettiin  Tie - 

nyrkki" -niminen yhteistyöryhmä, 

jossa Lilkenneturvan, Liikkuvan 

poliisin  ja  Tiehallinnon  lisäksi  on 

 mukana lääninhallitus.  Tienyrkki 

 on  tähän mennessä tehnyt  jo 
 usean kunnan kanssa suunnitel-

mia kuntien  (iikenneturvaltisuu

-den  parantamiseksi. Mukana ko-

kouksissa  on  kunnan omien edus-

tajien lisäksi paikallinen poliisi. 

- Kuntiln  on  perustettu lilken-

neturvallisuustyöryhmiä,  ja 
 olemme saaneet työn hyvin alul-

le. Ongelmana tulee olemaan  jat
-kotyö,  ja  miten  kunnat  saadaan 

sitoutumaan sovittuihin asioihin. 

Liikenneonnettomuuksien tutki-

jalautakunnan työ  on  yhdistänyt 

Tiehallintoa  ja  Liikenneturvaa  jo  
kauan. Liikenteessä tapahtuvien 
onnettomuuksien  perusteettiset

-ta  tutkimisetta  etsitään yhdessä  
korjattavia  asioita, joilla voidaan 
estää uusia onnettomuuksia. 

 Matti  joki  on  ollut mukana tutki-

jalautakuntatyössä  0 25  vuotta. 

Liikenneturvan toimistoon sao olla 

yhteydessä Tiehollinnon taholta lao-

jemniinkin, sonoo  Matti  Joki.  

Matti  joki • 	UIKENNETURVA  

Liike  nn  etu rva Iiis  u  usva  sta  ava  
Markku Uusitalo 
puhelin: 	0204 223953 

040 511 2291  

Liikenneturvaliisuussuunnitte(ija  
Katja  Vuorela 
puhelin: 	0204 22 4033 

0400 277 812 

TI EHALLI  NTO  
Hämeen  tiepiiri 

Akeriundinkatu  B 
PL 376, 33101  TAMPERE 

Valtakunnallinen puheiinvaihde 
arkisin  klo  8.00-16.15 
0204 22 11 

As  i  a  kas  palvelu numero 
arkisin  klo  8.00-15.15 
0204 22 164  

Faksi: 	0204 22 4002  

www.tiehaiiinto.fi/hame  

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@tiehaitinto.fi  

Tietää  kelin ja  sään  

0200-2100  
Tienkäyttäjän  linja  
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