
crzD. ö/O 

TI!!TO  

Ö 1  r/Ei-/Vft'/'--. 



OSAA: 

KUNTIEN YHTEINEN  OSA 

HÄR MÄN  MAAN  
LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  2005 

'V. 

 TIEHALLIij 

Kfrjasto 

Tiehallinto,  Vaasan  tiepiiri 
 2005  



Kartat:  
© Genimap  Oy 

 Karttaikkuna  Oy  

OW  .tA43fl  

TIE HALL INTO 
 Vaasan  tiepiiri 

 PL 93 
65101  VAASA  



TIIVISTELMA 
Liikenneturvallisuussuunnitelman  tarkoituksena  on  selvittää ne toimenpiteet, joil-
la onnettomuusmäärät saadaan liikenteen kasvusta huolimatta laskuun. Suun-
nitelman päätavoitteita ovat liikenneturvallisuuden parantaminen, liikenneturval-
lisuustyön ideointi  ja  aktivoiminen  sekä kuntien  välisen  yhteistyön lisääminen. 
Suunnitelmassa  on  selvitetty liikenneturvallisuuden nykytila  ja  kartoitettu liikenne-
turvallisuusongelmia kyselyn  ja  onnettomuusanalyysin  avulla. Nykytilanteen sel-
vitys  on  antanut lähtökohdat liikenneturvallisuustyön tavoitteiden  ja  päämäärien 
asettamiselle. Kuntakohtaiset toimenpideohjelmat  ja  hallintokuntien  laatimat liiken-
neturvallisuustyön toimintasuunnitelmat tukevat tavoitteisiin pääsemistä. 

Suunnittelualueen  4  kunnan alueella tapahtui vuosina  2000-2004  poliisin tilaston 
mukaan yhteensä  987  liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista  648  sijoittui ylei-
sille teille  ja  339  kaduille, yksityisteille  ja  -alueille. Seudulla tapahtuu siis vuosittain 
noin  200  onnettomuutta. Onnettomuuksista karkeasti joka viidennes johti henkilö-
vahinkoihin (kuolemaan  tai  loukkaantumiseen). 

Poliisin tilastojen mukaan vuosina  2000-2004  suunnittelualueella  tapahtuneista 
onnettomuuksista määrällisesti eniten tapahtui yksittäisonnettomuuksia  (32  %)  ja 

 risteämisonnettomuuksia  (18  %). Yksittäisonnettomuuksista  vajaa kolmannes  (32  
%)  johti henkilövahinkoihin. Seuraavaksi eniten henkilövahinkoja tuli polkupyörä- 
onnettomuuksissa  (14  %)ja  risteämisonnettomuuksissa  (13  %).  

Alueella tapahtuneiden onnettomuuksien kustannukset ovat Tiehallinnon onnetto-
muushinnoittelun mukaan noin  22,5  M€/vuosi,  josta kuntien osuus  on 15-20  %  eli 
noin  3,4-4,5 M€  vuosittain. Kuntien kustannuksista suurin  osa  kohdistuu terveys - 
ja  sosiaalitoimelle. 

Härmänmaan  pitkäaikainen  liikenneturvallisuusvisio  on,  ettei kenenkään tar-
vitse kuolla  tai  loukkaantua vakavasti liikenteessä. Suunnitelman aikana ase-
tettiin alueen kunnille seuraavat yhteiset liikenneturvallisuustavoitteet: 

•  Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen 
• Liikenneturvallisuustyön organisointi  kaikissa hallintokunnissa sekä jatku-

van seudullisen toiminnan käynnistäminen Härmänmaalla 

• Turvalaitteiden  käytön lisääminen, liikennesääntöjen noudattaminen  ja 
 muiden tienkäyttäjien parempi huomioonottaminen 

•  Turvallisuutta lisäävien liikennejärjestelyjen toteuttaminen 
• Koulumatkojen,  -kyytien  ja  -ympäristöjen  turvallisuuden parantaminen 
• Liikenneturvallisuuden kytkeminen maankäytön suunnitteluun 
• Liikenneturvallisuustyön  arvostuksen lisääminen toiminnassa  ja  päätök-

senteossa 
• Onnettomuusuhrien  korkeatasoinen auttaminen: valmius, laitteet  ja  hoito 

Kuntien yhteiseksi painopistealueeksi vuodelle  2006  sovittiin turvavälineiden käy-
tön lisääminen kaikissa ikäryhmissä. 



Asetettuja tavoitteita ei saavuteta pelkästään liikennejärjestelyihin, maankäyttöön 
 ja  liikenneverkkoon kohdistuvilla  teknisillä toimenpiteillä, vaan hallintokuntien jat-

kuva liikennekasvatus-, valistus-  ja  tiedotustyö  sekä poliisin valvontatyö ovat mer-
kittävä  osa  kokonaisvaltaista liikenneturvallisuuden parantamista  ja  liikenneturval-
lisuustyön  merkityksen lisäämistä. 

Kuntiin  on  perustettu Lapuaa lukuun ottamatta liikenneturvallisuusryhmät, jotka 
koordinoivat  ja  seuraavat työn etenemistä hallintokunnissa  ja  sidosryhmissä.  La

-pualla liikenneturvallisuustyön  kehittämisen kutatyöryhmä  on  ollut toiminnassa  jo 
 usean vuoden ajan. Hallintokuntien tehtävänä  on  laatia vuosittaiset toimintasuun-

nitelmat  ja  toteuttaa työ ruohonjuuritasolla. 

Suunnitelman aikana  on  laadittu jokaiseen kuntaan liikenneympäristön turvallisuu-
den parantamiseksi toimenpideohjelma. Toimenpideohjelmaan sisältyy nopeasti 
toteutettavissa olevia pienehköjä  ja  edullisia toimenpiteitä sekä laajempia toimin-
takokonaisuuksia. Toimenpideohjelman toteuttaminen edellyttää suunnitelmallista 
yhteistyötä kuntien  ja  Tiehallinnon  välillä. Seuraavat toimenpiteet ovat tärkeimpiä 
alueen kunnissa: 

•  valtatie  19  parantaminen 
•  kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen rakentamalla kevyen liiken-

teen väyliä  ja  parantamalla kevyen liikenteen ylityskohtia 
•  taajama-alueiden nopeusrajoitusten tarkistaminen  ja  alhaisen ajonopeu

-den  tukeminen rakenteellisilla hidasteilla 
• liittymien  turvallisuuden parantaminen 
• näkemien parantaminen 

Alueen kunnissa tulee laajasti keskustella liikenneturvallisuussuunnitelmassa esi-
tetyistä tavoitteista. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää eri tahojen sitoutumista 
tavoitteisiin  ja  suunnitelmaan, suunnitelman käsittelyä kuntien päättävissä elimissä 

 ja  päätöksiä suunnitelman hyväksymisestä sekä suunnitelmassa esitettyjen tek-
nisten  ja  toiminnallisten toimenpiteiden toteuttamista. Asianomaisten tahojen tulee 
jatkossa huolehtia siitä, että suunnitelman toteuttamiseen varataan vuosittain tar-
vittavat resurssit kuntien talousarvioihin. 



ALKUSANAT 
Tiehallinnon  Vaasan tiepiiri, Kauhavan  ja  Lapuan kaupungit sekä Alahärmän  ja 

 Ylihärmän  kunnat  ovat laatineet vuoden  2005  aikana seudullisen liikenneturval-
lisuussuunnitelman. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää liikennejärjestelyjen 
parantamissuunnitelman sekä liikenneturvallisuuden koulutus-  ja  tiedotustyön ke-
hittämistoimenpiteitä.  Pääpaino suunnittelutyössä  on  ollut liikenneturvallisuustyön 
aktivoimisessa  ja  tehostamisessa. 

Suunnitelmassa  on  selvitetty onnettomuusanalyysin  ja  kyselyn perusteella vaaral-
liset kohteet kuntien alueella sekä laadittu liikenneturvallisuuden parantamisen toi-
menpideohjelma. Suunnitelmassa  on  keskitytty seuraavan kymmenvuotiskauden 
aikana toteutettavien liikenneturvallisuustoimenpiteiden määrittämiseen. Toimen-
pideohjelman toteuttamisella voidaan parantaa liikenneympäristöä  ja  näin vähen-
tää liikenneonnettomuuksien määrää  ja  lieventää niiden vakavuusastetta. 

Liikenneturvallisuustyötä  on  kehitetty  ja  tehostettu kuntien liikenneturvallisuusryh
-mien  kokouksissa  ja  eri hallintokuntien kanssa hallintokuntakohtaisissa tilaisuuk-

sissa. Kuntien välistä tiedonkulkua  ja  organisointia käytetään hyväksi liikennetur-
vallisuustyössä. 

Liikenneturvallisuussuunnitelma  sisältää Härmänmaan  koko  alueen yhteisen osi
-on (A)  sekä kuntakohtaisen osion  (B).  Suunnitelmaa koskevat päätökset  ja  ratkai-

sut  on  tehnyt ohjausryhmä, jonka toimintaan ovat osallistuneet: 

Ahti Latvala 
Raimo Lepistö 
Esa  Renko 
Katja  Pellinen 
Tapani  Palo  
Raisa Tyni 
Jorma Ylirinne 

 Anne  Koivisto 
Markku Järvelä 
Elina Töyli, 
Heli Lintamo, 
Martti Kangaskoski 
Harri Jokiaho 
Esko Jokisaari 

 Katja  Hakomäki 
 Jorma 011ila 

Eero Siikavirta 

Lapuan kaupunki, puheenjohtaja 
Lapuan kaupunki 
Kauhavan kaupunki 
Kauhavan kaupunki 
Alahärmän  kunta 
Alahärmän  kunta 
Ylihärmän  kunta 
Ylihärmän  kunta  (1.9.2005  saakka) 
Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 
Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 
Liikenneturva 
poliisi 
poliisi 
pelastuslaitos 
Härmänmaan seutukunta 

 Etelä-Pohjanmaan liitto 
Länsi-Suomen lääninhallitus 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  on  laatinut Tiehallinnon Vaasan tiepiirin  ja  kun-
tien toimeksiannosta  Ramboll  Finland  Oy, jossa työhön ovat  Dl  Christel Kautialan 
johdolla osallistunut  Dl Lauri Vesanen.  Raportin  on taittanut graaf.suunn. Carita 

 Ahlgren. 

Tampereella  17.11.2005 
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il  JOHOANTO  

Liikenneturvallisuuden parantamisen päätavoitteena  on  onnettomuuksien vähen-
täminen, seurauksien lieventäminen  ja  onnettomuusriskin  pienentäminen. Liiken-
neturvallisuutta voidaan parantaa monin tavoin vaikuttamalla liikenneympäristöön, 
liikennevälineeseen sekä ennen kaikkea liikenteessä liikkuviin ihmisiin. Liikenne-
turvallisuutta voidaan parantaa tehostamalla koulutusta, valistusta  ja  tiedotusta, 
kytkemällä liikenneturvallisuus paremmin maankäytön suunnitteluun, kehittämäl-
lä liikenneverkkoa, kehittämällä liikennejärjestelyjä  tie-  ja  liikenneteknisin  sekä  oh -
jaustoimenpitein  sekä tehostamalla kunnossapitoa  ja  liikenteen valvontaa. 

Liikennejärjestelyjen  ja  -ympäristön parantaminen kuuluvat Tiehallinnon  ja  kun-
nan teknisen  ja  kaavoitustoimen  toimialaan. Liikennevälineen turvallisuuteen voi-
vat vaikuttaa parhaiten katsastustoimi  ja  poliisi tarkkailemalla ajoneuvojen kuntoa. 
Poliisi  ja  katsastustoimi  myös tiedottavat ajoneuvon kuntoon liittyvistä ajankohtai-
sista asioista. Ihmisen asenteisiin  ja  käyttäytymiseen voivat parhaiten vaikuttaa 
poliisin valvonnan kautta  ja  kunnan eri toimialoista kuntalaisten kanssa päivittäin 
tekemisissä olevat hallintokunnat. Näitä ovat sivistys-, sosiaali-, terveys-  ja  vapaa- 
ajan toimet. 

Poliisi  ja  Liikenneturva  osallistuvat omilla tahoillaan kasvatus-  ja  tiedotustoimin-
taan kunnissa. Lisäksi eri yhdistyksillä  ja  järjestöillä  on  mandollisuus osallistua  ii -
kenneturvallisuustyöhön.  Kunnissa toimivat yritykset voivat myös vaikuttaa työn-
tekijöidensä työ-  ja  työasiointimatkojen  turvallisuuteen. Liikenneturvallisuustyön 
onnistumisen edellytyksenä  on  lisäksi työn tehokas organisointi. Kuntien kesken 
tulisi tapahtua tiedonvaihtoa niin vetäjien kuin eri hallintokuntien kesken. 

HALLINTOKUNTA/ 	TOIMINTA 	ASIAT,  JOIHIN 	KOHDE 	TAVOITE 
TOIMINTA-ALUE 	 VAIKUTETAAN  

[___________________ 	 suunnittelu 	 __________________ 

	

TIEHALLINTO 	aI 

-[KAAVOITUSTOIM)\ 	
Liikennejärjestelm- 	Liikkumistarve  

Väylien suunnittelu 	.1 	toimivuus,  ___________________ 	 I  jrjestelmn 	

______ 	

Liikenne 
suunnittelu 	 liikenne - 

0CTEKNINEN  TOIMI  ______  ja  kunnossapito  
.jIiikennesuunnittelu) 	0  
_______________ 	 Yksityiskohtaiset 	

riskit 	
estel\\________________  

I— 
Ii  iken  n  etu  rva  Il  isu  us PALO-JA  toimenpiteet  

	

PELASTUSTOIMI 	____________________ 

	

TOlMl 	

osaaminen, 	 TURVALLISUUS  

LlTOlMl  

Kasvatus 	

Asenteet  ja  LIIKENNE - 1fI1TE1  z  Tiedotus 	 risken  
TER V  EYSTOIM  

I 	ehkäisy  ja 	I 	/ jälkihoito 

nta /  I I  

EETU  RVA 	 _ 

STUSTOlMl J 	ja  valvonta 	

nne - 
Ajoneuvojen 	L-...._J 	Riskit  ine  I  kunnon tarkastus  I 	I 	 I  

Kuva  1.1-1  Liikenneturvallisuus on  monen toiminta-alueen  ja  asian vuorovaiku-
tusta.  
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2.  LÄHTÖKOHDAT  

	

2.1 	LiikernieturvaIlisuussuunnitelman  laatiminen  ja  tavoitteet  

Tiehallinnon  Vaasan  tiepiiri,  Kauhavan  ja  Lapuan kaupungit sekä  Alahärmän  ja 
 Ylihärmän  kunnat  ovat laatineet vuoden  2005  aikana tämän  liikenneturvallisuus

-suunnitelman kuntien alueelle. Suurimmassa osassa kuntia edellinen  liikennetur-
vallisuussuunnitelma  on  vanhentunut. Tuorein suunnitelma  on  Lapualla  vuodelta 

 2000.  Lapualla  oli myös tämän työn aikana toimiva  ja  aktiivinen  liikenneturvalli-
suustyön  kehittämisen  kuntatyöryhmä.  Lapuan kaupungin osalta tässä työssä kes-
kityttiin  liikennejärjestelyjen  ja  -ympäristön kehittämiseen.  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  tarkoituksena  on  selvittää ne toimenpiteet, joilla 
 onnettomuusmäärät  saadaan liikenteen kasvusta huolimatta laskuun. Suunnitel-

man päätavoitteita ovat liikenneturvallisuuden parantaminen,  liikenneturvallisuus
-työn ideointi  ja  aktivoiminen  sekä kuntien  välisen  yhteistyön lisääminen. Työssä  on 

 keskitytty seuraaviin  osa-alueisiin:  

• Härmänmaan  kuntien  liikenneturvallisuustyön  kehittäminen  
•  yhteistyön laajentaminen eri  hallintokuntien, sidosryhmien  ja  kuntien välillä 

sekä kuntien,  Tiehallinnon  ja  Liikenneturvan välillä  
• liikenneturvallisuustyön integroiminen  kaikkien  hallintokuntien  työhön  ja 

 nykyisen työn tehostaminen  
•  10  vuoden aikana  toteutettavien  alueen liikenneturvallisuutta  parantavien 

liikennejärjestelyiden  toimenpide-ehdotusten laatiminen  
• liikenneturvallisuustietämyksen  laajentaminen  päätöksentekoprosessin 

 helpottamiseksi 

Suunnitelmassa  on  selvitetty liikenneturvallisuuden nykytila  ja  kartoitettu  liiken-
neturvallisuusongelmia  kyselyn  ja  onnettomuusanalyysin  avulla. Myös  esteettö-
myysasioihin  on  pyritty kiinnittämään huomiota. Nykytilanteen selvitys  on  antanut 
lähtökohdat  liikenneturvallisuustyön  tavoitteiden  ja  päämäärien asettamiselle. Toi

-menpideohjelmatja liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat  tukevat tavoittei-
siin pääsemistä.  

	

2.2 	Suurniillelualue 

Suunnittelualue  muodostuu  Härmänmaan  kunnista (Alahärmä, Kauhava,  Lapuaja 
 Ylihärmä). Alueen kunnissa  tieverkolle  oman  erityispiirteensä  muodostaa kuntien 

läpi kulkeva valtatie  19.  Muita merkittäviä väyliä ovat Lapuan kaupunkia itä- länsi
-suunr'tassa halkova  Ylistaro-  Kyyjärventie  (vt  16)  sekä  Lapualle  päättyvä Kuorta
-neentie (kt  66)  ja  Kauhavalta  pohjoiseen lähtevä valtatie  63.  Kuntien  tie-  ja  katu- 

verkkojen rakenne vaihtelee Lapuan  kaupunkimaisesti  rakennetusta keskustasta 
pienempien kuntien  maaseutuhenkiseen  ympäristöön.  Maastomuotojen  tasaisuus, 
laajat  peltoalueet  ja  suorat väylät ovat ominaisia  Härmänmaan  seudulla.  



Kuva  2.2-1  Suunnittelualueen  kuntien tieverkko.  

lo  



2.3  Esteettömyyden lluomloonottamiNeu  suunnitelmassa  

Esteettömyyden  asema liikennesuunnittelussa  on  viime vuosina vahvistunut  mm. 
 liikenne-  ja  viestintäministeriön esteettömyysstrategian  valmistumisen myötä.  Tie- 

hallinnon tavoitteena  on  esteettömyyskartoitusten  ja  liikenneturvallisuussuunnitel
-mien  yhdistäminen  tai  vähintäänkin esteettömyyden huomioonottaminen liikenne-

turvallisuussuunnitelman laatimisessa aikaisempaa selvemmin. Näiden kanden 
näkökulman tuominen esille saman työn aikana edistää kokonaisvaltaista  ja  laa-
dukasta suunnittelua. Yleensä liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet edis-
tävät myös esteettömyyden toteutumista. 

Myös tämän suunnitelman tavoitteena  on  ollut esteettömyysasioiden esille ottami-
nen keskusteluissa  ja  maastotarkasteluissa. Esteettömyyden ongelmakohteita  ei 
ole erityisesti selvitetty vaan työssä onkin keskitytty esteettömyyden esille tuomi-
seen  sekä periaatteiden selventämiseen. Myös  liikennejärjestelyiden  toimenpide- 
suunnittelussa esteettömyys  on  otettu huomioon. Liikenneympäristön kehittämistä 
käsittelevässä luvussa  6 on  oma kappale esteettömyyden lisäämiseksi. Kappalee-
seen  on  tiivistetty muutamia keskeisiä periaatteita esteettömyyden huomioonot-
tamisesta uusien kohteiden suunnittelussa sekä joitakin keinoja korjata olemassa 
olevaa liikenneympäristöä paremmin  liikkumisrajoitteisille  sopivaksi. Härmänmaan 
kunnista Alahärmässä  on  tehty esteettömyyskartoitus.  

Kuva  2.3-1  Alahärmän  keskustan taajamateiden Härmäntien  ja  Kanttorintien  pa-
rantamisessa  on  huomioitu esteettömyysnäkö kohdat. 
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3.  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA  JA  ONGELMAT  

3.1 	Nykyinen liikenneturvallisuustyö Suomessa  

Liikenneturvallisuustyön  suuntaviivat luodaan valtakunnallisella tasolla. Lääninhal-
litusten tehtävänä  on  vastata  alueidensa liikenneturvallisuustyön  koordinoinnis-
ta.  Kuntatasolla  eri  hallintokunnilla  ja  sidosryhmillä  on  vastuu työn toteuttamisesta 
paikallisella tasolla. 

Tahoja, jotka osallistuvat  liikenneturvallisuustyöhön,  ovat liikenne-  ja  viestintämi-
nisteriö,  poliisi, lääninhallitukset,  Tiehallinto,  kunnat,  Liikenneturva, autokoulut,  kat-
sastus, vakuutusyhtiöt, kiinteistönomistajat sekä erilaiset järjestöt  ja  yhdistykset. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  
Liikenne-  ja  viestintäministeriö  valmistelee  ja  laatu  liikenneturvallisuuteen  vaikut-
tavia lakeja  ja  asetuksia.  Ministeriötasolla  asetetaan valtakunnalliset tavoitteet  ja 

 luodaan suuntaviivat  liikenneturvallisuustyölle.  Liikenne-  ja  viestintäministeriö  ra-
hoittaa alan tutkimustyötä sekä tukee  mm.  kuntatason  liikenneturvallisuustyötä  
myöntämällä  ns. kuntakannustinrahaa.  

Poliisi 
Poliisi toimii valtakunnallisella tasolla,  läänitasolla  ja  paikallisella tasolla. Sisäasi-
ainministeriö valmistelee  liikenneturvallisuuteen  liittyviä lakeja  ja  asetuksia sekä 
vastaa poliisin valtakunnallisesta  liikenneturvallisuustyöstä.  Poliisin  lääninjohto  
johtaa  poliisitoimintaa  läänissä  ja  määrittelee yksiköiden  vastuualueet.  Maakun-
nallista  liikenneturvallisuustyötä  yli kihlakunnan rajojen tekee liikkuva poliisi. Liik-
kuvan poliisin  päävastuulla  ovat  valtaväylät.  Liikkuvan poliisin  työajasta  60-70  % 

 käytetään  liikennevalvontaan.  

Paikallisen poliisin liikenneturvallisuustyö koostuu  liikennevalistuksesta,  liikenne- 
tiedottamisesta,  liikennevalvonnasta, liikennerikostutkinnasta  sekä ajo-oikeusval-
vonnasta.  Tärkeää  on  myös poliisin kouluissa pitämä  liikennekasvatus.  Liikenne- 
valvontaan  on  käytettävissä  alle  5  % työajasta. 

Poliisilaitoksilla  kirjataan liikenneonnettomuudet rikosilmoitusten mukaisesti  ja  tie-
dot toimitetaan valtakunnalliseen  tietokantaan.  Tilastokeskus  ja  Tiehallinto  käyttä-
vät omissa  onnettomuustietokannoissa  Poliisin  keräämiä liikenneonnettomuustie-
toja.  

Lääninhallitukset 
Valtioneuvoston tekemän liikenneturvallisuuden parantamista koskeneen periaa-
tepäätöksen mukaan lääninhallitusten tehtävänä  on  vastata  alueidensa  liikenne -
turvallisuustyön  koordinoinnista  ja  seurannasta. Lääneissä tehtävän hoitaa läänin  
liikenneturvallisuusneuvottelukunta,  jossa ovat mukana keskeisimmät liikennetur-
vallisuuden alalla toimivat organisaatiot  ja  intressitahot  sekä yksi  liikenneturvalli-
suustyöhön  keskittyvä virkamies. Neuvottelukunnan päätehtävänä  on  edistää  ja 

 sovittaa yhteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävää työtä läänissä.  
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Länsi-Suomen läänissä toimii liikenneturvallisuusneuvottelukunnan lisäksi neljä 
alueellista yhteistyöryhmää, joista yksi Vaasan alueella. Alueellisten työryhmien 
tavoitteena  on  oman alueensa liikenneturvallisuuden parantaminen eri tahojen yh-
teistyönä. Yhteistyöryhmä toimiikin yhteydenpito-ja  yhteistyökanavana  lääninhalli-
tuksen  ja  eri viranomaisten välillä. 

Tiehallinto  
Liikenneturvallisuuden parantaminen  on  keskeinen tavoite kaikessa Tiehallinnon 
toiminnassa kuten suunnittelussa, investoinneissa, ylläpidossa  ja  hoidossa.  Tie- 
hallinnon nykyinen liikenneturvallisuustyö painottuu liikenneturvallisuussuunnitel

-mien  teettämiseen,  tehokkaiden toimenpiteiden kartoittamiseen  ja  toteuttamiseen, 
suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastukseen, liikenneturvallisuusaloitteiden kä-
sittelyyn, asiantuntijaryhmiin osallistumiseen  ja  lausuntojen antamiseen. 

Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma  2005  sisältää tiepiirien toiminnan kehittä-
misen kannalta seuraavat toimintaperiaatteet: 

• Tiehallinto  toimii aktiivisesti alueellisten  ja  paikallisten liikennejärjestelmien 
turvallisuuden lisäämiseksi  ja  on  tarvittaessa mukana edistämässä valta-
kunnallisen liikennejärjestelmän turvallisuusvaikutusten lisäämistä. 

• Tiehallinto  sitoutuu yhteiskunnan asettamaan liikenneturvallisuuden  pa
-rantamistavoitteeseen  ja  toimii  sen  toteuttamiseksi kulloinkin käytettävissä 

olevin parhain keinoin. 

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

• Tiehallinto  etsii  ja  ottaa käyttöön keinoja erityisesti liikennekuolemien  ja 
 muiden  vakavien  henkilövahinkojen vähentämiseksi yhteistyössä muiden 

liikenneturvallisuustyötä tekevien kanssa. 

•  Organisaatiota  ja  toimintaa kehittäessään Tiehallinto parantaa kansalais-
ten osallistumismandollisuuksia  ja  varmistaa liikenneturvallisuuden laadun 
tienpitotoiminnassa. 

• Tiehallinto  huolehtii omin toimin sekä yhteistyössä eri liikenneturvallisuus-
työtä tekevien sidosryhmien kanssa liikenneturvallisuustietämyksen ajan-
mukaisuudesta  ja  turvallisuustiedotuksesta. 

Tiehallinto  suunnittelee  ja  toteuttaa parantamistoimenpiteitä  mm.  onnettomuusa-
nalyysien  ja  tienkäyttäjien aloitteiden pohjalta. Tällä hetkellä Tiehallinto panostaa 
nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämiseen  ja  yhtenäistämiseen  ja  erityisesti taaja-
mien alempien nopeusrajoitusten tukitoimien suunnitteluun  ja  toteuttamiseen. 

"Tienkäyttäjän  linja" -palvelupuhelimeen  (puh.  0200-2100)  voivat tienkäyttäjät teh-
dä ilmoituksia tien kunnosta, kunnossapidosta  ja  muista liikenteen ongelmista ym-
päri vuorokauden. 

Tiehallinto  tekee liikenneturvallisuusasioissa yhteistyötä  mm.  kuntien, poliisin, 
maakuntien liittojen, Liikenneturvan, riistanhoitopiirien  ja  tiedostusvälineiden  kans-
sa.  
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Kuva  3.2-1  Asukaslukuun suhteutetun henkilövahinko-onnettomuuksien määrän 
kehitys Härmänmaan kunnissa verrattuna  koko  maan  ja  Etelä-Pohjanmaan tilan-
teeseen  v. 1995-2004  (lähde: Tilastokeskus). 

Henkilövahingot kulkumuodoittain  
Etelä-Pohjanmaalla kuolee  tai  loukkaantuu liikenneonnettomuuksissa vuosittain 

 2,1  henkilöä  1000  asukasta kohden, mikä  on  selvästi enemmän kuin  koko  maassa 
keskimäärin  (1,7 /1000 as.).  Härmänmaalla  tilanne  on  vielä heikompi: henkilöva-
hinkoja tapahtuu keskimäärin  2,4  kappaletta  1000  asukasta kohden. 

Kevyen liikenteen onnettomuuksissa  Härmänmaalla  kuolee  tai  loukkaantuu asu-
kaslukuun suhteutettuna keskimäärin  I ,3-kertainen  määrä henkilöitä  koko  maa-
han verrattuna. Erityisesti jalankulkijoiden  ja  mopoilijoiden  osuus vaihtelee suures-
ti kuntien kesken.  
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Kuva  3.2-2  Kuolleet  ja  loukkaantuneet kulkumuodoittain vuosina  2000 - 2004  (läh-
de: Tilastokeskus)  
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Onnettomuusluokat  
Henkilövahinkoihin johti yleisten teiden onnettomuuksista  33  %  ja  katujen, yksi-
tyisteiden  ja  -alueiden onnettomuuksista  17  %.  Poliisin tilastojen mukaan vuosi-
na  2000-2004  suunnittelualueella  tapahtuneista onnettomuuksista määrällisesti 
eniten tapahtui yksittäisonnettomuuksia  (32  %), risteämisonnettomuuksia  (18  %) 

 ja  kääntymisonnettomuuksia  (11  %).  Määrällisesti eniten henkilövahinko-onnetto-
muuksia tapahtui yksittäisonnettomuuksissa, joita oli kaikista henkilövahinko-on-
nettomuuksista joka  kolmas.  Seuraavaksi eniten henkilövahinkoja tuli pyöräonnet-
tomuuksissa  (14  %)ja  risteämisonnettomuuksissa  (13  %).  

Kevyen liikenteen onnettomuudet ovat suhteessa kaikkein kohtalokkaimpia.  Här
-mänmaalla  78  onnettomuudesta  4  johti kuolemaan  ja  56  loukkaantumiseen.  Mo

-pedionnettomuuksissa  henkilövahinkojen osuus oli  75  %.  

Viiden vuoden tarkastelujaksolla  16  kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta  13 
 tapahtui alueen yleisillä teillä  ja  kolme kaduilla, yksityisteillä  ja  -alueilla. 

yksittäisonnettomuus 
kääntymisonnettomuus 

ohitusonnettomuus 
risteämisonnettomuus 

kohtaamisonnettomuus 
peräänajo-onnettomuus 

mopedionnettomuus 
polkupyöräonnettomuus 
jalankulkijaonnettomuus 

hirvionnettomuus 
peuraonnettomuus 

muu eläinonnettomuus 
muu onnettomuus 

•  KUOLEMAAN  JOHT. 
•  LOUKKAANTUMISEEN  JOHT.  
o  OMAISUUSVAH. JOHT.  

100 	200 	300 	400 	500 kpl  

Kuva  3.2-3  Suunnittelualueella  tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien onnotto-
muusluokat  2000-2004.  (lähde: poliisin tilastot! Tiehallinto). 

Tapahtumapaikat 
Liikenneonnettomuuksista tapahtui kaksi kolmannesta yleisillä teillä  (66  %).  Yleisil-
lä teillä tapahtuneet onnettomuudet johtivat vakavamplin seurauksiin kuin katuver

-kon  alhaisemmilla  nopeuksilla tapahtuneet onnettomuudet. Neljä viidestä henkilö-
vahinkoon johtaneesta onnettomuudesta tapahtui yleisillä teillä  (78  %).  

Yleisten teiden vaarallisimmat tieosat  on  määritelty vertaamalla onnettomuusriskiä 
kuvaavia onnettomuusasteita (onnettomuuksia/1  00  milj.  ajoneuvokilometriä)  vas-
taavien tieluokkien  koko  maan keskiarvoihin.  Koko  maan keskiarvoon nähden yli 
kaksinkertainen onnettomuusaste  on  pieniluokkaisella Yliviitalantiellä (mt  17770) 

 ja  Alahellantiellä (mt  17685)  sekä valtatiellä  16  Ritamäen  kohdalla suuren liiken-
nemäärän  ja  keskimääräistä useammin tapahtuvien onnettomuuksien vuoksi. Lii-
kennemäärän ollessa alhainen vertailu  on  epäluotettavaa,  koska onnettomuuksia 
tapahtuu hyvin satunnaisesti.  
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Kuva  3.2-4  Onnettomuusaste (onn.  /100  milj. ajoneuvokilometriä)  vuosina  2000 
—2004  tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella eri tieosilla verrattuna vastaa-
vien tieluokkien arvoihin  koko  maassa  2002.  Tarkastelussa ovat mukana tieosat, 
joilla  on  tapahtunut vähintään  2  onnettomuutta.  
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Onnettomuudet  ikäryhmittäin  
Liikenneonnettomuuksissa osallisena olleista onnettomuustietokantaan  on  merkit-
ty  1729  henkilön ikä. Suunnittelualueen ikäjakaumakaavio noudattelee hyvin valta-
kunnallista jakaumaa. Useimmiten onnettomuuksissa  on  osallisena nuori,  18-20- 
vuotias tuore kuljettaja. Myös mopoikäisillä  15-vuotiailla  on  kohonnut riski joutua 
onnettomuuteen. Vanhemmiten  vakavien  onnettomuuksien suhteellinen osuus li-
sääntyy. Yli  65-vuotiallle  henkilövahinkoja aiheutuu viidesosalle onnettomuuteen 
joutuneista, kun työikäisistä henkilövahinkoja kokee vajaa kuudesosa. Tämä selit-
tyy  mm.  sillä,  että vanhempien ihmisten keho ei kestä yhtä hyvin onnettomuuksis-
sa kohdistuvia voimia. 

ikä  

Kuva  3.3-5  Suunnittelualueen  onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma 
vuosilta  2000-2004  (lähde: poliisin tilastot!  Tiehallinto). 

Onnettomuuskustannukset 
Tiehallinnon  julkaisun "Tieliikenteen ajokustannukset  2000"  mukaan liikenneonnet-
tomuuksien yksikkökustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuk-
sissa  387 000  €  ja  omaisuusvahinkoon  johtaneissa onnettomuuksissa  16 800  €.  

Alueella tapahtuneiden onnettomuuksien kustannukset ovat näin laskien noin 
 22,5  M€/vuosi,  josta kuntien osuus  on 15-20  %  eli noin  3,4-4,5 M€  vuosittain. 

Johtopäätökset  onnettomuusanalyysistä 
Onnettomuusanalyysin  perusteella voidaan todeta seuraavaa: 

• Suunnittelualueella  tapahtuu asukaslukuun suhteutettuna enemmän hen-
kilövahinkoon johtavia onnettomuuksia kuin  koko  maassa. 

• Hirvieläinonnettomuuksia  sattuu vähemmän kuin  koko  maassa keskimää-
rin. Hirvieläinonnettomuudet johtavat harvoin henkilövahinkoihin  (9%).  Vii-
den vuoden tarkastelujaksolla ei ole tapahtunut yhtään kuolemaan johta-
nutta hirvionnettomuutta. 

•  Yleisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet ovat useimmiten ajoneuvon  hal-
linnan menetyksestä johtuvia yksittäls-  tai  kohtaamisonnettomuuksia,  jotka 
johtavat usein henkilövahinkoihin.  
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• Lapualla  on  muita kuntia enemmän katuverkkoa  ja  liikennettä. Taajamissa 
ovat tyypillisiä risteämis-  ja  peräänajo-onnettomuudet sekä kevyen liiken-
teen onnettomuudet. 

Onnettomuudet noudattelevat liikennemäärää: eniten onnettomuuksia  ta-
pahtuu iltapäiväruuhkan  aikaan  klo  14-16  perjantaisin. 

Onnettomuudet tapahtuvat useimmiten hyvissä olosuhteissa:  62  %  päivän 
valossa  ja  46  %  tien  pinnan  ollessa paljas  ja  kuiva. VALT:n tilastojen mu- 
kaan vuonna  2002  kaikista Suomessa tapahtuneista onnettomuuksista 

 77  %  tapahtui päivän valossa  ja  54  %  kuivalla tiellä.  

	

3.3 	Liikenneturvallisuuskysely  

Alueen liikenneturvallisuussuunnitelmaa tehtäessä haluttiin saada onnettomuusa-
nalyysin lisäksi suoraan kuntalaisilta tietoa alueen ongelmakohdista  ja  mandolli-
sista parantamisehdotuksista. Liikenneturvallisuuskysely toteutettiin nettikyselynä 
Tielilkelaitoksen  ja  WM -data  Novon  kehittämää Katukanavaa hyödyntäen. Kyse-
lystä tiedotettiin paikallislehdissä  ja  se  oli avoin kaikille kuntalaisille. Lisäksi kyse-
lystä tiedotettiin henkilökohtaisesti kirjeellä  tai  sähköpostilla  kuntien hallintokuntien 
edustajille,  asukas- ja  kyläyhdistyksille  ja  yrittäjille. 

Kyselyllä  pyritään ongelmien selvittämisen lisäksi aktivoimaan eri tienkäyttäjäryh-
miä liikenneturvallisuustyöhön  ja  pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään. Eri 
tienkäyttäjäryhmät painottavat erityyppisiä asioita: koululaiset  ja  äkkäät  painotta-
vat ongelmia jalankulkijan  ja  pyöräilijän näkökulmasta, ammattiautoilijat puoles-
taan autoliikenteen näkökannalta.  

	

3.4 	Maastotarkastelut  

Maastossa tarkasteltiin kyselyissä esille tulleita ongelmakohtia tarkemmin. Samal-
la suunniteltiin mandollisia korjaus-  tai  parannustoimenpiteitä. Maastotarkasteluun 

 osallistuivat kunnan teknisen toimen, Tiehallinnon, poliisin  ja konsultin  edustajat. 
Esille tuli  mm.  tarve parantaa kevyen liikenteen verkkoa sekä ylityskohtia  ja  suoja- 
teiden havaittavuutta, tarkistaa nopeusrajoituksia  ja  selventää liittymäjärjestelyjä.  
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3.5  Ybteenveto Iiikenneturvaulisuusongelmista 

Onnettomuusanalyysin, keskusteluiden, kyselyiden  sekä asiantuntija-arvion pe-
rusteella alueen pahimmat liikenneturvallisuusongelmat ovat: 

•  Paljon henkilövahinkoihin johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia. 
Onnettomuuspaikat ovat keskittyneet taajamiin. 

• Yksittäisonnettomuudet  suurin yksittäinen onnettomuusluokka 

• Ylinopeudet selkeä ongelma  koko Härmänmaalla 

• Turvalaitteiden  käytön vähäisyys 
•  Kevyen liikenteen väylien puute. 

•  Ongelmat keskittyvät koulujen läheisyyteen. 

•  Paljon  nuorten  liikenneonnettomuuksia  (18-20  -vuotiaat). 

•  Liikenneturvallisuustyö organisoimatta (Alahärmä, Kauhava, Ylihärmä) 

- 



4.  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOI1TEET  

4.1 	ValtakuNnan  taso  
Liikenneturvallisuustavoitteita määritettäessä  on  nähty, että jatkuvasti parantuvi

-en  tulosten saavuttaminen  on  aikaisempaa vaikeampaa. Liikenteen visioista käyn-
nistynyt keskustelu pyrkii luomaan perustaa pitkän aikavälin kehitykselle. Visio  on 

 nähtävä yleisten  ja  yhteisesti hyväksyttyjen arvojen ilmentymänä, ohjaavana peri-
aatteena. 

Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille  2001-2005  sisältä seu-
raavan  vision:  "Tieliikennejärjestelmä  on  suunniteltava siten, ettei kenenkään 
tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tavoitteena  on  luo-
da edellytykset liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuo-
den  2025  paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien määrä  on  enintään  100."  
Tämä tavoite olisi lähellä sitä rajaa, joka liikennejärjestelmää kehittämällä voidaan 
saavuttaa - 

Visiona kuvattuun  tilaan pyritään välitavoitteiden kautta. Määrällisiä aikaan sidot-
tuja tavoitteita tarvitaan liikenneturvallisuustoiminnan organisoimiseksi. Sitovat 
konkreettiset tavoitteet antavat pohjan eri osapuolten toiminnan suunnittelulle  ja 

 yhteistyölle. Vuonna  2001  valtioneuvosto hyväksyi tavoitteeksi, että liikennekuole-
mien määrän  on  oltava  alle  250  vuonna  2010. 

800 

-  Kuolleet vuosilta  1989-2004  
700 
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Kuva  4.1-1  Suomessa tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet  1989-2004  sekä val-
takunnalliset tavoitteet vuosille  2010  ja  2025. 
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Valtakunnallisessa  liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esitetään pitkän aikavä-
lin  kehittämisalueet  ja  lähiajan  painopistealueet.  Pitkän aikavälin  kehittämisalueet 

 ovat: 
liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen 
liikenteen kasvun hillitseminen 

 teknologian  oikea hyödyntäminen 

Tämän hetken  (2001-2005)  painopistealueet  keskittyvät nähtävissä  ja ennustet-
tavissa  olevien ongelmien ehkäisemiseen lähivuosina.  Painopistealueet  esitetään 
taulukossa  4.1-1.  Suuri  osa  valtakunnallisista toimenpiteistä  on  jo  toteutettu. Tau-
lukossa  on  korostettu erityisesti kuntien  tehtäväkenttään  kuuluvat toimenpiteet. 
Uutta valtakunnallista  liikenneturvallisuussuunnitelmaa  ollaan laatimassa vuosille 

 2006-2010.  

Taulukko  4.1-1  Valtakunnallisen liikennetu,vallisuussuunnitelman toimenpideohjel
-ma  painopistealueittain  2001-2005.  

Liikenneturvallisuus  osaksi Porrastettua  nopeusrajoitus- Selvitetään mandollisuudet 
laatu-  ja  johtamisjärjestelmiä jarjestelmää  toteutetaan laskea promilleraja O.2:een  ja  

ottaa käyttöön huumeraja  0  
Liikenneturvallisuus  paremmin Nopeusrajoituksia tuetaan 
maankäytön suunnitteluun hidasteilla  tarvittaessa Laajennetaan turvalaitteiden 

käyttövelvollisuutta  ja  
Suunnittelijoiden tietopohjaa Täydennetään  kevyen liikenteen valmistellaan  pp-kypärän 
parannetaan verkkoja  + risteämisjärjestelyt käyttösäännöstä 

Liikennekasvatuksen  roolia 
	

Selvitetään mandollisuudet 
	

Ergonomiavaatimukset, esim.  
vahvistetaan päiväkodeissa  ja 	kunnalliseen nopeusvalvontaan 	hands free  -puhelin 
kouluissa 

Tarkistetaan nopeusrajoitus- 
järjestelmää 

Parannetaan pääteiden turvallisuutta 

Kokeillaan nopeuden älykästä 
säätelyä 

Laajennetaan automaattivalvontaa 
+ selvitetään mandollinen 
haltijavastuu 

Laajennetaan heijastimen 	Parannetaan iäkkäiden  ja  am - 
	Kelien  ja  häiriöiden seuranta + 

Poliisin panostusta liiken- 	käyttösäännöstä 	 mattikuljettajien terveydentilan 
	informaatio  

nevalvontaan  lisätään 	 seurantaa 

Nuorille kokonaisohjelma 

4.2 	Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuustavoitteet 

Länsi-Suomen läänissä tapahtuu asukaslukuun suhteutettuna nykyisellään muun 
maan tasoon nähden enemmän  lilkennekuolemia.  Vuosina  1998-2000  kuoli Län-
si-Suomen läänissä asukaslukuun nähden  14,7  %  enemmän ihmisiä liikenteessä 
kuin muualla maassa keskimäärin. Länsi-Suomen läänissä tavoitteeksi  on  ase-
tettu, että tämä  tasoero puolitetaan  vuoteen  2007  mennessä  ja  poistetaan koko-
naan vuoteen  2015  mennessä. Tämä merkitsee yhdessä valtakunnallisen tavoit-
teen kanssa sitä, että Länsi-Suomen läänissä kuolisi tieliikenteessä enintään  91 

 ihmistä vuonna  2010  ja  35  ihmistä vuonna  2025  (Kuva  4.2-1). 
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Vuosi 

Asukaslukuun suhteutettu  tasoero  Länsi-Suomen läänin  
ja  muun Suomen välillä  (%) 	 -.-  Liikenteessä kuolleet  

Kuva  42-1  Länsi-Suomen läänin liikennetuivallisuustavoitteet. (Lähde: Länsi-Suo-
men läänin liikenneturvallisuusselvitys  ja  liikenneturvallisuustyön  kehittäminen.)  

4.3 	Suunnittelualueen  tavoitteet  

Härmänmaan  pitkäaikainen liikenneturvallisuusvisio  on,  ettei kenenkään tar-
vitse kuolla  tai  loukkaantua vakavasti liikenteessä. Alueen  liikenneturvallisuus-
tavoitteiksi  asetettiin valtion-  ja läänintason  tavoitteiden pohjalta onnettomuuksiin 
liittyvät  määrälliset  tavoitteet  ja  toimintaan liittyvät tavoitteet seuraavasti:  

•  Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen  
• Liikenneturvallisuustyön organisointi  kaikissa  hallintokunnissa  sekä jatku-

van  seudullisen  toiminnan käynnistäminen  Härmänmaalla 
• Turvalaitteiden  käytön lisääminen,  liikennesääntöjen  noudattaminen  ja 

 muiden tienkäyttäjien parempi huomioonottaminen  
•  Turvallisuutta lisäävien  liikennejärjestelyjen  toteuttaminen  
• Koulumatkojen,  -kyytien  ja -ympäristöjen  turvallisuuden parantaminen 

 •  Liikenneturvallisuuden kytkeminen maankäytön suunnitteluun  
• Liikenneturvallisuustyön  arvostuksen lisääminen toiminnassa  ja  päätök-

senteossa  
Onnettomuusuhrien  korkeatasoinen auttaminen: valmius, laitteet  ja  hoito. 

Kuntien yhteiseksi  painopistealueeksi  vuodelle  2006  sovittiin  turvavälineiden  käy-
tön lisääminen kaikissa  ikäryhmissä.  
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Kuva  4.3-1  Henkilö vahinkoon johtan  elden  onnettomuuksien kehitys vuosina  1995-
2004  (Lähde: poliisi/ Tilastokeskus)  ja vähentämistavoite suunnittelualueen  kun-
nissa yhteensä vuoteen  2015  mennessä. 

Kpl  
45  

Henkilövahinko-onnettomuudet  

:: ______________________________- 	 - -  I 

	Ka-heva onn.  (2000-2004)  

Heva-onn vah.  tavoite  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2ö15  

Kuva  4.3-2  Henkilö vahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kehitys Lapualla vuo-
sina  1995-2004  (Lähde: poliisi/ Tilastokeskus)  ja vähentämistavoite Lapualla  vuo-
teen  2015  mennessä.  
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5.  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHI1TAMINEN  

Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii panostusta  ja  resursseja kaikilla lii-
kenneturvallisuuden  osa-alueella. Liikenteessä tapahtuvat tilanteet ovat seurausta 
ihmisten tekemistä  valinnoista,  joiden syntyyn vaikuttavat syvälle juurtuneet arvot 

 ja  asenteet. Asenteisiin vaikuttaminen  on  pitkäjänteistä  työtä. Turvallisen liikenne- 
käyttäytymisen tiedostamista voidaan lisätä tehostamalla tiedotusta  ja  koulutusta. 
Liikenteessä toimii monia eri osapuolia kuten esimerkiksi eri alojen  ammattiliiken

-teen  harjoittajat  ja  kuijettajat,  joiden  motivoiminen  ottamaan työssään  ja  toimis-
saan huomioon  liikenneturvallisuusnäkökohdat  on  tärkeää. Jokainen  tienkäyttäjä  
vaikuttaa seudun  liikennekulttuuriin  omilla  valinnoillaan  ja  ratkaisuillaan  ja  toimii 
näin esimerkkinä muille liikenteessä oleville. Myös liikenteen valvontaa lisäämällä 
voidaan vaikuttaa  liikennesääntöjen  noudattamiseen  ja  liikennekulttuuriin. 

Liikenneympäristön  turvallisuutta voidaan parantaa maankäytön suunnittelun avul-
la, kehittämällä  liikenneverkkoa  ja  liikennejärjestelyjä  tie-  ja  liikenneteknisin  sekä  
ohjaustoimenpitein  ja  tehostamalla  kunnossapitoa. Liikennejärjestelyjä  voidaan 
parantaa  verkollisilla  tai  yksittäisiin  ongelmakohtiin kohdistettavilla  toimenpiteillä. 
Toimenpiteet voivat kohdistua laajaan alueeseen, useisiin samanlaisia toimenpi-
teitä vaativiin kohteisiin samanaikaisesti  tai  yksittäiseen  tiejaksoon, tienkohtaan,  
piha-alueeseen  tai  liittymään.  

5.1 	Työn  organisointi 

Liikenneturvallisuustyön  onnistuminen edellyttää keskeisten tahojen sitoutumista. 
Kuntien tulisi päättää omalta osaltaan  turvallisuustavoitteet  ja  sisällyttää turvalli-
suus  tuloskeskusteluihin.  Käytännön työn kannalta  on  keskeistä, että  hallintokun -
tien johto  on  asian takana  ja  kannustaa työntekijöitä,  sillä  liikennejärjestelyiden 

 parantamisen rinnalla  liikennekasvatus  ja  -tiedotus ovat tärkeä  osa  liikenneturval-
lisuustyötä.  Kohteena ovat  tienkäyttäjät,  suunnittelijat  ja  päättäjät. 

Suunnitelman laatimisen aikana kuntien edustajat ovat kokoontuneet  seudullisena 
yhteistyöryhmänä  ohjaamaan työtä. Kuntien välistä toimintaa voidaan jatkaa jär-
jestämällä kerran vuodessa yhteinen  palaveri,  jonka tarkoituksena  on  lisätä kunta- 
rajoja ylittävää kokemusten  ja  tiedonvaihtoa hallintokuntien  kesken.  Kunnat  voivat 
valita  liikenneturvallisuustyölle  yhteisiä teemoja  ja  kampanjoita sekä järjestää yh-
teisiä  koulutustilaisuuksia. 

Lapualla  on  toiminut aktiivisesti  jo  usean vuoden ajan  liikenneturvallisuustyön  ke-
hittämisen  kuntatyöryhmä.  Muihin kuntiin perustettiin työn aikana  liikenneturvalli-
suusryhmät,  joihin kuuluu edustajia eri  hallintokunnista.  Ryhmät kokoontuvat vä-
hintään kaksi kertaa vuodessa: syksyllä suunnittelemaan tulevan vuoden toimintaa 

 ja  keväällä tarkastelemaan tavoitteiden toteutumista. Kokouksiin voidaan tarvitta-
essa kutsua joustavasti muita asiantuntijoita  esim.  poliisista,  Liikenneturvasta,  Tie- 
hallinnosta  tai  lääninhallituksesta. Myös kunnassa toimivat yhdistykset  ja  järjestöt 
voivat olla kiinnostuneita osallistumaan kunnan  liikenneturvallisuustyöhön  ja  heitä 
voidaan kutsua vieraiksi  liikenneturvallisuusryhmien  tilaisuuksiin.  
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OHJAUSRYHMÄ 
(Seudullinen yhteistyöryhmä)  

Maakunta- 	Kuntien 
liitto 	edustajat 

LIIKENNE- 	 LÄÄNI 
TURVA 	 - 	HALLIT 

TIEPIIRI 	POLIISI 

Kuntakohtaiset 
Iiikenneturvallisuusryhmät  

URHEILU- 
LIIKENNE 

PÄIVA- 	
PERUS- 	SEURAT 	KAAvOI- TYÖ- 	HOITO 	ESI- 	OPETUS 	 TUS  TERVEYS 	 OPETUS 	

II 	NUORISO 
TYÖ 	KUNNAL- VANHUKSET 	 ASTEEN 	

LISTEK- KOULU- 	
OPETUS 	

NIIKKA TERVEYS 	
RAITTIUS- VAMMAISET 	

PUISTO TYÖ- 
SUOJELU 	

PALO-JA  
PELASTUS- TERVEYS- 	

TOIMI KESKUS  

Kuva  5. 1-1 Liikenneturvallisuustyön organisointi suunnittelualueella.  

Käytännön tasolla työ tehdään hallintokunnissa jokapäiväisessä kanssakäymises-
sä kuntalaisten kanssa. Työn aikana  on  pidetty hallintokunnittain kuntien yhteisiä 
tilaisuuksia. Hallintokuntien edustajat ovat käyneet läpi nykyiset toimintatavat  ja 

 laatineet liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat vuodelle  2006.  Vuosittain 
suunnitelmat tulee päivittää yhteisten teemojen mukaisesti. Toiminnansuunnitte

-lussa  pyritään siihen, ettei liikenneturvallisuustyö vaatisi erillisiä raha-  tai  henki-
löresursseja, vaan  se  olisi  osa  hallintokunnan  muuta toimintaa. Tavoitteiden saa-
vuttamisessa korostuu yhteistyö eri hallintokuntien kesken sekä sidosryhmien  ja 

 seudun kuntien kanssa.  
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luu t  

Kuva  5. 1-2 Härmänmaan  seudulle  on  työn aikana perustettu liikenneturvallisuus -
ryhmät. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  aikana  on  keskusteltu  ja  sovittu eri hallintokun
-nissa  työskenteleville ryhmille suunnatuista koulutustilaisuuksista. Koulutuksen 

tarkoitus  on  parantaa henkilökunnan liikenneturvallisuustietämystä  ja  vahvistaa 
heidän sitoutumistaan liikenneturvallisuustyöhön.  

5.2 	Eri  hallintokuntien  ja  sidosrybmien  tehtävät 

Tekninen toimi 
Teknisen toimen tavoitteena  on  turvallisen liikenneympäristön luominen. Tämä 
edellyttää, että liikenneturvallisuus huomioidaan suunnittelun kaikissa vaiheissa  ja 

 toteutuksessa. Maankäytön suunnittelussa aluevarauksilla  ja  toimintojen sijoittami-
sella luodaan tarpeet liikenneverkolle  ja  vaikutetaan siten liikenneturvallisuuteen 
pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena  on  kehittää maankäyttöä niin, että autoliiken-
teen kasvu voidaan minimoida. Mitä aikaisemmassa kaavoitusvaiheessa liikenne-
turvallisuusnäkökohdat otetaan tarkasteluun mukaan, sitä parempaan lopputulok-
seen voidaan päästä. Turvallisuustyön kustannukset ovat myös tässä vaiheessa 
hyvin vähäiset verrattuna siihen, että syntyneitä ongelmia joudutaan korjaamaan 
esimerkiksi rakentamalla alikulkukäytäviä  tai  muuttamalla tieympäristön luonnetta 
hidasteilla, istutuksilla  ja  muilla rakenteilla.  
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Kaavoituksen  ja  liikennesuunnittelun  keskinäiseen  koordinointiin  kiinnitetään en-
tistä enemmän huomiota. Erityisesti pyritään  alkaistamaan  liikenne-  ja  katusuun-
nittelua kaavoitusprosessissa,  jotta  turvaHisuusvaikutukset  tulisivat  konkreettisim

-miksi. Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen voidaan varmistaa esimerkiksi 
 laatujärjestelmään liitettävien tarkistuslistojen  avulla.  

Liikennesuunnittelussa  on  tärkeä ottaa huomioon kaikki  kulkumuodot: autoilu, jouk-
koliikenne, jalankulku  ja  pyöräily. Yleisenä suuntauksena  koko  maassa  on  nopeus-
rajoitusten laskeminen  katuverkolla. Työnaikaisiin  ja  tilapäisiin lilkennejärjestelylhin 

 kiinnitetään huomiota.  Liikenneväylien kunnossapidossa  huomioidaan  liikennetur-
vallisuus  kaikessa toiminnassa.  Näkemäalueisiin  ja  liikenteen  opastukseen (ajora-
tamaalaukset, opasteet)  kiinnitetään huomiota säännöllisesti. 

Teknisen toimen tulee tehostaa tiedottamista sekä päättäjille että kuntalaisille  mm. 
 liikenteen  ongelmakohdista,  oikeista käyttäytymismalleista, uusista  liikennejärjes-

telyistä  ja  työmaista.  Muuttuneista  liikennejärjestelyistä kerrottaessa  tulee peruste-
luissa tuoda esille vaikutukset  liikenneturvallisuuteen.  

Tärkeimmät toimintatavat teknisessä toimessa: 
turvallisen  liikenneympäristön  luominen 

liikenneturvallisuuden  huomioiminen  suunnittelun eri vaiheissa 

 •  kaikkien  kulkumuotojen  huomioonottaminen  
•  turvallisuuden  huomioiminen työnaikaisissa  ja  tilapäisissä liikennejärjeste-

lyissä 
• kunnossapidon  laadun tarkkailu  
•  tiedotuksen tehostaminen  ja  sisällön kehittäminen  

I 	- 	_/ 	If  

: 

)  

c 

'V 
\t, 
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Sosiaalitoimi 
Sosiaalitoimella  on  tärkeä asema asukkaiden turvallisuuden  ja  hyvinvoinnin tu-
kemisessa,  sillä sen  palvelut ulottuvat vauvasta vaariin. Päivähoidossa liikenne- 
turvallisuus tulee esille päivittäisessä toiminnassa.  Lasten  valmiudet itsenäiseen 
liikkumiseen kehittyvät vähitellen leikkimällä  ja  tutussa ympäristössä saatujen ko-
kemusten perusteella. Vanhempien oma esimerkki  on  tärkeää  ja  vanhemmille ko-
rostetaan heidän vastuutaan kasvattajina  ja  esimerkin antajina. Liikenneturvalli-
suudesta tiedotetaan vanhempainilloissa  ja  perhekeskusteluissa.  

Tärkeimmät toimintatavat päivähoidossa: 
•  Turvallinen liikkuminen retkillä  ja  kävelyillä: liikennesääntöjen  opettelu, jul-

kisilla kulkuneuvoilla liikkuminen, aikuisten esimerkki 

• Liikenneaiheiset  leikit, laulut, kirjat, tehtävät  ja  askartelut 

•  Yhteistyö vanhempien kanssa 

•  Poliisin  ja  muiden asiantuntijoiden vierailut päiväkodeissa 

•  Turvallisen päiväkotiympäristön (lähiympäristö  ja  piha-alue) luominen 

• Turvavälineiden käytön opastus 

•  Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus 

Vanhusten, vammaisten  ja  Ilikuntarajoitteisten  toi-
minnassa tuetaan itsenäistä liikkumista  ja  kes- 
kitytään käytännön liikenneneuvontaan. Lii- 
kenneturvallisuusas  joita 	voidaan 	käsitellä 
vierailijoiden avulla päiväkeskuksissa  ja  pal- 
velupäivissä.  Hyvä tapa ehkäistä kaatumison- 
nettomuuksia  on  kenkien nastoitus. Sosi- 
aalitoimen henkilöstön tehtävänä  on  myös 
tiedottaa oman asiakaskunnan ongelmis- 
ta  ja  tarpeista tekniselle toimelle, joka tä- 

män jälkeen voi ottaa nämä huomi- 
oon omassa työssään.  ;7 

c  -  

Tärkeimmät toimintatavat vanhus-  ja  vammaistyössä:  
Neuvonta  ja  tiedotus selkokielellä asiakastilanteissa  ja  ryhmäkokoontumi-
sissa 

• Turvavälineiden (heijastin, turvavyö, kypärä)  käytön tarpeellisuuden koros-
ta  mine n  

•  Ohjattujen kävely-  ja  pyöräretkien  järjestäminen 

• Asiakkaiden ongelmien esiintuonti 

•  Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus  
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Terveystoimi  
Neuvolassa  ja  perhevalmennuksessa informoidaan  eri-ikäisten  lasten  turvallises-
ta  kuljetuksesta  eri  liikennevälineillä  ja  korostetaan vanhempien vastuuta lapsensa 
turvallisesta liikkumisesta.  4-vuotiaiden  koteihin jaetaan Liikenneturvan  "Kulkunen" 
-vihkonen  ja  kiinnitetään huomiota aikuisen malliin  liikennekäyttäytymisessä.  Tur

-vavälineitä  ja  materiaalia voi olla  odotustiloissa  esillä.  Koulumatkojen  turvallisuus 
otetaan esille sekä neuvolassa että  kouluterveydenhuollossa.  

Terveyskeskuksessa  liikenneasioita  voidaan käsitellä lääkärin  tai  terveydenhoita-
jan vastaanotolla. Keskustelussa voidaan tuoda esiin sairauden, iän  tai  lääkkei-
den vaikutus liikenteessä liikkumiseen. Lääkäreillä  on  ollut syyskuusta  2004  alka-
en velvollisuus ilmoittaa ajokortin haltijan terveydentilasta  ajokorttiviranomaiselle. 

 Tietoja annetaan, kun kuljettaja ei enää täytä  ajoluvan terveysvaatimuksia  ja  vaa-
rantaa tästä syystä olennaisesti liikenneturvallisuutta. 

Tärkeimmät toimintatavat  terveystoimessa: 
Neuvoloissa  vanhempien kanssa  liikenneturvallisuusasioista  keskustele - 
minen  

• Kouluterveydenhoitajan  vierailut  oppitunneilla 

•  Ajankohtaisen  liikenneturvallisuustiedon  jakaminen  asiakkaille vastaan-
otolla  ja  odotustiloissa 

• Turvavälineiden  käytöstä  muistuttaminen (heijastin, pyöräilykypärä,  turva- 
vyö,  turvaistuimet) 

•  Riittävien  terveystarkastuksien  järjestäminen  ajokorttia uusittaessa,  tarvit-
taessa  ajokokeeseen  lähettäminen  

•  Liikenneturvallisuuden kytkeminen  työterveyshuoltoon 

 Henkilöstön  liikenneturvallisuuskoulutus 

Sivistystoimi  
Opetussuunnitelmaan kuuluu  aihekokonaisuus  turvallisuus  ja  liikenne, joka tulee 
esiin  läpäisyperiaatteella  kaikissa oppiaineissa, pääasiassa kuitenkin ympäristö- 
ja  luonnontieteissä  ja  terveystiedossa  sekä  siirtymämatkoilla koulupäivien  aikana. 

 Liikenneturvallisuusasioiden  roolia korostetaan kaikissa oppiaineissa lisäämällä 
henkilökunnan tietoutta  liikenneturvallisuusasioista  ja  pitämällä käytettävissä ole-
vaa materiaalia esillä  ja  ajan tasalla.  Perusopetuksen  lisäksi voidaan järjestää  tee

-maviikkoja  ja  -päiviä, joissa voi olla poliisi mukana.  Teemapäiviin  ja  vanhempainil-
toihin  voidaan pyytää vierailijoita myös  Liikenneturvasta  ja  Tiehallinnosta. 

Turvavälineiden  käyttöä sekä  koulumatkoilla  että vapaa-aikana pyritään lisäämään 
asennekasvatuksen, erilaisten  tempausten  ja  demonstraatioiden  avulla. Pienim-
mille oppilaille  heijastindisko  voi havainnollistaa pimeällä liikkumista  ja  vanhem-
pien oppilaiden  turvallisuusajattelua  voi herätellä liikenneonnettomuudessa  yam

-mautunut  nuori. 

Vanhempien mallia pidetään tärkeänä  liikenneturvallisuusasioissa. Vanhempainil- 
loissa  keskustellaan liikenneturvallisuudesta  ja  voidaan sopia pelisäännöistä  pie- 
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nimpien  oppilaiden koulumatkapyöräilyyn  tai  oppilaiden saattoliikenteen tarpee-
seen  ja  turvallisiin jättöpaikkoihin  liittyen. Yhteistyötä tehdään myös päivähoidon 
kanssa. 

Tärkeimmät toimintatavat sivistystoimessa: 
• Liikenneturvallisuuskoulutuksen  järjestäminen opettajille esim. 

VESO-päivillä 

• Liikenneturvallisuusopetuksen  tehostaminen 

• Turvavälineiden  käytön lisääminen 

• Liikenneturvallisuusteemapäivien  järjestäminen kouluissa 

• Poliisin vierailu koulussa  ja  valvonta koulun läheisyydessä 

• Liikenneturvallisuusasioiden käsitteleminen vanhempainilloissa 

•  Koulun ympäristön  ja  pihan turvallisuustarkastelujen tekeminen 

• Liikenneturvallisuusasioiden huomioiminen koulukuljetuksissa  

Kuva  5.2-1  Ajotaidon myötä polkupyörän hal/inta kehittyy. 

Vapaa-aikatoimi  
Vapaa-aikatoimessa otetaan liikenneturvallisuus huomioon kiinnittämällä turvavä-
lineisiin huomiota erilaisissa liikunnallisissa kampanjoissa  ja  liikuntatapahtumissa. 

 Nuorille suunnatuissa tapahtumissa jaetaan liikennetietoutta. Liikenneturvallisuus-
työhön otetaan mukaan erilaiset seurat  ja  yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa 
nuorille. Liikuntapaikat  ja  pysäköintialueet  järjestetään mandollisimman turvallisik-
si 

Tärkeimmät toimintatavat vapaa-aikatoiminnassa: 
•  Huomion kiinnittäminen turvavälineisiin kampanjoissa  ja  harjoituksissa,  ye

-täjien  esimerkki korostuu 

• Liikennetietouden  antaminen nuorille suunnatuissa tapahtumissa 

• Liikuntapaikkojen  ja  pysäköintialueiden  turvallisuuden parantaminen 

• Huomion kiinnittäminen urheiluseurojen kuijetusten  turvallisuuteen  
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Kuva  5.2-2  Hyvä esimerkki  on  tärkeää.  

Palo-  ja  pelastustoimi  
Palo-  ja  pelastustoimelle  tärkeää  on  riittävä valmius liikenneonnettomuuksien va-
ralta. Myös  lisävahinkojen  estäminen  onnettomuustapauksissa  on  heidän työtään. 

 Palo-  ja  pelastustoimi  voi myös osallistua raskaan liikenteen vaarallisten aineiden 
kuljetusten valvontaan yhdessä poliisin kanssa. Osallistuminen erilaisiin  kampan - 
joihin  on  yleistä. 

Kirjasto  
Kirjastolla  on  tiedotustehtävä.  Kirjastossa voidaan järjestää erilaisia näyttelyitä  tai 

 kampanjoita,  esim. liikenneturvallisuusnäyttely. Kirjastoissa  on  myös käytettävissä 
tietokoneita, jotka auttavat tiedon  haussa.  

5.3  Tiellottaminen  

Tiedottamista tarvitaan sekä kunnan hallinnon sisällä että ulospäin kuntalaisille  ja 
 tienkäyttäjille.  Sisäisellä  tiedotuksella  pyritään pitämään kunnan henkilökunta tie-

toisena  liikenneturvallisuustyön  sisällöstä  ja  toiminnan tavoitteista. Kun henkilö-
kunta  on  sisäistänyt työn tavoitteet,  on  mandollista kehittää omia toimintatapoja 
sekä kertoa  liikenneturvallisuusasioista  eteenpäin kuntalaisten kanssa toimiessa. 
Päättäjille suuntautuvan tiedotuksen tavoitteena  on  lisätä päättäjien  Ilikenneturval-
lisuustietoutta  ja  liikenneturvallisuustyön  arvostusta. Sisäisen tiedotuksen tulisi olla  
kaksisuuntaista: liikenneturvallisuusryhmä  tiedottaa  hallintokunnille  toiminnastaan 

 ja  asettamistaan  tavoitteista  ja  hallintokunnat  puolestaan kertovat  liikenneturvalli-
suusryhmälle  työnsä sisällöstä, asiakkaidensa ongelmista  ja  toiveista kunnan  lii-
kenneturvallisuustyölle.  
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Ulospäin suuntautuvaa tiedottamista kehittämällä  ja  lisäämällä pyritään tuomaan 
liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita kuntalaisten  ja  tienkäyttäjien tietoisuu-
teen. Turvalliseen liikennekäyttäytymiseen johtava oivallus syntyy hyväksynnän  ja 

 ymmärryksen kautta. Oivalluksen syntyyn johtavalle ajattelulle voidaan antaa he-
rätteitä tiedottamalla järjestelyjen perusteluista  ja  vaikutuksista. Esimerkiksi ajo-
neuvon törmäysnopeuden vaikutus jalankulkijan kuoleman todennäköisyyteen tu-
lisi tuoda voimakkaasti esille taajaman nopeusrajoituksia alennettaessa. 

Tärkeimpänä jatkuvana tiedotuskanavana toimivat paikallislehdet  ja -radiot,  joiden 
kanssa tiedottamista voidaan suunnitella pitkällä tähtäimellä  ja  siten saada liiken-
neturvallisuustiedottamiseen jatkuvuutta  ja  suunnitelmallisuutta. Härmänmaalla  on 

 toimiva seutukuntaorganisaatio  ja  sitä kannattaa myös käyttää hyväksi tiedottami-
sessa.  

Kuva  5.3-1  Työn aikana pidettIIn tiedotustilaisuus  mm.  luottamusmiehille  ja  kun-
nanjohtajille.  

5.4  Lilkennevalvonta  

Liikenteen turvallisuus edellyttää tehokkaan  ja  näkyvän valvonnan olemassa oloa. 
Liikennekäyttäytymiseen vaikuttaa kuljettajien kokema kiinnijäämisriski, jossa po-
liisin suorittamalla tiedottamisella  ja  valvonnalla  on  keskeinen  osa.  Taajamien no-
peusrajoitusten alentaminen lisää valvonnan tarvetta. Poliisin nykyiset valvon-
taresurssit eivät ole riittävät  ja  niiden määrää tullaan tuskin lähitulevaisuudessa 
lisäämään. 

Poliisin tulee tiedottaa liikenneturvallisuuteen  ja  valvontaan liittyvistä asioista, koh- 
dentaa valvontaa riskiryhmiin, vaarallisimpiin  kohteisiin  ja  ajankohtiin.  Tällaisia 
alueita ovat ylinopeudet, liikennejuopumus, suuntavilkun käyttö, turvavälineiden 



käyttö sekä  nuorten kuijettajien ajotapatarkkailu.  Lisäksi poliisin tulee kohdistaa 
valvontaa  liikennesääntöjen  noudattamiseen yleensä.  

Liikenneympäristössä  tapahtuvien muutosten yhteydessä poliisi opastaa  ja  valvoo, 
että  tienkäyttäjät  liikkuvat uusien järjestelyjen mukaisesti. Uusissa tilanteissa po-
liisi voi antaa  liikkumisohjeita  mm.  koululaisille  ja  myös valvoa ohjeiden noudatta-
mista.  

Liikennevalvontaa  voidaan tehostaa automaattisen  kameravalvonnan  avulla. Tut-
kimusten mukaan henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vähenevät keski-
määrin noin  30  %  ja  kuolemaan johtaneet onnettomuudet  30-50  %  automaattisen 

 nopeusvalvonnan  alaisilla  
tieosuuksilla.  Suomessa 
ollaan parhaillaan  laajen-
tamassa  automaattista  no

-peusvalvontaa  kattamaan 
 n. 2500 km  tieverkosta 
 vuosikymmenen loppuun 

mennessä.  

Kuva  5.4-1  Automaattinen 
nopeusvalvonta lisää tur-
vallisuutta.  
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6.  LIIKENNEYMPÄHISTÖN KEHI11'AMINEN  

6.1 	Lähtökohdat 

Suunnitelman pääpainona  on  ollut liikenneturvallisuustyön kehittäminen. Liikenne- 
ympäristön kehittämisessä  on  haettu keskeisiä liikenneturvallisuuden parantami-
seen hyvin soveltuvia toimintakokonaisuuksia  ja  yksittäisiä parannuskohteita. 

Yksittäisillä toimenpiteillä parannetaan kohteen liikenteelliset olosuhteet turvallisik-
si, miellyttäviksi  ja  johdonmukaisiksi. Virhetoimintojen  syntyminen estetään mitoit-
tamalla liikenneväylät  ja  liittymät  ympäristöön sopiviksi  ja  sitä kuvaaviksi. Yksittäi-
set kohteet tulisi parannettaessa liittää aina laajempaan liikennejärjestelyyn, jotta 
tienkäyttäjä alitajuisesti hahmottaisi liikenneympäristönsä  ja  valitsisi oikean käyt-
täytymistavan vallitsevan liikennetilanteen mukaisesti.  

6.2  Liikenteen  rauboittaminen  

Liikenteen rauhoittamisella tarkoitetaan  turhan  ajoneuvoliikenteen vähentämistä 
siirtämällä liikenne korkealuokkaisemmille väylille  ja  parantamalla kevyen liiken-
teen olosuhteita sekä viihtyisyyttä. Liikenteen rauhoittamista tehdään asunto-, asi-
ointi-  tai liikekeskustoissa  ja sen  avulla voidaan tukea alueen kehitystä asumisen 

 ja  lähipalvelujen  osalta. Valtaosa taajamien asukkaista toivoo liikenteen rauhoitta-
mista. Vuonna  2001  valmistui ohje liikenteen rauhoittamisesta ympäristö- sekä lii-
kenne-  ja  viestintäministeriöiden teettämänä. 

Ajonopeuksien  vaikutus  liikenneturvallisuuteen  taajamissa  
Ajonopeuksien  alentaminen lieventää onnettomuuksien seurauksia sekä koti- että 
ulkomaisten tutkimusten mukaan. Nopeusrajoituksen alentamista tukevat fyysiset 
liikennejärjestelyt ovat usein välttämättömiä erityisesti käytettäessä  alle  40 km/h 

 rajoituksia. Liikenneympäristön tulee olla sellainen, että alhainen nopeus tuntuu 
tienkäyttäjästä mielekkäältä  ja  helpolta noudattaa. 

Alueellisella nopeusrajoituksella  ja  sitä tukevilla toimenpiteillä voidaan vähentää 
ainakin  20 %  taajamien henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista. Autoilijan 
mandollisuudet välttää onnettomuus yllättävässä tilanteessa ovat sitä paremmat, 
mitä alhaisempi nopeus  on.  Nopeuden noustessa näkökenttä kapenee sekä reak-
tioaikana kuijettu matka  ja  jarrutusmatka  pitenevät  (kuva  6.2.-i). 
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NopEus,  
KUN VAARA NOPEUS NOPEUS NOPEUS 
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Kuva  6.2-1  Ajonopeuden  vaikutus törmäysnopeut een kesäolosuhteissa kuivalla 
 asfaltilla.  

Korkeat nopeudet lisäävät onnettomuusriskiä  ja  pahentavat erityisesti kevyen lii-
kenteen onnettomuuksien seurauksia. Törmäysnopeuden muutos  60  km/h:sta  
40  km/h:iin  pienentää jalankulkijan kuoleman todennäköisyyttä  70  %:sta  noin 

 15  %:iin  (kuva  6.2-2).  

Kuntien keskustoissa  on  jo  pääosin otettu käyttöön  40 km/h  alueita  ja  asuinalueilla 
 30 km/h  alueita. Suunnitelman teon yhteydessä kuntien nopeusrajoitusjärjestelmiä 
 on  tarkistettu ottaen huomioon liikenneturvallisuus sekä valtakunnalliset suosituk-

set  ja  lain  edellytykset. 

Keskusta-  ja  asuntoalueilla  30-40 km/h  nopeusrajoitus yhdistettynä rakenteellisiin 
toimenpiteisiin vähentää onnettomuuksia  ja  lieventää erityisesti kevyen liikenteen 
onnettomuuksien vakavuutta. Samalla viihtyisyys paranee  ja  meluhaitat  vähenevät.  

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
0 20 	40 	60 	80km/h  

Kuva  6.2-2  Jalankulkijan  kuo-
leman todennäköisyys törmä-
ysnopeuden mukaan.  
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H  idasteet  
Rakenteelliset keinot ovat pelkkiä liikennemerkkejä varmempi tapa hillitä ajonope-
uksia. Erilaiset portit, poikkileikkauksen kaventaminen, sivusiirtymät  ja  korotukset 
alentavat tehokkaasti nopeutta. Hidastintyyppien  valinnan  pääperiaatteet  on  esi-
tetty "Liikenteen rauhoittaminen" -ohjeen mukaisesti taulukossa  6.2-1.  Erityistoi-
mintojen  (koulut, päiväkodit, palvelupisteet) kohdilla  on  erittäin suositeltavaa käyt-
tää jonkinlaista hidastetta. Hidasteiden suunnittelun yhteydessä  on  otettava myös 
huomioon maan tärinän vaikutus rakenteisiin. 

Taulukko  6.2-1  Hidastintyyppien  valinnan  pääperiaatteet. 

Hidastetyyppi 

_______________________________________________  

Paäkatu 
erityiskohde 
30-40 km/h 

Kokoojakatu Asuntokatu 

30-40 km/h 

Bussireitti 

40 km/h 50 km/h 

1.1  Suojatien  korotus  (10  cm/i  00 cm)  ei ei ei  kyllä  ei  

1.2  Suojatien  korotus  (7  cm/50  cm)  kyllä kyllä kyllä  mandollinen mandollinen  

1.3  Töyssy  (10  cm/i 00cm)  ei ei ei  kyllä  ei  

1.4  Korotettu alue  (7 cm/ 50 cm)  kyllä kyllä kyllä  mandollinen mandollinen  

1.5  Bussitöyssy  mandollinen  kyllä  ei mandollinen  kyllä  

2.1  Yksipuolinen  kavennus  (kohtaaminen) ei mandollinen ei mandollinen mandollinen  

2.2  Yksipuolinen  kavennus  (ei kohtaamista) ei ei ei  kyllä  ei  

2.3 a  Kaksipuolinen kavennus  (kohtaaminen)  kyllä kyllä kyllä  mandollinen  kyllä  

2.3 b  Kaksipuolinen kavennus +  korotus  7  cm/50  cm  kyllä kyllä kyllä  mandollinen mandollinen 
(kohtaaminen)  

2.4 a  kaksipuolinen kavennus  (ei kohtaamista) ei ei ei  kyllä  ei  

2.4 b  Kaksipuolinen kavennus +  korotus  10cm/i 00cm  ei ei ei  kyllä  ei 
(ei kohtaamista)  

3.1 a  Leveä  keskisaareke  kyllä kyllä kyllä  mandollinen  kyllä  

3.1 b  Leveä  keskisaareke +  korotus  7  cm/50  cm  kyllä kyllä kyllä  mandollinen mandollinen  

3.1 c  Leveä  keskisaareke +  korotus  10cm/i 00cm  ei ei ei  kyllä  ei  

3.2  Leveä  keskisaarekeja  keskilinjan siirto mandollinen  kyllä kyllä kyllä kyllä  

3.3 S-mutka (ei kohtaamista) ei ei ei  kyllä  ei  

Hidastintyyppien  valinnan  pääperiaatteet  on  esitetty "Liikenteen rauhoittaminen" —ohjeen mukaisesti tässä taulukossa.  

Hidasteiden  rakentamisella ei ratkaista  koko  katuverkon turvallisuusongelmaa, 
 vaan toimenpiteet tulee rajoittaa tarkoin harkittuihin kohtiin. Tutkimusten mukaan 

nopeustaso pysyy hidasteiden avulla  alle  40  km/h:ssa,  jos  hidasteiden  etäisyys  on 
 korkeintaan  150 m.  Alueella, jossa  on 30 km/h  rajoitus, hidasteiden  välin  tulisi olla 

korkeintaan  70-1 00 m.  

Asuntoalueilla, joilla  on  pääasiassa sisäistä liikennettä, nopeuksien alentamiseen 
tulisi päästä tiedotuksen  ja  asukkaiden asennekasvatuksen avulla. Uusia asunto- 
alueita suunniteltaessa tulee luoda turvallinen ympäristö, jossa alhaisia nopeuksia 
tuetaan katuverkon muotoilulla.  
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Rakenteellisten toimenpiteiden selvittäminen  ja  toteuttaminen  on  perusteltua lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi ensi sijassa seuraavissa kohdin:  

• Erityistoimintojen  kohdat (koulut, päiväkodit, palvelupisteet), joissa tavoit-
teena  on  selkeät, toimivat  ja  turvalliset liikennejärjestelyt.  

• Katuosilla,  joissa halutaan poistaa  tai  vähentää tarpeetonta läpikulkuliiken-
nettä  tai  rauhoittaa katua muuten tarpeettomalta liikenteeltä.  Hidasteiden 

 avulla reitin  houkuttelevuutta  voidaan sopivasti tarkoituksellisesti vähen-
tää.  

•  Keskeiset kevyen liikenteen  ylityskohdat,  jossa ajoneuvojen nopeutta 
alentamalla pyritään estämään  konfliktitilanteita.  

6.3  LiiUvmien  ja  Katujakso  Jon  parantaminen  

Taajamaporttien  avulla voidaan korostaa taajamaan  tai  asuntoalueelle  saapumis-
ta  tai  tiejakson  vaihtumista. Porteilla pyritään vaikuttamaan autoilijan  ajokäyttäyty-
miseen. Portteina  voidaan käyttää erilaisia  hidastintyyppejä,  joiden vaikutusta voi-
daan tehostaa istutusten, valaisimien  ja  muiden rakenteiden avulla.  

Kuva  6.3-1  Taajamaportin  avulla voidaan vaikuttaa autoilijan ajokäyttäytymiseen. 

Ajoradan kavennukset  voidaan toteuttaa rakentamalla  keskisaareke  tai  kaventa-
maIla ajorataa  yksi-  tai  kaksipuolisesti. Keskisaareke  soveltuu hyvin parantamaan 

 suojateiden  turvallisuutta.  Ajoradan  kaventaminen  suojatien  kohdalla alentaa no-
peuksia huomattavasti.  Ajoneuvopysäköinti  tulee poistaa  liittymän  läheisyydestä, 
jotta saadaan riittävät näkemät joka suuntaan.  
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Sivusiirtymät  pakottavat autoilijan alentamaan nopeutta. Suojatiesaarekkeiden 
kohdalla tulee aina olla sivusiirtymä, jotta autoilijoiden nopeudet saadaan  alas. 

 Nämä sopivat erityisen hyvin kaduille, joissa  on 40-60 km/h  nopeusrajoitus sekä 
linja-autoreiteille, jossa korotukset saattavat aiheuttaa hankaluuksia. 

Korotukset voidaan tehdä korotettujen liittymien  ja  suojateiden  tai  töyssyjen  avulla. 
Hidastintyyppien  valinnan  periaatteet löytyvät taulukosta  6.2-3.  Nopeusrajoituksen 

 pitää olla  alle  60 km/h  korotusten kohdalla.  Jos  rajoitus  on  korkeintaan  30 km/h, 
 korotuksista ei tarvitse erikseen varoittaa autoilijoita. Ruotsissa  on  kokeiltu myös 

dynaamisia töyssyjä, jotka nousevat ylös päällysteestä, mikäli autoilija ajaa ylino-
peutta. Myös tiettyinä aikoina (esim. kouluaikoina) ylhäällä olevia dynaamisia töys-
syjä  on  kokeiltu. 

Kiertoliittymät  alentavat ajoneuvojen nopeutta,  ja  konfliktipisteiden  lukumäärä  on 
 alhaisempi kuin muissa liittymissä. Kiertoliittymän avulla ajoneuvo-onnettomuudet 

vähenevät eri tutkimusten mukaisesti  30-86  %  ja  seuraukset lieventyvät. Suomes-
sa kukaan ei ole kuollut kiertoliittymissä tapahtuneissa onnettomuuksissa. Kevyen 
liikenteen järjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota  ja  on  huolehdittava siitä, 
että liittymän muotoilu mandollistaa ajoneuvon kuljettajan  ja  pyöräilijän katsekon

-taktin.  Kiertoliittymät  soveltuvat sellaisille väylille, joissa nopeudet nousevat hel-
posti. Kiertoliittymä voi toimia myös taajamaporttina merkkinä keskustaan saapu-
misesta  ja  alhaisesta ajonopeudesta. 

Kuva  6.3-2  Kiertoliittymä  on  tu,vallinen liittymämuoto. 

Muut Iiittymäjärjestelvt suunnitellaan liittymäkohtaisesti. Taajaman ulkopuoliset ne-
lihaaraliittymät voidaan porrastaa kandeksi  T-liittymäksi  tai  muotoilla uudenlaisiksi 
turvaliittymiksi  (kuva  6.3-3). 
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Kuva  6.3-3 Turvaliittymä.  

Reuna-alueiden ehmentämisellä voidaan turvallisuutta parantaa keskustan ulko-
puolella olevilla väylillä, jossa nopeudet ovat suuret. Esimerkiksi voidaan poistaa 
pientareella olevia esteitä kuten isot puut  ja  lohkareet, loiventaa luiskia  ja  vaihtaa 
valaisinpylväät myötääviksi.  

Haja -asutusalueen yksityistieliittymien merkitseminen sinisillä heijastinpaaluilla 
parantaa liikenneturvallisuutta, koska autoilijat havaitsevat, varsinkin pimeällä  hit-
tymäkohdan  ja  voivat valmistautua kääntymään riittävän ajoissa. 

Linja-autopysäkit ovat erittäin tärkeitä liikenneturvallisuuden kannalta. Niiden oikea 
sijoitus  ja  kevyen liikenteen väylien saavutettavuus ovat tärkeitä. Matkustajien tur -
vallisuus edellyttää, että pysäkit  on  varustettu kunnollisilla odotustiloilta. Kevyen lii-
kenteen väylä tulisi johtaa pysäkin takaa, jotta vauhdikas pyöräliikenne  ja  bussista 
poistuvat matkustajat eivät häiritsisi toisiaan.  
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6.4  kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 

Alueen henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista noin  30  %  on  ke-
vyen liikenteen onnettomuuksia. Tiehallinto  on  vuonna  1998  julkaissut ohjeen "Ke-
vyen liikenteen suunnittelu", josta löytyy yksityiskohtaisia ratkaisuja kevyen liiken-
teen turvallisuuden parantamiseksi. 

Kevyen liikenteen erottaminen ajoneuvoliikenteestä parantaa turvallisuutta. Ajo-
neuvoliikenteen risteämiskohtiin  on  kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota, kos-
ka niissä tapahtuu suurin  osa  onnettomuuksista. Kevyen liikenteen yhteyksien ke-
hittämisessä painotetaan koulujen lähiympäristöjä  ja  työmatkapyöräilyn  reittejä. 

Suojatiesaarekkeita  tai  korotettuja suojateitä  rakentamalla voidaan parantaa ke-
vyen liikenteen turvallisuutta vilkkaimmissa tien ylityskohdissa kuntakeskuksissa. 
Nykyisten suojateiden havaittavuutta voidaan parantaa siirtämällä suojatiemer

-kit  lähemmäksi ajorataa, lisäämällä merkit myös saarekkeisiin sekä varustamalla 
merkkien varret tehosteilla. Kevyen liikenteen väylää risteävien sivukatujen ylitys- 
kohdat tulee varustaa suojateillä. 

Alikulkukäytävät  parantavat liikenneturvallisuutta  ja  niitä suositellaan rakennetta-
vaksi keskustojen ulkopuolelle vilkkaiden teiden risteyskohtiin, siellä missä kevyttä 
liikennettä  on  paljon. 

Koulun saattoliikenteeseen sekä koulujen pihojen  ja  liikenneympäristöien  liikenne-
tärjestelyihin tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Oppilaiden kuljetta-
minen  on  lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti, mutta kaikkien koulujen pihoista 
ei löydy turvallista jättöpaikkaa. Jokaiselle koululle tulee laatia koulualueen liiken-
nejärjestelysuunnitelma (piha, lähiympäristö). Koululaiset kokevat usein liikenteen 
vaaralliseksi koulujen läheisyydessä. Koulujen kohdille tulee harkita esim. nopeus-
rajoituksen alentamista sekä hidasteiden rakentamista.  

4  
kevyen 
liikenteen 	/  
käytön 
lisääminen 	.•  
koulu matkoille  .  

Liikenne- 
Saattolilkenteen 	-.  Ø  määrä 
tarve vähenee 	 vähenee 

•  opitaan  elinikälset 
Ilikkumistottumukset 

• omitoimisuus,  itsenäisyys  

•  kunto paranee  
• terveysvaikutukset 
• Ilikunnailiset  taidot kehittyvät 

•  koulun ympäristön 
 ii  iken netu rva  Il  is u us 

 paranee 

•  liikenteen 
ruuhkautuminen vähenee 

• pakokaasupäästöt 
 vähenevät 

•  ympäristön tila kohenee  

Kuva  6.4-1  Tarpeettoman  saattoliikenteen  vähentäminen parantaa koulujen lähi-
alueen turvallisuutta  ja  viihtyvyyttä.  

Tievalaistuksella  voidaan parantaa liikenneturvallisuutta sekä lisätä tienkäyttäjän 
turvallisuuden  tunnetta,  mukavuutta  ja  näkyvyyttä. Suojateiden valaistukseen tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota. Hyvin valaistu suojatie erottuu selvästi ympäristös-
tä  ja  suojatiellä  kulkeva  on  helppo havaita.  
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6.5  Liikenteen olijaustoimenpiteet 

Liikennemerkein  voidaan selkeyttää  iiikennejärjesteiyjä  ja  antaa viestiä kuljettajalle 
siitä, miten hänen pitäisi käyttäytyä  ko.  kohdassa.  Väistämisveivoliisuutta  voidaan 
tehostaa sijoittamalla  kärkikolmio  myös  keskisaarekkeelie  tai ajoratamaalausten 

 avulla.  Väistämisvelvollisuusmerkkien  asettaminen esimerkiksi  kokoojaluokan  ka-
dun  sivusuunnille  ei välttämättä paranna liikenneturvallisuutta, koska  ko.  merkit yh-
distettynä  leveisiin katuihin  tai väyliin  aiheuttavat  ajonopeuksien  kasvua  pääsuun-
nalia. Kaarteiden suuntamerkeillä  lisätään turvallisuutta  mutkaisille tieosuuksilie. 
Liikennemerkkien  oikea sijoittaminen  katutilaan  sekä  näkemäesteiden  poistami-
nen merkkien edestä parantaa merkkien  havaittavuutta.  Esimerkiksi kasvillisuuden 
poistamisesta merkkien edestä tulee huolehtia säännöllisesti. 

Selkeällä  ja yksiselitteisellä viitoituksella  voidaan parantaa  liikenneturvailisuutta. 
 Ohjeiden mukaisilla  suunnistustauluilla, viitoilla  ja yläpuolisilla opasteilla  väitetään 

 tielläliikkujien  epätietoisuudesta johtuvat yllättävät ajolinjat  ja turhat konfliktitilan-
teet.  Riittävän suuret  katunimikilvet  ovat tärkeitä. Opastuksella voidaan ohjata lii-
kennettä tietyille  väylille  ja  siten vaikuttaa väylien  ja  alueiden turvallisuuteen sekä 
liikenteen sujuvuuteen. 

Liikenteen  hallinnan  avulla voidaan reaaliajassa antaa tietoa autoilijoille liikenteen 
häiriöistä  ja säävaihteluista.  Myös automaattinen  nopeusvalvonta  on  yksi liiken-
teen  hailintakeino.  Nopeuden  näyttötaulujen  avulla autoilijat kiinnittävät huomiota 
omaan  liikennekäyttäytymiseen. 

Työaikaiset liikenneiäriestelvt  tulee hoitaa tarkoin ennen työn aloittamista.  Liiken-
nejärjestelyjä  suunniteltaessa noudatetaan  katuverkolla  Suomen  kuntatekniikan 

 yhdistyksen julkaisua  19/99  "Tilapäiset liikennejärjestelyt  katualueella".  Kunnan 
 myöntämien  lupien yhteydessä pitää määritellä selkeät liikennejärjestelyt. Joka 

työmaalle tulee määrätä  vastuuhenkilö.  Tärkeää  on  hoitaa tarvittavat liikenne-  ja 
varoitusmerkit  työmaalle. Myös kevyen liikenteen kulku tulee turvata  ja  merkitä 
väylät asianmukaisesti  liikennemerkeillä.  Työmaan  varoitusvalojen  on  toimittava 
kunnolla. Suuremmista  työmaista  kannattaa tiedottaa paikallisissa tiedotusväli-
neissä.  

6.6  kunnossapitotolmenpiteet 

Näkemien  parantamiseen  on  tarvetta sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella. 
 Näkemien  parantaminen taajamassa kohdistuu lähinnä asuntoalueille, missä ton-

tin omistajan toimenpiteet ovat keskeisiä.  Pensasaitojen  leikkaus  yms.  ovat joka-
vuotisia.  Kunnossapidon  ja puistotoimen  tulee kesäaikana poistaa kasvillisuudes-
ta johtuvia  näkemäesteitä  säännöllisesti.  Näkemäalueen mitoitusohjeet  löytyvät 

 Tiehallinnon ohjeesta  "Taajamien keskustan  suunnitteluohje"  (kuva  5.6-1).  Talvel-
la erityisesti liittymissä  näkemäesteiksi  muodostuvat  lumikasat  tulee välittömästi 
poistaa.  
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Kuva  6.6-1  Näkemäalueen mitoitus  asuntoalueilla. 

Teiden aurauksessa  ja  liukkaudentorjunnassa  tulee pyrkiä mandollisimman hyvään 
ajoitukseen ennen ruuhka-aikoja. Kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjuntaan 
tulisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Tilastoimattomia kaatumistapa-
uksia tapahtuu talvisin paljon  ja  jokainen jalankulkijan kaatumisonnettomuus mak-
saa noin  5 000  €. Talvikunnossapidon  taso vaikuttaa talvikelien onnettomuuksiin. 
Yleiset tiet  on  jaettu hoitoluokkiin  mm.  liikennemäärien  ja  tieluokan  perusteella. 
Hoitoluokille  on  määritelty olosuhteet, jolloin hoitotoimenpiteisiin ryhdytään. 

Liikennemerkkien  näkyvyys  ja  tiemerkintöjen  kunto tulee tarkistaa säännöllisesti  ja 
 tehdä tarvittavat toimet niiden hyvän havaittavuuden ylläpitämiseksi. Tiemerkinnät 

ovat tärkeitä varsinkin niille tielläliikkujille, jotka eivät  tunne  liikennejärjestelyjä  ko-
vin  hyvin. Selkeät kaistamerkinnät parantavat liittymien hahmottamista.  

6.1  Esteettömvyden  edistäminen  

Esteettömien  julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen  ja  kunnossapidon  oh
-jeistamiseksi  on  vuoden  2004  lopussa valmistunut SuRaKu -projektin  tuloksena 

seitsemän ohjekorttia  ja  esteettömyyskriteerit  18  erityyppiseen  kohteeseen  tai  ra-
kenteeseen. Ohjeisto pyrkii auttamaan suunnittelijaa, rakentajaa  ja  kunnossapitä

-jää  esteettömyyden  kehittämiseen tähtäävässä työssä. Ohjeisto  on  laadittu  Hel-
sinki  kaikille  -projektin  osana  ja  työhön  on  osallistunut laajasti eri intressiryhmien 
edustajia  mm.  Invaliidiliitosta,  Näkövammaisten keskusliitosta, Vanhustyön kes-
kusliitosta sekä sosiaali-  ja  terveysministeriöstä,  liikenne-  ja  viestintäministeriöstä 

 ja  ympäristöministeriöstä. 

Seuraavassa esitetään SuRaKu:n tulosten  ja  julkaisun "Esteettömyyden tila"  (Tie- 
hallinnon sisäisiä julkaisuja  38/2002)  perusteella muutamia pyörillä liikkuvien apu- 
välineiden kanssa  tai  muutoin heikosti liikkuvien sekä näkövammaisten liikkumises-
sa erityistä huomiota vaativia seikkoja. Laajasti käsitettynä esteettömyys sisältää  
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monia muitakin näkökulmia  esim. allergiat,  mutta niihin ei tässä  paneuduta.  Esite-
tyt näkökulmat tulisi toteuttaa kaikkiin  uudisrakennuskohteisiin,  minkä lisäksi ny-
kyisten ratkaisujen  korjaustarve  tulee selvittää  kattavalla esteettömyyskartoituk-
sella  ainakin  isoimpien  kuntien  ja  kaupunkien  keskustoissa.  Koska kaikkia väyliä 
ei yleensä voida toteuttaa  esteettömiksi,  tulisi valita tietyt keskeisellä  liikkumisalu-
eella  sijaitsevat  esteettömyyskäytävät,  joilla  esteettömyys  toteutuu kokonaisvaltai-
sesti. 

Kevyen liikenteen väylät 
Kevyen liikenteen verkoston tulee olla yhtenäinen, kattava  ja  looginen. Jatkuvuus 
vähentää  tienylitystarpeita  sekä lisää kevyen liikenteen  houkuttelevuutta  ja  väyli-
en  helppokäyttöisyyttä.  Väylien ei välttämättä tarvitse sijaita välittömästi  ajoradan 

 reunassa, vaan johtaa mandollisimman suoraan eri kohteiden välillä. Selkeä opas-
tus helpottaa reitin valintaa erityisesti väylien  epäjatkuvuuskohdissa. Jalankulun 

 ja  pyöräilyn yhdistäminen samalle  väylälle  ei oleellisesti lisää  onnettomuusriskiä, 
 mutta aiheuttaa ristiriitoja sekä vähentää viihtyisyyttä  ja  turvallisuuden  tunnetta.  Ai-

nakin kevyen liikenteen  pääreiteillä  suositellaan  jalankulun  ja  pyöräilyn erottamista 
 0,2-0,5 m  leveällä  erotteluraidalla.  Raita voidaan toteuttaa  esim.  erilaisilla  kiveyk

-sillä.  

Kevyen liikenteen väylien suunnittelussa  esteettömyyden  kannalta keskeiset 
 mitoitusarvot  ovat:  

• Pituuskaltevuuden esteetön  arvo  on 0,5-5  %,  6-8  %  katsotaan tyydyt-
täväksi. Pitkä kalteva osuus voidaan  jaotella lyhyislin loiviin osuuksiin  ja 

 nousuosuuksiin. Kaiteilla  ja  penkillä  varustetuilla lepotasanteilla  voidaan 
helpottaa kulkemista.  

• Sivukaltevuuden normaaliarvo  2  %.  Yli  2,5  % sivukaltevuus  aiheuttaa on-
gelmia matalaan  askeltaville  ja  pyörätuolilla  liikkuville henkilöille.  

•  Väylän vapaan leveyden  vähimmäisarvo  on 2,3 m,  jotta koneellinen  puh
-taanapito  on  mandollista. Tilapäisesti lyhyiden  matkojen  kuten portaiden 

 ja  kalusteiden  ohituksessa minimileveys  on 1,5 m,  joka  on  riittävä myös 
avustajan kanssa liikkuvalle henkilölle. 
Hyvä  kulkupinnan  päällyste  on  tasainen,  kova ja  luistamaton.  

Kadunkalusteet,  opasteet,  liikennemerkki-  ja  valaisinpylväät  sekä muut kiinteät  es-
teet  tulisi sijoittaa  kulkureitin  ulkopuolelle.  Jos  esteitä ei voida siirtää väylän ul-
kopuolelle, tulisi ne merkitä  ohjaavalla pintamateriaalilla  ja  esteiden tulisi sijaita 

 pituussuunnassa  samalla linjalla, jotta viereen  jää  suoraviivainen  esteetön  kulku- 
reitti. Erityisesti  kaupunkikeskustoissa jalankulkuväylällä  esteenä toimivat usein 
liikkeiden  porrasaskelmat, mainostelineet  tai  kesäisin avonaiset ovet. Liikkeitä tu-
lisi  ohjeistaa  pitämään ovet suljettuna sekä sijoittamaan  mainostelineet  rakennuk-
sen viereen. Uusia  liikerakennuksia  suunniteltaessa liikkeiden  oviaukkojen  tulisi 
olla samassa tasossa jalkakäytävän kanssa  ja  oviaukon  tulee jäädä reilusti seinä- 
linjan sisälle  tai  ovien tulee avautua sivulle  liukumalla. 

Alikulut 
Ajoradan  ylitys  on  haaste sekä  esteettömyydelle  että turvallisuudelle. Turvallisin  ja 

 samalla  esteettömin  ratkaisu  on  alikulku.  Liikkumis-  ja  toimimisesteisten  kannalta 
alikulku  on  ylikulkua  parempi ratkaisu. Alikulku tulee sijoittaa  loogiseksi  osaksi  ke- 
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vyen  liikenteen verkkoa, jotta sitä käytettäisiin. Alikulut tulee mitofttaa avarasti  ja 
 valaista, jotta niissä liikkumista ei koeta turvattomaksi. Normaalin kunnossapitoka

-luston  vaatimusten vuoksi vapaan korkeuden tulee olla vähintään  2,8 m  vähintään 
 2,5 m  leveydeltä. 

Kulkuväylien  pituus-  ja  sivukaltevuudelle  asetetut vaatimukset koskevat myös yli- 
ja  alikulkuja.  Pyöräteiden välisissä liittymissä näkemävaatimus  on 15 m.  Kohtuut-
tomien  kustannusten välttämiseksi voidaan näkemävaatimuksena käyttää  12 m. 

 Nämä arvot toimivat  raja-arvoina  myös alikulun näkemien osalta. 

Suojatiet  
Myös hyvä suojatie  on  kevyen liikenteen väylän looginen  osa.  Suojatien  reunan 
havaittavuus  on  erityisesti näkövammaisille erittäin tärkeää, jotta kulkija tietää  sur-
tyvänsä  turvalliselta jalkakäytävältä ajoradalle. Suojatien reuna  on  perinteisesti ha-
vaittavissa reunakivestä, mutta korkeusero vaikeuttaa pyörillä kulkevien apuväli-
neiden matkantekoa. Suojatien kohdalla pystysuoran reunakiven korkeuden tulee 
olla  30-40 mm,  minkä lisäksi suojatien reunassa tulee olla aina vähintään  90 cm 

 leveä luiskattu reunakiviosuus. Luiskaus, jossa noustaan  40 mm  ajoradan  tasos-
ta  160  mm:n matkalla, tulee rakentaa huolellisesti. Samaa luiskattua reunakiveä 
tulee käyttää myös pyörätien kohdalla.  (kuvat  6.7-1  ja  6.7-2)  Opaslaattoja  ja va

-roitusalueita  voidaan käyttää varoittamassa suojatiestä. Värin  tai  kontrastin  tulee 
olla väylän päällysteestä selvästi erottuva. Näkövammaisten kannalta  on  keskeis-
tä, että suojatie alkaa kevyen liikenteen väylän reunasta suorassa  kulmassa.  Näin 
näkövammainen voi ottaa reunasta suunnan  ja  löytää ajoradan ylitse. 

Kuva  6.7-1 Luiskattu reunakivi  (lähde:  SuRaKU-projektin Esteettömän  ympäristön 
 suunnitteluohjekortti  1/7) 
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Kuva  6.7-2  Esteetön suojatie  (lähde:  SuRaKU-projektin  Esteettömän  ympäristön 
 suunnitteluohjekortti  1/7)  

Suojatien  reunojen ohjeet koskevat myös suojatien keskisaareketta. Keskisaarek
-keen minimileveys on 2,0 m  ja  suositeltu  leveys  2,5 m.  Pyöräilijä voi pysähtyä saa-

rekkeeseen turvallisesti, kun  sen  leveys  on  vähintään  2,5 m. 

Suojateiden  kohdalla kuivatuksen huolellinen suunnittelu  ja  hyvä valaisu ovat tär-
keitä. Suojatiemaalauksen tulee olla hyväkuntoinen  ja  raidoituksen värikontrastin 

 tulee olla voimakas. Kontrastiin tulee kiinnittää huomiota erityisesti kivettyjen suo-
jateiden materiaalivalinnoissa. 

Tieliikennelain  mukaan suojatie voidaan osoittaa joko liikennemerkein  tai tiemer-
kinnöin.  Suositeltavaa  on  käyttää molempia merkintätapoja yhdessä. Suojatie-
merkki tulisi sijoittaa heti suojatiemerkinnän reunaan enintään  0,5 m ajoradan  reu-
nasta. Käytäntö auttaa näkövammaisia suojatien paikantamisessa. Tieliikennelain 
mukaan merkki voi sijaita kaksi metriä ennen suojatien etureunaa. Liikennevalo-
ohjatuissa suojateissä liikennevalon painonappi tulee sijoittaa siten, että  se on  tal-
vellakin painettavissa pyörätuolissa istuen. 

Pysäköintipaikat 
Liikkumisesteisten pysäköintipaikat  tulee merkitä selvästi sekä pinnoitteeseen 
maalatulla että tolppaan  tai  seinään kiinnitetyllä liikkumisesteisen tunnuksella. Py-
säköintipaikan leveyden tulee olla vähintään  3600 mm  ja  pituuden  5000 mm.  Pai-
kat tulee sijoittaa toimintojen lähelle siten, että matka autopaikalta kohteeseen  on 

 lyhyt  ja  helppokulkuinen.  Julkisilla pysäköintialueilla tulee olla vähintään kaksi liik-
kumisesteisten pysäköintipaikkaa  50  normaalia autopaikkaa kohden  ja sen  jälkeen 
yksi invapaikka jokaista alkavaa  50  normaalia autopaikkaa kohden.  
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Pysäkit 
Pysäkkialueet  tulee suunnitella niin, että ne ovat helposti hahmotettavia  ja  tun-
nistettavia.  Pysäkin  tulee erottua selkeästi muusta ympäristöstä. Suositeltavaa  on 

 käyttää eri  pintamateriaalia  ja  väriä kuin jalkakäytävällä  ja  pyörätiellä. Pyörätie  tu-
lee ohjata  pysäkkialueen  takaa.  Kulkuyhteyden  jalkakäytävältä  pysäkkikorokkeelle 

 tulee olla  esteetön.  

Pysäkillä tulee olla riittävästi  odotustilaa.  Katoksen  seinärakenteiden  ja  ajoradan 
 reunan  välisen  odotusalueen  tulee olla vähintään  2250 mm  leveä, jotta  se  voidaan 

pitää kunnossa koneellisesti. Katoksen ympärillä tulee olla vähintään  pyörätuo-
lm  vaatima  900 mm  vapaata  kulkutilaa,  mutta suositeltava  minimileveys  on 1500 
mm.  

Pysäkit  tulee korottaa  ajoneuvoon  nousun helpottamiseksi, kun julkisessa liiken-
teessä siirrytään  matalalattiakalustoon. Korotetun pysäkin reunatuen  korkeus  on 
160-200 mm,  mutta  pysäkkisyvennyksen  100-120 mm.  Pysäkkikorokkeen  reu-
nassa,  reunatuen  vieressä tulee olla  n. 300  mm:n levyinen  varoitusalue,  jossa  on 

 päällysteestä  selvästi erottuva väri  tai  kontrasti.  

Pysäkkialueet  tulee varustaa  sadekatoksella, opasteilla,  kandella korkeudella ole-
villa  istuimilla  ja  roska-astialla. Katokset  tulee valaista hyvin  ja  niistä tulee olla  es

-teetön  näkymä  saapuvaan  bussiin.  Keskeisimmillä  paikoilla  pysäkin  yhteydessä 
 on  hyvä toteuttaa korkeatasoinen  pyöräpysäköinti,  jotta hallitsemattomasti  pysä-

köidyt  pyörät eivät aiheuta estettä kevyen liikenteen  väylälle  tai  pysäkille.  

6.8  ToimenpidoobJelma  

Ohjelman laadintaperiaatteet 
Liikennejärjestelyn nykytilan  selvityksen perusteella liikenneturvallisuuden  paran

-tamistoimenpiteet  on  koottu  toimenpideohjelmaan,  jossa  on  esitetty toimenpitei-
den sisältö,  kiireellisyysluokka,  alustava kustannusarvio  ja  tienpitäjä. 

Toimenpideohjelmaan  on  otettu mukaan pääasiallisesti edullisia  ja  nopeasti toteu-
tettavissa olevia liikenneturvallisuutta  ja  liikennejärjestelyä  parantavia toimenpitei-
tä. Myös kunnissa suunnitteilla olevia kohteita  on  kirjattu  toimenpideohjelmaan. 
Ongelmakohteiden  ja  puutteiden korjaamiseen  on  ehdotettu kevyen liikenteen  ja 

 autoliikenteen järjestelyjä koskevia  parantamistoimenpiteitä  sekä  liikenteenohja
-us-  ja  kunnossapitotoimenpiteitä.  

Toimenpiteet  on  ryhmitelty  toteuttamisajan  mukaan kolmeen  kiireellisyysluok-
kaan.  Luokkaan  I  sijoitetut toimenpiteet pyritään toteuttamaan  ohjeellisesti  vuosina 

 2006-2008,  luokkaan  Il  vuosina  2009-2011  ja  luokkaan  Ill  vuoden  2012  jälkeen. 
 I  luokan hankkeita  on  esitetty suhteellisesti muita enemmän. Pienet  liikenteenoh-

jaustoimenpiteet  sekä jatkuvasti tarpeelliset  kunnossapitotoimenpiteet  on  sijoitettu 
luokkaan  I.  

Toimenpideohjelman  kustannukset 
Liikennejärjestelyjen parantamistoimenpiteiden kustannuksina  on  käytetty arvioitu - 
ja  keskimääräisiä rakentamiskustannuksia. Toimenpideohjelman kokonaiskustan- 



nukset  ovat noin  16 M€  eli keskimäärin noin  1,6 M€  vuosittain. Tiehallinnon  ja  kun-
tien kustannusjaosta sovitaan jokaisen toimenpiteen kohdalla erikseen. 

Toimenpiteiden vaikutukset 
Esitetyt toimenpiteet ovat laaja-alaisia  ja  moninaisia, joten niiden yhteisvaikutukset 
ovat vaikeasti arvioitavissa. Yleisten teiden toimenpide-ohjelman toimenpiteet  on 

 arvioitu Tiehallinnon  TARVA-  ohjelmalla (tienpidon turvallisuusvaikutusten arvioin-
ti). Toimenpide-ohjelman toimenpiteiden laskennallinen onnettomuusvähenemä 

 on n. 0,5  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa yleisillä teillä. Luku 
ei sisällä valtatien  19  toimenpideselvityksessä  esitettyjen toimenpiteiden onnetto-
muusvähenemiä. Selvityksessä  on  arvioitu, että kanden ohituskaistaparin, uuden 
alikulun, liittymä-  ja  yksityistiejärjestelyjen  aiheuttama onnettomuusvähenemä  on 
1 ,7  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös laajempia toimenpiteitä kuten riittä-
vää poliisin valvontaa  ja  kasvatus-  ja  tiedotustyön  tehostamista.  
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1.  JATKOTOIMENPITEET  

	

1.1 	Suunnitelman käsittely  ja  seuranta 

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen edel-
lyttää suunnitelman käsittelyä kuntien eri päättävissä elimissä  ja  päätöksiä tavoit-
teiden  ja  suunnitelman toimenpiteiden hyväksymisestä. Tämän jälkeen päättäjien 
huolehtivat siitä, että suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit varataan 
vuosittain kunnan budjettiin.  

Seudullisella yhteistyöryhmällä  on  vastuu työn koordinoinnista  aluetasolla.  Kun-
nissa  liikenneturvallisuusryhmällä  on  vastuu työn jatkumisesta  ja  seurannasta. 
Ryhmän kokoonpanoa  ja  tehtäviä tulee tarkistaa säännöllisesti, esimerkiksi kerran 
vuodessa.  

Hallintokuntaryhmien  tulee huolehtia jatkossa siitä, että liikenneturvallisuustyö  on 
 osa  normaalia toimintaa. Yksittäiset tapahtumat  ja  kampanjat  eivät johda pitkäai-

kaisiin vaikutuksiin  liikennekäyttäytymisessä.  Kuntien oman henkilökunnan tulee 
 sisäistää liikenneturvallisuusasiat,  käyttäytyä esimerkillisesti  ja  opastaa asiakkai-

taan käytännössä.  Lasten ja nuorten  keskuudessa tapahtuvaan  liikenneturvalli-
suustyöhön  tulee ottaa vanhemmat mukaan. Erilaisista tapahtumista  ja  liikenne

-turvallisuustyön  tuloksista tulee alueella tiedottaa aktiivisesti.  

Liikenneturvallisuustavoitteiden  saavuttaminen vaatii eri tekijöiden seuraamis-
ta.  Liikenneturvallisuustyön  jatkuvan  koordinoinnin  ja  järjestelmällisen seurannan 

 apuvälineeksi  on  tässä työssä määritelty mittareita  (lute 4).  Mittaristo  pohjautuu 
Länsi-Suomen läänin  liikenneturvallisuustyölle  vuonna  2003  kehitettyyn mittaris-
toon.  Mittareiden avulla voidaan muodostaa käsitys  liikenneturvallisuustyön  edis-
tymisestä kunnissa  ja  ryhtyä tämän perusteella  tarvittavlin jatkotoimenpiteisiin.  Mit-
tareiden tavoitteena ei ole kuntien vertailu vaan oman työn kehittäminen kunnan 

 liikenneturvallisuuskehityksen  perusteella.  Se  palvelee kaikkia kuntatason  liiken-
neturvallisuustyötä  tekeviä henkilöitä,  sillä  se  kuvaa pelkistetysti kunnassa tehtä-
vän  liikenneturvallisuustyön  edistymistä  ja sen  tavoitteita.  

	

1.2 	Lilkennejärjestelyjen  toteutus 

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esitettyjen teknisten toimenpiteiden toteuttami-
nen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä  mm.  kuntien, tiepiirin  ja  maanomistajien 
kanssa. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmassa esitetty-
jen toimenpiteiden lisäksi  tie-  ja  katuverkkoon  kohdistuvien suurempien hankkei-
den toteuttamista.  
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OSA  B: 

ALAHARMAN 
LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  2005 



III VISTELMA 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  tavoitteena  on  liikenneturvallisuuden paranta-
minen  Alahärmässä ideoimalla  ja  aktivoimalla kaupungin liikenneturvallisuustyö - 
tä  sekä kuntien välistä yhteistyötä.  Liikenneturvallisuussuunnitelman  laatiminen 
aloitettiin selvittämällä  Alahärmän  liikenneturvallisuuden nykytilanne  kartoittamal

-la liikenneturvallisuusongelmia  kyselyn  ja onnettomuustietojen  avulla.  Nykytilan 
 selvitys antoi lähtökohdat  liikenneturvallisuustyön  tavoitteiden  ja  päämäärien aset-

tamiselle  ja  edelleen  toimenpideohjelmille  ja liikenneturvallisuustyön  kehittämisel-
le.  

Alahärmässä  tapahtui vuosina  2000-2004  poliisin tilaston mukaan  95  liikenneon-
nettomuutta yleisillä teillä  ja  19  onnettomuutta kaduilla,  yksityisteillä  ja  -alueilla. 
Keskimäärin vuodessa tapahtui  23  onnettomuutta. Henkilövahinkoon johtaneita 
onnettomuuksia tapahtui keskimäärin  7,6  vuodessa. Yhtä onnettomuutta lukuun 
ottamatta kaikki henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet tapahtuivat yleisellä 

 tieverkolla. Alahärmän onnettomuuskustannukset  ovat  Tiehallinnon  onnettomuus- 
hinnoittelun mukaan noin  3,2 M€/v,  josta kunnalle aiheutuvat välilliset kustannuk-
set ovat  15-20 %  eli noin  0,6 M€. 

Alahärmään  on  perustettu  liikenneturvallisuusryhmä,  joka koostuu eri  hallintokunti
-en  edustajista. Ryhmän toiminnan keskeisenä tavoitteena  on  jatkuvan  liikennetur-

vallisuustyön  ylläpitäminen kunnassa. Lisäksi tavoitteena  on  lisätä yhteistyötä eri 
 hallintokuntien  välillä sekä muiden kuntien  ja  ulkopuolisten tahojen kanssa, lisätä 
 liikenneturvallisuustyön  arvostusta erityisesti päättäjien keskuudessa sekä järjes-

tää työlle tarvittavat resurssit. 

Käytännön tasolla  liikenneturvallisuustyötä  tehdään kaikissa  hallintokunnissa. 
Hallintokuntien liikenneturvallisuustyötä  ohjataan  hallintokuntien laatimilla  toimin

-tasuunnitelmilla,  joihin  on  kirjattu vuoden  2006  aikana  toteutettavat  liikennetur-
vallisuutta edistävät toimet omalla hallinnonalalla. Suunnitelmat  päivitetään  vuo-
sittain.  

Liikenneympäristön  kehittämisessä  on  haettu keskeisiä liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseen hyvin soveltuvia  toimintakokonaisuuksia  ja  yksittäisiä  parannuskoh-
teita.  Seuraavat toimenpiteet ovat  Alahärmässä  tärkeimpiä:  

•  Keskustan  Härmäntien  liikenneturvallisuuden parantaminen  
•  Koulukeskuksen  ja  -ympäristön  liikennejärjestelyjen  parantaminen 

 • Sairaalatien  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
•  Valtatien  l9ja Kuoppalantien liittymän  parantaminen  
•  Kevyen liikenteen  ylitysten  turvallisuuden parantaminen  suojatiejärjestelyin 



ALKUSANAT 

Alahärmän  kunta  on  ollut mukana laatimassa liikenneturvallisuussuunnitelmaa 
Härmänmaan alueelle yhteistyössä Tiehallinnon Vaasan tiepiirin  ja  seutukunnan 
muiden kuntien kanssa. Liikenneturvallisuussuunnitelman ohjausryhmässä  Ala- 
härmän  kuntaa  on  edustanut tekninen toimen johtaja Tapani  Palo.  

Alahärmän liikenneturvallisuusryhmään  on  nimetty seuraavat henkilöt: 

Tapani  Palo  
Aaro Härmänmaa 

 Raisa Tyni 
Riitta Lehtinen 
Eija Karhu  
Heikki  Kontolampi 

 Leena Vaismaa 
Arja Perkiömäki 

tekninen toimi 
tekninen toimi 
sosiaalitoimi 
sosiaalitoimi (päiväkoti) 
koulutoimi 
koulutoimi 
nuorisotoimi 
terveystoimi (kotisairaanhoito) 

Hallintokuntien liikenneturvallisuustoiminnan  kehittämiseen  on  edellä mainittujen 
lisäksi osallistunut hallintokuntien eri sektoreiden edustajia. 
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1.  LÄHTÖKOHDAT  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  tavoitteena  on  liikenneturvallisuuden parantami-
nen Alahärmässä ideoimalla  ja  aktivoimalla kunnan liikenneturvallisuustyötä sekä 
kuntien välistä yhteistyötä. Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen aloitettiin 
selvittämällä Alahärmän liikenneturvallisuuden nykytilanne kartoittamalla liikenne-
turvallisuusongelmia kyselyn  ja  onnettomuustietojen  avulla. Nykytilan selvitys an-
toi lähtökohdat liikenneturvallisuustyön tavoitteiden  ja  päämäärien asettamiselle  ja 

 edelleen toimenpideohjelmille  ja  liikenneturvallisuustyön  kehittämiselle. 

Alahärmän  kuntaa pohjois-eteläsuunnassa halkoo valtatie  19,  joka  on  osa  Hel-
singistä  Tampereen  kautta Seinäjoelle  ja  Kokkolaan ulottuvaa runkoverkkoa.  Tien  
liikennemäärä  vaihtelee tieosuudesta riippuen  2 000-17 000  ajoneuvoon  vuoro-
kaudessa. Alahärmän kohdalla vuorokautinen liikennemäärä  on  noin  4000  ajoneu-
voa. Suurin  osa  Alahärmän  keskustan toiminnoista  on  sijoittunut valtatien itäpuo-
lelle. PowerPark -huvipuisto sekä teollisuusalueen laajentuminen valtatien varrelle 

 ja sen  länsipuolelle  asettaa kuitenkin haasteita liikenneturvallisuudelle tulevaisuu-
dessa. Yleisiä liikenneturvallisuusongelmia Alahärmässä ovat autoilijoiden ylino-
peudet sekä liittymissä tapahtuvat onnettomuudet. 

Valtatien  19  rakentamisen aluetaloudellisista vaikutuksista  on  laadittu selvitys, jon-
ka mukaan toteutettavilla tiehankkeilla  on  positiivinen vaikutus alueen elinkenoelä-
mään, työllisyyteen  ja  alueen houkuteltavuuteen. 

Alahärmän esteettömyyttä  on  kartoitettu Härmäntien  ja  Kanttorintien  osalta vuon-
na  2005.  Työssä  on  kiinnitetty erityisesti huomiota myös rakentamisen aikaiseen 
esteettömyyteen. Tehty kartoitustyö edistää omalta osaltaan myös liikenneturval-
lisuutta.  
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2.  ALAHARMAN  LI 
	

EITOMUUDET 

Onnettomuusmäärät 
Alahärmän onnettomuusselvityksen lähtötiedot  on  saatu Tiehallinnon ylläpitämäs

-tä  onnettomuusrekisteristä. Rekisterin  tiedot perustuvat poliisilta kuukausittain saa-
tuihin onnettomuustietoihin. Tässä tutkimuksessa  on  käytetty vuosina  2000-2004 

 yleisillä teillä, kaavateillä, yksityisteillä  ja  -alueilla tapahtuneita onnettomuuksia. 

Alahärmässä  tapahtui vuosina  2000-2004  poliisin tilaston mukaan yhteensä  114 
 onnettomuutta, joista  95  onnettomuutta tapahtui yleisillä teillä,  14  kunnan katu-

verkolla  ja  5  onnettomuutta kaavateillä, yksityisteillä  ja  -alueilla. Keskimäärin vuo-
dessa tapahtui noin  23  onnettomuutta. Alahärmän tieverkolla tapahtui tarkastelu- 
vuosina yksi kuolemaan johtanut onnettomuus  ja  37  loukkaantumiseen johtanutta 
onnettomuutta. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui vuosittain 
keskimäärin  7,6  kappaletta. Yhtä onnettomuutta lukuun ottamatta kaikki henkilö-
vahinkoon johtaneet onnettomuudet tapahtuivat yleisellä tieverkolla. 

Onnettomuus luokat  ja  tapahtumapaikat 
Selvästi yleisin onnettomuusluokka Alahärmässä oli yksittäisonnettomuudet (noin 

 32  %  kaikista onnettomuuksista). Seuraavaksi yleisimpiä onnettomuusluokkia oli-
vat risteämisonnettomuudet (noin  18  %)ja  kohtaamisonnettomuudet  (noin  13%).  

Edellä mainituissa luokissa onnettomuuksista selvittiin useimmiten omaisuusvahin-
goilla: karkeasti ottaen  vain  noin joka  kolmas  onnettomuus johti loukkaantumiseen. 
Vastaavasti lähes kaikki kevyen liikenteen onnettomuudet johtivat loukkaantumi-
seen. Tarkastelujaksolla ainoa kuolemaan johtanut onnettomuus oli kääntymison-
nettomuus. 

kpl  0 	5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40  

yksittäisonnettomuus 

kääntymisonnettomuus 

ohitusonnettomuus 
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kohtaamisonnettomuus 

peräänajo-onnettomuus 

mopedionnettomuus 

polkupyöräonnettomuus 

jalan  kul kijaonnetto  mu us 

 hirvionnettomuus 

peuraonnettomuus 
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Kuva  2.1 Alahärmässä  vuosina  200 0-2004  tapahtuneiden onnettomuuksien ja-
kautuminen eri  onnettomuusluokkiin.  (lähde: poliisin  tilastot/Tiehallinto)  
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Kaikista onnettomuuksista Alahärmässä tapahtui  83  %  yleisellä tieverkolla. Eni-
ten onnettomuuksia sattui valtatiellä  19.  Myös Volttiin  ja  Kotoluhtaan  johtavalla yh-
dystiellä tapahtui paljon onnettomuuksia. Keskusta-alueella Härmäntiellä tapahtui 
useita onnettomuuksia, joissa myös jalankulkijoita loukkaantui. Suurin  osa  onnet-
tomuuksista tapahtui yksittäisissä paikoissa, mutta muutamia onnettomuuksien 
kasaumakohtia  on  havaittavissa. Näistä merkittävin  on  Kuoppalantien  ja  valtatien 

 19  liittymä, jossa  on  tapahtunut yksi omaisuusvahinkoon  ja  kaksi loukkaantumi-
seen johtanutta moottoriajoneuvoliikenteen onnettomuutta  (lute I).  

Alkoholilla  oli osuutta  7  % Alahärmässä  tapahtuneista onnettomuuksista. Keski-
määrin joka toinen näistä onnettomuuksista johti henkilövahinkoihin. Suurin  osa 

 (88  %)  onnettomuuksista, joissa alkoholi oli mukana, tapahtui yleisillä teillä. 

Onnettomuuskustannukset 
Tiehallinnon  julkaisun "Tieliikenteen ajokustannukset  2000"  mukaan liikenneonnet-
tomuuksien yksikkökustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuk-
sissa  387 000  €  ja  omaisuusvahinkoon  johtaneissa onnettomuuksissa  16 800  €. 

Alahärmän onnettomuuskustannukset  ovat Tiehallinnon onnettomuushinnoitte-
lun mukaan noin  3,2  M€Iv,  josta kunnalle aiheutuvat välilliset kustannukset ovat 

 15-20  %  eli noin  0,6 M€.  Kaupungin maksettava osuus kohdistuu lähinnä sosiaa-
li-  ja  terveystoimelle.  
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3. LIIKENNETURVALLISUUSTYON  TAVOITTEET 
ALAHARMASSA 

Alahärmän  ehdotetaan sitoutuvan osassa  A  esitettyihin  koko  suunnittelualuetta 
 koskeviin liikenneturvallisuustavoitteisiin. Tämän lisäksi liikenneturvallisuusryhmän 

tehtävänä  on  asettaa paikallisia tavoitteita kunnan omien tarpeiden mukaan. Kun-
nan tavoitteet perustuvat paikallisiin ongelmiin, paikallisiin toimintatapoihin sekä 
paikalliseen liikennekäyttäytymiseen. 

Tavoitteita voidaan asettaa erilaisille aikaväleille. Pitkän aikavälin tavoitteena  on 
 vähentää henkilävahinkoihin johtavia onnettomuuksia. Henkilövahinkojen vähen-

tämistavoite  on  asetettu seutukunnalle vuodelle  2015.  Tavoitetta tulee tarkistaa 
 3-5  vuoden välein. Toiminnallisia tavoitteita asetetaan keskipitkälle aikavälille eli 

noin viideksi vuodeksi. Toiminnalliset tavoitteet voivat liittyä esim. yhteistyön, tie-
dottamisen  tai  toimintatapojen kehittämiseen. Lyhyelle aikavälille voidaan aset-
taa  1-2  vuoden välein vaihtuvia painopistealueita. Painopistealueet voivat liittyä 
esim. tiettyjen tienkäyttäjäryhmien liikkumiseen (autoilijat, kevyt liikenne, koululai-
set jne.), johon pyritään vaikuttamaan eri sektoreiden liikenneturvallisuustyöllä  ja 

 aktiivisella tiedotuksella. Seutukunnan painopistealueeksi vuodelle  2006 on  pää-
tetty turvavälineiden käytön lisääminen kaikissa ikäryhmissä.  

12  



4.  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITIAMINEN  

(1 	Liikenneturvallisuusryhmä 

Alahärmään  on  perustettu  liikenneturvallisuusryhmä,  joka koostuu eri  hallintokun
-tien edustajista. Ryhmän kokouksiin voidaan kutsua joustavasti myös ulkopuolisia 

asiantuntijoita  esim.  poliisista,  Liikenneturvasta, Tiehallinnosta  tai  lääninhallituk-
sesta sekä paikallisista seurois- 
ta  ja  järjestöistä. 

Ryhmän toiminnan keskeisenä 
tavoitteena  on  jatkuvan  Diken

-neturvallisuustyön  ylläpitäminen 
kunnassa. Lisäksi tavoitteena  on 

 lisätä yhteistyötä eri  hallintokun
-tien välillä sekä muiden kuntien 

 ja  ulkopuolisten tahojen kanssa, 
lisätä  liikenneturvallisuustyön 

 arvostusta erityisesti päättäjien 
keskuudessa sekä järjestää työl-
le tarvittavat resurssit.  

Liikenneturvallisuusryhmän  keskeisimmät tehtävät ovat: 
 •  Työn  organisointi  kunnassa  ja  vastuun  jakaminen  

•  Tavoitteiden asettaminen  ja  painopisteiden  määrittäminen sekä tarkistami-
nen vuosittain  

•  Toimintasuunnitelmien laatimisesta  ja  toteuttamisesta huolehtiminen 
 • Liikenneturvallisuustilanteen  ja  liikenneturvallisuustyön  seuranta  

•  Tiedottaminen sekä kunnan hallinnon sisällä että ulospäin kuntalaisille 

Ryhmän tulisi kokoontua tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa. Syksyn kokouksessa voidaan sopia seuraavan vuoden  painopisteistä,  toi-
menpiteistä  ja  yhteistyömuodoista.  Kevään kokouksessa puolestaan voidaan tar-
kastella edellisen vuoden  onnettomuustilannetta  sekä seurata edellisen vuoden 
toimintasuunnitelmien toteutumista. Alkuvaiheessa kokoontumisia voi olla tiheästi 
kunnes toiminta vakiintuu.  

Liikenneturvallisuusryhmän  jäsenet edustavat eri  hallintokuntia  ja  toimivat oman 
 hallintokuntansa vastuuhenkilönä. Vastuuhenkilöt  ovat  yhteyshenkilöitä hallintokun-

nan  ja  liikenneturvallisuusryhmän  välillä.  Vastuuhenkilön  tehtävänä  on  edistää  hal
-lintokunnassa  tapahtuvaa  liikenneturvallisuustyötä,  huolehtia eri yksiköiden toimin-

tasuunnitelmien valmistumisesta sekä tarvittaessa koulutuksen järjestämisestä.  
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(2  Halllntokunhion toimintasuunnitelmat 

Alahärmän  kunnan eri hallintokunnat ovat laatineet itselleen toimintasuunnitelmat 
vuodelle  2006.  Suunnitelmat löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä  2.  Alla  on  esi-
telty eri hallintokuntien toimintasuunnitelmien pääkohdat. 

Tekninen toimi  
• Liikenneturvallisuussuunnitelmasta  tie-

dottaminen 
•  Seutukunnan yhteisten liikenneturvalli- 

suuskampanjoiden  toteuttaminen 
•  Liikenneturvallisuuden huomioiminen 

kaavoitu ksessa 
• Nopeuksien  alentaminen kunnan kaa- 

	
/ 	?/J\ 

vateillä hidasteita  rakentamalla 
S.  

Sivistyspalvelut  I  koulu  ja  vapaa-aika  
•  Koulun aloittavien ekaluokkalaisten  ja 	- 	. 	1.  , 

esikoululaisten koulutien turvallisuu- 
destatiedottaminen 

• Liikennesääntötuntemuksen  paranta-
minen ala-asteella 

•  Nuorten  liikenneturvallisuustietämyk - 
sen  lisäämistä  mm.  ajoneuvojen huoltokoulutuksen yhteydessä 

•  Lasten  vanhempien informoiminen vastuullisesta  ja  turvallisesta toiminnasta lii-
kenteessä 

• Liikennekilpailujen  järjestäminen yhteistyössä moottoripyöräkerhon kanssa 

Sosiaalipalvelut  I  Päivähoito  +  Vanhus-  ja  vammaistyö 

Terveystoimi 
• Terveystoimi  laatu liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman keväällä  2006 
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5.  LIIKENNEYMPARISTÖN KEHI1TAMINEN  

5.1 	lähtökohdat 

Liikenneympäristön  kehittämisessä  on  haettu keskeisiä liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseen hyvin soveltuvia toimintakokonaisuuksia  ja  yksittäisiä parannuskoh-
teita. Ajallisesti pienet  ja  edulliset toimenpiteet laitettiin ensimmäiseen toteutusvai-
heeseen. Isompia  ja  kalliimpia toimenpiteitä jaettiin eri toteutusvaiheisiin siten, että 
niistä aiheutuvat kustannukset jakautuisivat useammalle vuodelle  ja  tärkeimmät 
kohteet olisivat toteutuslistalla  ensin.  Toimenpideohjelma  löytyy kokonaisuudes-
saan liitteestä  3. 

5.2  Toimenpideobjelma  

Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 
Kevyen liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa rakentamalla kevyen liikenteen 
väyliä sekä parantamalla ajoneuvoliikenteen kanssa risteämisen turvallisuutta. 
Vaasan tiepiiri  on  laatinut kevyen liikenteen tarveselvityksen vuonna  2005.  Alahär

-män  alueella  on 7  kevyen liikenteen väyläehdotusta  ja  yksi alikulkuehdotus. Kevy-
en liikenteen yhteyksiä ehdotetaan rakennettavaksi Alahärmässä Sairaalantielle 
Hakolan  ja Härmän  sairaalan välille, Haarusjärventielle uuden linjauksen varteen 
sekä Lapuan joen yli Onnelanrannantieltä Lossikujalle (Pirin riippusilta). 

Lisäksi ehdotetaan Pirintien varaamista kevyen liikenteen käyttöön sekä kevyen lii-
kenteen yhteyden rakentamista valtatien  19  suuntaisesti välille Hakola - Landen- 
kylä rinnakkais-  ja  yksityistiejärjestelyin.  

Olemassa olevien suojateiden turvallisuutta voidaan lisätä rakentamalla saarek-
keita  tai  korotuksia sekä parantamalla suojatien havaittavuutta näkemäraivauksin. 
Saarekkeita ehdotetaan Alahärmässä Siltatielle  sillan  itäpuolelle sekä Härmäntiel

-le,  jossa nykyiset kavennukset poistetaan  ja  ne korvataan korotuksilla  ja  saarek-
keellisilla suojateillä  tiesuunnitelman mukaisesti.  Voltin  taajamaan rakennetaan 
niin ikään suojatie Isontalontien  ja  Meijerintien liittymän  eteläpuolelle.  
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Kuva  5.2-1  Siltatien ajonopeuksia hillitään  uudella saarekkeella  ja istutusryhmällä 
(ideasuunnitelma). 

Kuva  5.2-2  Voltin  koulun läheisyyteen rakennetaan suojatie Meerintien etelä puo-
le/le.  

le  



Li ittymäjärjestelyt 
Liittymien  turvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi muuttamalla liittymä kierto-
liittymäksi, ohjaamalla liikennettä liikennevaloin, parantamalla liittymän muotoilua 

 tai  liittymänäkemiä.  Liian hyvät näkemät saattavat kuitenkin kasvattaa autoilijoiden 
nopeuksia liittymissä. Tällaisissa kohteissa turvasaarekkeiden käyttö vähentää te-
hokkaasti liittymänopeuksia. Turvasaarekkeita ehdotetaan Valtatien  19  ja  Kuoppa-
lantien liittymään. Kivihuhdantien  ja  Ekotien liittymän  muotoilua ehdotetaan  paran

-nettavaksi kääntämällä liittymähaarat kohtisuoraan.  

Kuva  5.2-3 Kuoppalantien haaroihin  rakennettavat  pisaranmalliset turvasaarek-
keet  vähentävät  risteysonnettomuuksia hidastamalla sivusuunnasta  suoraan aja-
van  vauhtia.  

Liikenteen rauhoittaminen  
Alahärmässä  on  toteutettu alueellinen nopeusrajoitusjärjestelmä, jossa ydinkes-
kustassa käytetään  40 km/h.  Nopeusrajoitusjärjestelmään  ei ole tarkoituksenmu-
kaista tehdä suuria muutoksia. Voltintiellä vilkkaan liikenteen vuoksi ehdotetaan 
nopeusrajoituksen  60 km/h  jatkamista koulukeskuksesta  n. 500  metriä pohjoiseen. 
Lisäksi nopeusrajoitusta ehdotetaan laskettavaksi valtatiellä  19  Jorma Lillbackan 
tien kohdalla nykyisestä  100  kilometristä  80  kilometriin tunnissa. Härmäntiellä  ja 

 Siltatiellä ajonopeuksia rauhoitetaan fyysisin  toimenpitein kuten edellä kuvattu. 
Alahärmän koulukeskuksen liikennejärjestelyjä parannetaan erikseen laaditun  ide

-asuunnitelman  mukaisesti selkeyttämällä piha-  ja  saattoliikennejärjestelyjä.  
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Kuva  5.2-4 Alahärmän  koulukeskuksen pihajärjestelyillä parannetaan koululaisten 
liikenneturvallisuutta.  

5.3  Toimenoiteiden  kustannukset  
Toteuttamisohjelman  kokonaiskustannukset ovat noin  2,0 M€.  Liikennejärjestely-
jen parantamistoimenpiteiden kustannuksina  on  käytetty arvioituja keskimääräisiä 
rakentamiskustannuksia. Toimenpiteiden jakautuminen toteuttamisvaiheen  ja  tien- 
pitäjän mukaan esitetään taulukossa  5.3-1.  Tiehallinnon  ja  kunnan kustannusjako 

 on  ohjeellinen  ja  lopullinen kustannusjako määräytyy vasta suunnitelmien valmis-
tuttua  ja  erillisten kustannusjakoneuvottelujen perusteella. 

Taulukko  5.3-1 To/men pideohjelman  kustannukset toteuttamisvaiheen  ja  tien pita-
Iän mukaisesti. 

Alahärmän  kunta  Tiehallinto  Yhteensä  

2006-2008 30 000  €  426 000  €  456 000  €  

2009-2011 275000€ 335000€ 610000€ 

2012-  -€  940000€ 940000€  

Yhteensä  305000€ 1 701 000€ 2006000€  
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6.  ALAHARMAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN  
KÄYNNISTÄMINEN  JA  JATKUVUUS  

6.1 	Suunnitelman Käsittely  

Liikenneturvallisuustyön  onnistuminen edellyttää keskeisten tahojen sitoutumista 
yhteisiin tavoitteisiin  ja  toimintatapoihin.  Käytännön työn kannalta  on  tärkeää, että 
hallintokuntien johto  on  asian takana. Suunnitelman poliittinen hyväksyntä auta- 
kunnissa, hallituksessa  ja  valtuustossa lisää liikenneturvallisuustyön painoarvoa  ja 

 vahvistaa toimenpiteiden rahoitusta tulevina vuosina. 

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen edel-
lyttää suunnitelman käsittelyä kunnan eri päättävissä elimissä. Näiden tulee hyväk-
syä suunnitelmassa esitetyt tavoitteet sekä toimenpideohjelma  ja  hallintokuntien 
toimintasuunnitelmat,  tehdä päätökset suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden 
toteuttamisesta  ja  varata suunnitelman toteuttamiseksi tarvittavat resurssit vuosit-
tain kunnan budjettiin.  

6.2  Rybmien  toiminta  

Seudullisilla yhteistyöryhmillä  on  vastuu työn koordinoinnista aluetasolla. Seudulli
-sen  yhteistyöryhmän  koolle  kutsuu Lapuan kaupunki. 

Kunnan liikenneturvallisuusryhmällä  on  vastuu työn jatkumisesta  ja  seurannasta. 
Liikenneturvallisuusryhmän kokoonpanoa  ja  tehtäviä tulee tarkistaa säännöllisesti. 

Käytännön tasolla työ tehdään hallintokunnissa jokapäiväisessä kanssakäymises-
sä kuntalaisten kanssa. Hallintokuntien tulee huolehtia jatkossa siitä, että liiken-
neturvallisuustyö  on  osa  normaalia toimintaa. Yksittäiset tapahtumat  ja kampan- 
jat  eivät johda pitkäaikaisiin vaikutuksiin liikennekäyttäytymisessä. Kuntien oman 
henkilökunnan tulee sisäistää liikenneturvallisuusasiat, käyttäytyä esimerkillises-
ti  ja  opastaa asiakkaitaan käytännössä.  Lasten ja nuorten  keskuudessa tapahtu-
vaan liikenneturvallisuustyöhön tulee ottaa vanhemmat mukaan. Erilaisista tapah-
tumista  ja  liikenneturvallisuustyön  tuloksista tulee alueella tiedottaa aktiivisesti.  

6.3  Seuranta 

Suunnitelmallisen  ja  pitkäjänteisen liikenneturvallisuustyön onnistumisen edellytys 
 on  järjestelmällinen seuranta.  Jos  työn tuloksia ei seurata, motivaatio tekemiseen 

laskee. Seurannan avulla tarkistetaan onko suunniteltu toiminta toteutettu  ja  onko 
asetettuja tavoitteita saavutettu. Tulosten perusteella voidaan muodostaa käsitys 
liikenneturvallisuustyön vaikutuksista  ja  liikenneturvallisuustilanteen  edistymises-
tä kunnassa sekä miettiä tarvetta jatkotoimenpiteille kuten toiminnan sisällön  ja 

 laajuuden tarkistamiselle. Liikennejärjestelyiden vaikutukset ovat pian toteutuksen 
jälkeen todettavissa, mutta kasvatus-  ja  tiedotustyön  vaikutukset näkyvät vasta 
vähitellen vuosien kuluessa. Seurannan apuvälineeksi  on  tässä työssä ehdotettu  
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mittareita, joiden avulla voidaan seurata liikenneturvallisuuden kehittymistä  ja  ta-
voitteiden saavuttamista  (lute 4).  

Seurannan toteutuksesta huolehtii liikenneturvallisuusryhmä. Kuntien sisäistä toi-
minnan  ja  liikenneturvallisuustilanteen  seurantaa voi toteuttaa kunnan oman tar-
peen  ja  mandollisuuksien mukaan ilman rajoituksia. Tavoitteena  on  tuottaa kunnan 
sisällä vertailukelpoista tietoa eri vuosilta. Esimerkiksi turvavälineiden käytöstä voi-
daan koulujen oppilastyönä suorittaa laskentoja  tai  päiväkodeissa kysellä vanhem-
milta. Vähimmillään seurataan toimintasuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden 
toteutumista. 

Länsi-Suomen läänissä  on  kehitetty seurannan apuvälineeksi mittaristo. Läänis-
sä seurataan kaikkien kuntien liikenneturvallisuustyötä muutamilla mittareilla, joi-
den arvoja lääni kysyy kunnilta. Näitä tietoja ovat  mm.  liikenneturvallisuusryhmän 
kokoontumisaktiivisuus, koulumatkojen vaaranpaikkakartoitukset  ja  asemakaavan 
ulkopuolelle myönnettyjen rakennuslupien määrä. Kunta voi hyödyntää läänin  mit

-taristoa  myös oman työn seurannassa.  

6A 	Liikennejärjestelyjen  toteutus  

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esitettyjen teknisten toimenpiteiden toteuttami-
nen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä  mm.  kunnan, tiepiirin  ja  maanomistajien 
kanssa. 

Seuraavat toimenpiteet ovat Alahärmässä tärkeimpiä: 
•  Keskustan Härmäntien liikenneturvallisuuden parantaminen 
•  Koulukeskuksen  ja  -ympäristön lilkennejärjestelyjen parantaminen 
• Sairaalatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
•  Valtatien l9ja Kuoppalantien liittymän parantaminen 
•  Kevyen liikenteen ylitysten turvallisuuden parantaminen suojatiejärjestelyin  
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LUTE I  

__________ HÄRMÄNMN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Alahärmän  liikenneonnettomuudet  1999-2004  
Voitti  



IHKE .Fl NTUV 	UUSTYÖNTOIMINTSLJLJNNITELMA.UOE  LIE 2006  
KUNTA: Alahärmä 	 HALLINTOKUNTA/SEKTORI: Sivistystoimi 	 S  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖ- VASTUU- SEURANTA 
RYHMA ____________ ________________ _________  TAHO HENKILÖ ________ 

Esikoulu- -  Turvalliset toimintatavat  -  Lähiympäristössä liikkuminen  Esikouluaika  Vanhemmat Esikoulun  
laiset  I  - Suojatie Liikennöitsijät  opettajat  

-  Turvallinen  -  Liikenteen  ja  leikkipaikan  ero  
_____________ koulukuljetus -  Turvallinen  tienylitys _________________ _____________________ ______________ _______________  

Koulun  -  Turvalliset toimintatavat Turvallinen koulutie Koulun  alkaminen  Vanhemmat Rehtori Johtokunta 
aloittavat  II  - Suojatie Koulupoliisi  Opettajat  
ekaluokka- -  Turvallinen  -  Liikenteen  ja  leikkipaikan  ero  Vanhempainyhdistys 
laiset koulukuijetus -  Turvallinen  tienylitys Liikennöitsijät 

-  "Näe  ja  tule nähdyksi"  _________________ _____________________ ______________ _______________  

2-6 1k  -  Keskeiset  - Liikennemerkkien  tunnistaminen  Kevätlukukauden  Vanhemmat Rehtori Johtokunta  
liikennesäännöt -  Polkupyörä liikenteessä lopussa  Koulupoliisi  Opettajat  

-  Turvallinen  Vanhempainyhdistys 
______________ koulukuljetus _________________________________ __________________ ______________________ _______________ ________________  

7-9 1k  -Terveyttä  ja  -Traktori, mopo/  skootteri  Syyslukukauden Vanhemmat Rehtori Johtokunta 
turvallisuutta edistävä liikenteessä alkuun  painottuen Koulupoliisi  Opettajat 
toiminta  -  Pimeän ajan liikkuminen sekä läpi  koko  Vanhempainyhdistys 

-  Liukkaan  kelin  vaarat lukuvuoden  Autokoulunopettajat 
- Liikenneraittius  MC  -  club  
-  Ajoneuvojen huoltoon liittyvää  AMK /  AL-Härmä 

koulutusta  
- Liikenneturvallisuuspäivä __________________ ______________________ _______________ ________________  

Lukiolaiset  -  Vastuullinen  ja  - Moottoripyörä  ja  auto  liikenteessä Lukion kurssien  Koulupoliisi  Rehtori  Sivistyslauta - 
turvallinen toiminta  - Liikenneraittius aihekokonai- Autokoulunopettajat Ao.  opettaja kunta 
liikenteessä  -  Ajoneuvojen huoltoon liittyvää  suus:  hyvinvointi  ja  MC  -  club  

- Liikenneympäristön  koulutusta turvallisuus  AMK /  AL-Härmä 
turvallisuuteen  - Liikenneturvallisuuspäivä (autourheilu)  
vaikuttaminen omalla  

_____________  toiminnalla  _________________________________ __________________ ______________________ _______________ ________________  

Lasten  -  Muut  huomioiva Vanhempainillat  Lukuvuoden aikana  Koulupoliisi  Rehtori 
vanhemmat  liikennekäyttäyty-  Koulunjohtaja  

minen  
-  Vastuullinen  ja  
turvallinen toiminta  

______________  liikenteessä  ___________________________________ ___________________ _______________________ 
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TAVOITE 
___________ 

TOIMINTA 
___________________ 

AJOITUS 
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SEURANTA 
________  

Kaikki 
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Terveystoimen liikenneturvallisuustyön 
 toimintasuunnitelman laatiminen  

Tammikuu  2006  Muut hallinto- 
kunnat,  

Liikenne-turva  

Arja Perkiömäki 

Kati Lahti  



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2006  
KUNTA: Alahärmä 	 HALLINTOKUNTA/SEKTORI: Vapaa-aikatoimi 

KOHDERYHMÄ TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖTAHO  
Lapset  ja  nuoret Turvallinen 

 liikenneympäristö 
Liikenneopetustilaisuus, mopokerho,  
liikennekilpa lu  

Vuosi  2006 Mc club  Härma  

I- 
-1 m  



LuTE  3  

Toimenpide-ehdotukset  
Tien- Tot.  Kustan.  

Nro  Paikka Toimenpide pitäja  vaihe  (1000€)  Tieosoite  

1  Kuoppalantien  ja  vtl9 Liittymän saarekkeiden  muotoilu  T 1 20 17825/3/5045  
liittymä (pisara-malli)  

2  Kangastie Hidasteiden  rakentaminen katuosuudelle  K 1 8 

3  Siltatie  (sillan  itäpuoli) Saarekkeellisen suojatien  rakentaminen  T 1 5 17843/1/362 

4  Voltintie Nopeusrajoituksen  60 km/h  jatkaminen  T 1 0,3 17770/3/0-520  
pohjoiseen  

5  Haarusjärventie  välillä Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  T 2 85 17843/2/670- 
Asemanseutu -  Kumpula uuden tien linjauksen varteen  (0,7 km). 

6  Alahärmän koulukeskus  Koulun piha-alueen liikennejärjestelyt  K 1 20  
erillisen suunnitelman mukaan  

7  Onnelanranta (Pirin  Kevyen liikenteen  sillan  rakentaminen  K 2 200  
riippusilta)  

8  Vt  19  ja  Jorma Lilibackan Nopeusrajoituksen  laskeminen  80 T 1 150 19/19/2367-27  
tien liittymä kilometriin tunnissa etelästä päin tultaessa  67  

ja  pääsuunnan kanavointi  

9  Pirintie  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  (2,2 T 2 250 17770/2/2989- 
km)  varaamalla  nykyinen Pirintie kevyelle  5060  
liikenteelle.  

10  vt  19  välillä Hakola  - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  T 3 940 19/18/2979  - 
Landenkylä rinnakkaisväylä-  ja  yksityistiejärjestelyin  (7,1 19/19/2341 

km) 

11  Ekotie - Kivihuhdantie Liittymän  muotoilu.  1 1 10 17800/1/939 

12  Sairaalantie  80  Taustamerkkien liääminen/uusiminen  1 1 0,5 17790/1/1 600  
mutkan  kohdalla  

13  Sairaalantie  välillä Hakola Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  (2 T 1 240 17790/1/102-2  
-  Härmän  sairaala  km). 261 

14  Yliviitalantien  ja  Etuajo-oikeusmerkin  korvaaminen  Stop T 1 0,2 17788/1/2086  
Liinamaantien  liittymä -merkillä  ja  opastusviitan  nostaminen 
(Kotoluhta)  ylöspäin.  

15  Isontalontie  välillä Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  K 2 75  
Meijerintie - Perkiömäentie  

16  Isontalontien  ja  Suojatien  rakentaminen Meijerintien  K 1 2  
Meijerintien  liittymä eteläpuolelle 



LuTE  3  

Toimenpiteiden  toteutusvuosi 
•  2006  -  2008 

 •  2009-2011 
 •  2012- 
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LuTE  3  

Foimenpiteiden toteutusvuosi •  2006  -  2008  •  2009-2011  •  2012- 



LuTE  4  

Liikenneturvallisuustyön  tavoitteet, keinot  ja  mittarit 
Liikenneturvallisuustyön_vaikuttavuus  

Tavoitteet Keinot Mittarit 
Henkilövahinkoon johtaneiden Kaikkien  alla  olevien Henkilövahinkoon johtaneet 
onnettomuuksien vähentäminen keinojen  ja  liik.turv.  onnettomuudet  (1km) 
•  Vuonna  2015  enintään  20 henk.  suunnitelmassa  

vah  .johtanutta onnettomuutta esitettyjen toimenpiteiden 
toteuttaminen 

Viestintä valvonta  ja  pelastus 
Tavoitteet Keinot Mittarit 
Turvallinen  • 	Liik.turvallisuusasian •  Annetut  liik.turv.tiedotukset 

liikennekäyttäytyminen sisällyttäminen  kaikkien  (kpl) 
• Turvalaitteiden  käytön  hallintokuntien  toimintaan  •  Järjestetyt  koulutustilaisuudet  

lisääminen (eli toimintasuunnitelmien  (kpl) 
• Liikennesääntöjen  toteuttaminen)  • Turvavyön, heijastimien  ja  pp - 

noudattaminen  • 	Liik.turvallisuusasian kypärien käyttöaste (%) 
•  Muiden tienkäyttäjien parempi  sisällyttäminen • Törkeät  liikenneturvallisuuden 

huomioonottaminen  henkilöliikenteen  (mm. vaarantamiset (kpl) 
•  Korkea  liikennesääntöjen koulukuljetukset)  osto-  ja  • Rattijuopumukset (kpl) 

rikkojien kokenia tilaustoimintaan 
kiinnijoutumisriski •  Poliisin näkyvyyden 

lisääminen tiedotuksen  
_______________________________  kautta  ________________________________ 
Onnettomuusuhriert • 	poliisin,  pelastustoimen  Keskimääräiset 
korkeatasoinen auttaminen  ja  terveyshuollon  valmius  toimintavalmiusajat  poliisi-  ja 

ja  palvelutaso (laitteet,  pelastustoimessa  
hoito) pidetään korkealla 
tasolla 
vaikutetaan kansalaisten 
hyvään  ensiaputaitoon 

Tienpito  ja  yhdyskuntarakenne  
Tavoitteet Keinot Mittarit 
Turvallisuutta lisäävien  Liik.turv.suunn.  Toimenpiteiden toteuttaminen  
liikennejärjestelyjen  esitettyjen toimenpiteiden  (%)  
toteuttaminen toteuttaminen  
Lähiympäristöjen turv. Lähiympäristöjen  (koulut, Paikat, joissa tehty 
parantaminen päiväkodit. laitokset..)  turv. vaaranpaikkakartoitus  

tarkistaminen 
Liikenneturvallisuuden  Liik.turvallisuuden  Asemakaava-alueelle  ja sen  
kytkeminen maankäytön  huomioiminen  maankäytön ulkopuolelle myönnettyjen 
suunnitteluun suunnittelussa  rakennuslupien  määrä (%) 

Liikenneturvallisuustoiminnan  uudistaminen  ja  kehittäminen 
Tavoitteet Keinot Mitta  nt 
Liik.turvallisuustyön organisointi • liik.turv.ryhmät • Liik.turvallisuusryhmien  
kaikissa  hallintokurinissa  sekä kokoontuvat säännöllisesti  kokoontumiset  
jatkuvan  seudullisen  toiminnan  • seudullinen  ryhmä  • Seudullisen liik.turv.ryhmän  
käynnistäminen  Härmänmaalla  kokoontuu säännöllisesti  kokoontumiset  

Toimintasuunnitelmien 
toteutumisen arviointi  ja  

________________________________ ____________________________ päivittämineri 

Liiken neturvall isuustyön Liik.turv.suu nnitelma Liikennetu rvallisu ustyöl  le  
arvostuksen lisääminen  ja  vuosittaiset  myönnetyt  resurssit  (€)  
toiminnassa  ja  päätöksenteossa  toimintasuunnitelmat  

viedään tiedoksi  
________________________________  päätöksentekijöille  _________________________________ 



YHTEYSTIETOJA  

KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMIEN PUHEENJOHTAJAT 

Alahärmän  kunta, tekninen johtaja Tapani  Palo 	 tapani.palo@alaharma.fi  
Puh.  (06) 483 4250,  gsm  044 483 4250  

Kauhavan kaupunki, tekninen johtaja Esa  Renko 	esa.  renko@kauhava.fi  
Puh.  (06) 431 4250,  gsm  050 514 1576  

Lapuan kaupunki, kaupungin insinööri Ahti Latvala 	ahti.latvala©lapua.fi  
Puh.  (06) 438 4600  

Ylihärmän  kunta,  kunnanrakennusmestari  Jorma  Ylirinne 	jorma.ylirinne@yliharma.fl  
Puh.  (06) 4833 530,  gsm  050 562 3956  

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖTÄ  TEKEVIÄ YHTEISTYÖTAHOJA 

Liikenneturva  
Heli  Lintamo 	 Kauppapuistikko  16 B 46 
email:  heli.lintamo@liikenneturva 	 65100 Vaasa  
Puh.  (06) 36 10 888,  gsm  040 8377198 	 www.liikenneturva.fi  

Länsi-Suomen lääninhallitus 
Vaasan alueellinen  oalveluyksikkö:  
Eero  Siikavirta 	 Wolifintie  35 PL 200  
Puh.  020 517 6188,  gsm  040 5245 911 	 65101  VAASA  
email:  eero.siikavirta@lslh.intermin.fi 	 www.laaninhallitus.fi/lansi  

Etelä-Pohjanmaan liitto 
Jorma 011ila 	 Kampusranta  9 C  
Puh.  020 124 4105,  gsm  044 5372611 	 60320  Seinäjoki  
email:  jorma.ollila@epliitto.fi 	 www.epliitto.fi  

Härmänmaan seutukunta  
Katja  Hakomäki 	 Valtuustontie  8  
Puh.  (06) 438 4055 	 62100  Lapua  
email:  katja.hakomaki@lapua.fi 	 www.harmanmaa.fi  

Tiehallinto,  Vaasan tiepiiri 
Elina  Töyli 	 Korsholmanpuistikko  44, PL 93  
Puh.  0204 22 7600 	 65101  VAASA  
email:  elina.toyli@tiehallinto.fi 	 www.tiehallinto.fi  

Lapuan kihiakunnan poliisilaitos 
Martti  Kangaskoski 	 Lassilantie  12  
Puh.  (06) 862 2308 	 62100  Lapua  
email:  martti. kangaskoski©lapua. poliisi.fi 	 www.poliisi.fi/lapua  

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
Esko  Jokisaari 	 Koulukatu  20 B, PL 215  
Puh.  (06) 424 2440,  gsm  0500 137 553 	 60101  SEINÄJOKI  
email:  esko.jokisaari@seinajoki.fi 	 www.seinajoki.fi/pelastuslaitos  

Lisätietoja liikenneturvallisuusasioista löytyy myös seuraavista www-osoitteista: 
Länsi-Suomen läänin  liikenneturvallisuussivustot www.laaninliikenneturvallisuus.fi  
Liikenne-  ja  viestintäministeriö www. lvm.fi  
Ajoneuvohallintakeskus www.ake.fi  
A-Katsastus Oy  www.a-katsastus.fi  
Autoliitto  www.autoliitto.fi  
Suomen  Autokoululiitto r.y. www.autokoululiitto.fi  
Liikennevakuutuskeskus www.vakes.fi/lvk/suomi  
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